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Survivor, egzotik bir adada geçen ve milyonlarca 
insanı televizyonları başına kilitleyen yarışma. Aslın-
da sözlük anlamı olarak “bir kazadan sağ çıkabilen”, 
“bir başkasının ölümünden sonra sağ kalan kimse” 
anlamına gelen bir sözcük.

Bizim bildiğimiz ise pandemi döneminde reyting 
rekorları kıran bir TV programı. 

O kadar ki son sezonunda diğer sezonlara göre 
gün ve yayın süresi artırılan, haftanın yedi günü ya-
yınlanan tek program. Kısacası milyonlarca insanımı-
zı televizyonları karşısında büyülercesine kilitleyen 
bir yapım.

Kazanmak, kaybetmek, elenmek, ödül almak bu 
oyunun parçası. Milyonlarca izleyicinin oyuna SMS 
ile dahil olduğu yapay bir dünya.

Öyle ki sosyal medya mecralarında “1 Mayıs”, 
“Kıdem Tazminatı Fonuna Hayır” , “Genç İşsizliğine 
Son”, “Kadına Cinayetlerine Son” vb. gibi emekçi-
lerin gündelik yaşamını etkileyen başlıklarda yapılan 
kampanyalara rağmen her gün hem de birkaç ayrı 
başlıkta büyük bir ihtimalle de emekçilerin, gençlerin, 
kadınların katılımlarıyla trend topik olan bir program.

Oysa Sercan mı, Aycan mı, Barış mı, Cemal Can 
mı veya diğerleri mi diye çılgınca bir mesaj yarışına 
giren aynı milyonlar, kendi gerçek dünyalarında, tam 
bir survivor yaşıyorlar. 

Ancak bilinmez ne kadar farkında oldukları bir 
ölüm kalım savaşının ortasında, geleceklerinden vaz-
geçtik, günlerini kurtarmak için ayakta kalma müca-
delesi verirlerken, onlar için atılan ne bir oy ne da ka-
zanacakları bir ödül söz konusu bile olmuyor.

Her gün iş cinayetlerinde ortalama 5 kişinin öldü-
ğü Türkiye’de yaşamak için çalışmak zorunda olan-
lar, çalışırken her an ölümle burun buruna gelmeleri 
yetmezmiş gibi son altı aya damgasını vuran pandemi 
döneminde, sokağa çıkma yasağının olduğu günler de 
dahil her gün kelle koltukta fabrikalara “çarklar dön-
sün” diye gönderilirlerken gerçek bir survivor yaşı-
yorlardı. 

Yine aynı dönemde yani son altı ayda kayıtlara 
geçtiği kadarıyla tam 238 kadın vatandaşımız uğra-
dıkları saldırılar sonucu yaşam mücadelelerini kaybe-
diyorlardı. 

Bu da yetmezmiş gibi milyonlarca kadın kendile-
rini kısmen de olsa bir güvence altına alması bekle-
nen İstanbul Sözleşmesinin iptal girişimleri ile belki 
de sonucu ölümle bitecek bir survivor ile karşı karşıya 
kalacaklardı.

Türkiye Survivorda, dokunulmazlık ödülü yok, 
iletişim ödülü yok; kelimenin  sözlük anlamında ol-
duğu gibi “var olmak”, “ayakta kalmak”, “ölmemek” 
var. 

Öyle ya, rakamlara baktığımızda yaşamak için 
çalışmak zorunda olan milyonlarca insan iş bulmak, 
çalışırken ölmemek, işlerini kaybetmemek durumun-
dalar; yani tam bir maceranın içindeler. 

Kronikleşen ve DİSK-AR’a göre yüzde 52 artan 
işsizlik karşısında başta gençler olmak üzere emekçi-
ler çaresizlik içinde iş aramaktan bile umudu kesecek 
hale geliyorlar. 

Evet, tam 1 milyon 310 bin kişi iş bulmaktan 
umudu kestikleri için, oyun dışı kalıyorlar, kenara alı-
nıyorlar. Onlar artık TÜİK’e göre işsiz bile değiller. 
Çünkü oyunu çoktan kaybetmiş sayılıyorlar. 

Diğer yandan istihdama katılanların sayısı da 2 
milyon 595 bin düşerken, oyun dışı kalanların sayısı 
da giderek artmaya devam ediyor.

İş bulup çalışanların ise yaklaşık 7 milyonu asgari 
ücretle bir aylarını geçirmek zorunda kalırken, 2 mil-
yon 367 bin lira olan açlık sınırının altında, açlıkla 
yokluk arasında  “hayatta kalma” ödülünü almaya ça-
lışıyorlar, gerçek bir survivoru bizzat yaşıyorlar.

Peki daha kötüsü olabilir mi? 
Evet. 
Pandemi dönemine özgü bir icatla ve Cumhur-

başkanlığı Kabinesi kararıyla ücretsiz izine çıkarılan 
yüzbinlerce sendikasız emekçi günde 39 lira ile çoluk 
çocuk “geçinme oyununda” yaşamaya çalışıyorlar.

Emeklilerin yarısı ise ne yazık ki asgari ücretin 
çok altında dolayısıyla açlık sınırının bile gerisinde 
kalan bir ücretle geçinmek zorunda kalırlarken aldık-
ları, SMS oyu değil, genellikle ödeyemedikleri borç-
lar nedeniyle bankalardan gelen ödeme emirleri, icra 
takipleri oluyor. 

Türkiye Survivor da son oyun, TBMM den geçen 
Torba Yasa ile emekçiler için birkaç kaybı daha bera-
berinde getirdi. 

İşten çıkarmayı üçer aylık periyodlarda 1 yıla ka-
dar uzatma yetkisi Cumhurbaşkanına verilirken, iş-
verenlere ödül olarak sunulan ücretsiz izne çıkarma 
kozu ile emekçiler bir kez daha “oyuna” getirilmiş 
oldu.

Ücretsiz izne çıkarılan işçi aylık 1168 lira ile ge-
çinmek zorunda bırakılırken, bu işçiler işsiz olarak 
görülmediğinden istatistiklere de takla attırıldı ve 
emekçiler için macera daha da içinden çıkılmaz hale 
geldi.

Büyük maden ocağı faciasının yaşandığı Soma’da 
kapatılan Uyar Madencilik’ten hala tazminatlarını 
alamayan yüzlerce işçi, mücadeleleri sürerken, torba 
yasayla düzenlenmesi beklenen talepleri ne yazık ki 
son anda torbadan çıkartılarak yine ortada bırakıldı-
lar. 

Yani kanunda adı konmuş, en basit ve herkesin 
gözü önünde kazanılmış bir hakkın teslim edilmesi 
bile emekçiler için Türkiye’de tam bir macera. 

İşçiler eylemlerine devam ederlerken Ankara’da-
kilerin gözleri yine kör, kulakları sağır ve dili suskun.

Survivor Türkiye’de emekçilere oynanan oyunlar 
bitmez. 

Tamamlayıcı emeklilik sigortası adı altında gün-
deme gelen kıdem tazminatlarının fona devredilmesi 
girişimi ile oyuna getirilmeye çalışılan emekçilerin 
elindeki kıdem tazminatı hakkına yönelik saldırı, 
DİSK’in ve diğer konfederasyonların da karşı çıkma-
sı sonucu geri püskürtüldü. 

İşçiler oyuna gelmediler, sendikalarının öncülü-
ğünde yaptıkları eylemlerle ve karşı duruşlarıyla işçi 
sınıfı adına ödüllerini aldılar.

Türkiye’de emekçiler, kanunla resmi tatil günü 
ilan edilen 1 Mayıs Birlik Dayanışma ve  Mücadele 
gününü kutlamak, en temel ve anayasal hakları olan 
sendikalaşma ve grev hakkını kullanmak istediklerin-
de, bazen gözaltı, bazen tutuklama, bazen cop ve gaz 
ile ama illa ki yasaklamalarla karşılaşmaktadır.

Türkiye’de erkek şiddetine maruz kalan ve öldü-
rülen kadınların hakları için erkek şiddetini protesto 
edenler gözaltına alınmakta, yerlerde sürüklenerek 
cezalandırılmakta, zulme karşı çıkanlar zulüm gör-
mektedir.

Türkiye’de kendi meslek örgütünün iktidar eliyle 
bölünüp parçalanmasına, vatandaşın avukatını öz-
gürce seçme hakkının elinden alınıp ortada kalması-
na yol açan yasal düzenlemelere karşı durmak adına 
Barosuna sahip çıkan avukatlar, yol kesme ve darp 
etmeye varan saldırılarla engellenmektedir.

Ege’de, Karadeniz’de ve Anadolu’nun birçok ye-
rinde çiftçinin, köylünün toprağına, tarlasına, ağacı-
na, ormanına, havasına, suyuna yani vatanına sahip 
çıkması, jandarma dipçiği ile polis copuyla saldırılara 
uğramasına yol açmaktadır.

Ülkemizde gazeteciler, akademisyenler doğrula-
rı yazdıklarında gözaltına alınmakta, tutuklanmakta, 
bazen yıllarca süren yargılamalarla susturulmak is-
tenmekte, muhalif ve emekten yana yayın yapan med-
ya kuruluşları çeşitli biçimlerde cezalandırılmaktadır.

Kısacası Türkiye’de yaşamak, iş bulmak, işini ko-
rumak, insanca yaşanacak bir ücret almak, sendikalı 
olmak,  hakkını aramak, yaşadığı köye, şehre, çev-
reye sahip çıkmak, doğruları dile getirmek, yazmak 
gerçek bir macerayı yaşamak anlamına gelmektedir. 

Milyonlarca emekçinin kadın erkek, genç yaşlı 
hep birlikte kendi yaşamlarının hayattaki yansıması 
olan bu gerçek maceraya yüzünü dönmesi, sokaklar-
da, fabrikalarda, tarlalarda ve sosyal medyada kendi 
gerçek sorunlarına sahip çıkarak macerayı mücadele-
ye dönüştürmesi bu sorunları sonlandırmak adına bir 
gerekliliktir.

Aksi takdirde acımasız bir sömürü düzeni olan 
kapitalizm bir yandan bizleri bir ölüm kalım savaşı-
nın içinde birbirimizle savaşmaya zorlarken, yaşa-
dıklarımızı unutturmak için evlerimizin başköşesinde 
peydahladıkları sahte survivorlarla oyalamaya devam 
edecektir.
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Değerli üyelerimiz

Sevgili Emekçiler

Ekonomik sorunların üzerine gelen salgınla birlikte yaşam ko-
şullarımız hemen her alanda güçleşti. Tüm bu sorunlara karşı tek 
çözümün emekçilerin örgütlenmesinden, birlik ve dayanışmamızı 
yükseltmekten geçtiğini biliyoruz.  

Emekçi halkımız; ortak akıl ve eylemle en büyük güçlüklerin 
üstesinden gelmeyi hep başarmıştır. Böylesine zor zamanlarda ge-
len bayramlar yaralarımıza su serpmekte, gelecek umudumuzu 
pekiştirmektedir. 

Birleşik Metal-İş Sendikası, kendi saflarındaki işçilerin çıkar-
ları için mücadele ederken aynı zamanda Türkiye işçi sınıfının 
ve emekçi halkımızın refahı ve mutluluğu için de amansın bir 
mücadele vermektedir. Sendikamız; işçilerin, işsizlerin, gençlerin, 
kadınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin kısacası bütün top-
lumumuzun tüm günlerini, bayram günü gibi neşeyle yaşayabil-
mesi için mücadele etmektedir. 

Hep beraber yürüdüğümüz bu yolda, kadim kültürümüzden 
gelen ortak günlerimizin yolumuza ışık olması dilekleriyle bayra-
mınızı kutluyor, size ve sevdiklerinize esenlikler diliyoruz. 

Bayramınız kutlu olsun…

GENEL YÖNETİM KURULU  

Gebze Dilovası’nda faaliyet gösteren Özer Elekt-
rik işçileri sendikamızda örgütlendiler. Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yetki tespiti başvu-
rusunda bulunduğumuz gün işveren 10 üyemizi işten 
çıkardı. 

Pandemi sürecinde yapılan yasal düzenlemelerle iş-
verenlerin işten çıkarma yapması yasaklanmıştı. Buna 
karşın Özer Elektrik’te 10 üyemiz hukuksuz bir biçim-
de sendikalaşma haklarını kullandıkları için işten atıl-
dılar. İşten atılan üyelerimiz fabrika önünden ayrılma-
yarak anayasal haklarına ve işlerine sahip çıkmak için 
direnişe başladılar. Fabrika içerisinde ise Özer Elektrik 
yöneticilerinin istifa baskısı artarak devam etti. Üyele-
rimiz tek tek işyeri yöneticileri tarafından sorgulandı 
sendikadan istifa etmeleri istendi. 

Sendikalı işçileri işten atmak serbest, açıklama 
yapmak yasak

İşten atılan üyelerimizle fabrika önünde olan Mer-
kez ve Şube yöneticilerimiz akşam vardiya çıkışında 
üyelerimize açıklama yapmak istediği sırada Jandarma 

tarafından müdahale edildi. Müdahale sırasında sendi-
kamız yöneticileri gözaltına alındı, üyelerimize yapa-
cağımız açıklama engellendi. 

İşten atılan üyelerimiz fabrika önünde direnişleri-
ni sürdürüyor. Özer Elektrik işçileri yasal hakları olan 
sendika seçme özgürlüğünü kullandılar ve sendikamı-
za üye oldular. İşçiler sendikal özgürlüklerine sahip 
çıkıyorlar. Özer Elektrik yöneticileri de bu kararlılığı 
görmek ve işçilerin sendikal haklarını tanımak zorun-
da. 

Hani işten çıkarmak
Yasaktı?

Özer Elektrik’te hukuksuzluğa karşı mücadelemiz sürüyor

Pandemi sürecinde top-
lantılarını internet üzerinden 
online olarak gerçekleşti-
ren Başkanlar Kurulumuz, 
11 Haziran Perşembe günü 
gerekli tüm önlemleri almış 
olarak sendikamız genel mer-
kezinde toplandı.

Yöneticilerimiz de işyeri 
ziyaretlerine başlayarak, pan-
demi kurallarına uygun bir 
şekilde üyelerimizle görüş 
alışverişinde bulunuyorlar

Pandemi koşullarında toplantılarBayramınız Kutlu Olsun...

İşten atılan üyelerimizle Özer Elektrik’te 
sendika hakkımız tanına dek mücadele-
miz devam edecek.
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MT Reklam’da Grevdeyiz!
MT Reklam işyerinde bir grev uygulaması başladı. 
Ancak bu grevde sadece iki işçi var. İki kişilik bu 

grev, ülkemizde işçi hakları konusunda yıllardır yaşanan 
ayıbı gözler önüne seriyor.

Bu ayıp patronların sendikalaşma konusunda işledik-
leri suçlar ve bu suçun işlemesini teşvik eden sendikal 
yasalar ve prosedürdür.

MT Reklam’da sendikalaşma mücadelesi 7 yıldır de-
vam ediyor. İşçilerin Anayasanın kendilerine tanıdığı bir 
hakkı kullanabilmesi 7 yıl sürer mi? MT Reklam’da sürdü.

7 yıl önce MT Reklam işçileri sendikamıza üye oldu-
lar. 300’ün üzerinde işçi sendikalaştı. İşyerinin patronu 
akla gelebilecek tüm hukuksuzlukları işledi. Baskı, teh-
dit, satın almaya kalkma… Olmadı işten çıkardı. Onlarca 
işçi işten atıldı.

İşten atılan işçilerle birlikte sendikamız Düzce’deki 
fabrikanın önünde 16 ay, Gebze’deki fabrikanın önünde 
6 ay direniş yaptı. İşverenin hukuksuzluğunu kamuoyuna 
taşıdı.

Sendikamızın işçiler için açtığı davalar kazanıldı. 
Mahkeme işvereni işten çıkardığı işçiler için “sendikal 
tazminat” ödemeye mahkûm etti. Patronun işlediği “sen-
dikal suç” da böylece teyit edildi. Halen daha 18 üyemi-
zin yargılaması sürüyor.

Öte yandan yetki tespiti için süren dava ise tam 6 yıl 
sürdü. Bu uzun sürenin sonunda Bakanlık sendikamıza 
işyerinde toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için “yetki bel-
gesi” verdi. Tam 6 yıl sonra.

MT Reklam işvereni bu süreçten sonra da suç işle-
mekten vazgeçmedi. Sendikamızın işyerine astığı grev 
tebligatına kendince verdiği yanıtı işyerinin tuvaletine 
asarak işçileri aşağılamaya kalktı.

Bugün MT Reklam’a grev pankartını, aynı zamanda 
işyerinde işlenen tüm ayıpları kamuoyu ile paylaşmak 
için de asıyoruz. Grevde iki üyemiz olabilir ama bu grev 
ülkemizde sendikalaşmaya yönelik işveren suçlarının 
teşhiri anlamına da gelmektedir.İşçilerin Anayasal hakkı 
olan sendikalaşma hakkının ayaklar altına alındığı MT 
Reklam’da yaşananlar, kamuoyunun bilincine çıkmalıdır. 

Bu hukuksuzluğu herkes görmelidir. Bir de MT Rek-
lam işvereni gibi işçisine düşman, onun seçtiği sendika-
sına düşman işverenler bugün başlattığımız bu grevle, ne 
yaparlarsa yapsınlar bu hak mücadelesinden kurtulama-
yacaklarını anlamalıdırlar. Sendikalaşmayı engellemeye 
çalışsanız da, davalar, prosedür yıllar da sürse işçinin bu 
hakkı kullanmasını engelleyemeyeceksiniz. Bugün MT 
Reklam’ın kapısındaki “Bu işyerinde grev var” pankartı 
bu anlama geliyor.

Sendikalaşma prosedürü, yargı süreçleri ve grevi kı-
sıtlayan yasal düzenlemeler aslında işverenler için bir 
sendikasızlaştırma yöntemi-aracı olarak kullanılıyor. MT 
Reklam bunun en çarpıcı örneğidir.

Ama işçiler varsa mücadele bitmez. Birleşik Metal-
İş Sendikası, tek bir işçi bile kalsa, hak mücadelesinden 
vazgeçmez.

Sendikasızlaştırmaya, İşçi Düşmanlığına ve Hak Hukuk Tanımamaya Karşı

Basın açıklaması:
“Yanlışlıkları, birilerinin gözüne 
soka soka göstermeye çalışıyoruz”
23 Temmuzda, MT Reklam grevinin 7. gününde Düzce’de bir basın açıklaması 

gerçekleştirdik. Genel Yönetim Kurulu üyeleri, şube yöneticileri ve metal işçileri-
nin katılımıyla, Düzce’deki fabrika önünde işyerinde yaşanan sendikal hak ihlalleri 
ve grevle ilgili kamuoyuna seslendik.
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SARKUYSAN ELEKT. BAKIR SAN. VE 
TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Mehmet Kılıç
Temsilci: Hilmi İpek
Temsilci: Ömer Kara
Temsilci: Soner Birdal

OMCO İSTANBUL KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Uğur Koçer
Temsilci: İbrahim Çelikbilek
Temsilci: Kısmet Çekirdekçi

SARKUYSAN ELEKT. BAKIR SAN. VE 
TİC. A.Ş.( TUZLA)
Baştemsilci: Orhan Karaçal
Temsilci: Davut Kurt

SARKUYSAN ELEKT. BAKIR SAN. VE 
TİC.A.Ş. (GEBZE)
Baştemsilci: F.Şenol Güler

CENGİZ MAK. SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Mehmet Balcı
Temsilci: Tarık Dikmen
Temsilci: Ferhat Topcu
Temsilci: Barış Sarıca
Temsilci: Gökhan Günay

HT SOLAR ENERJİ A.Ş.
Baştemsilci: Gamze Fırat
Temsilci: Ersin Yılmaz
Temsilci: Mesut Böyük
Temsilci: Erdinç Mehmetoğlu

PAKSAN MAK. SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Adem Çiçek
Temsilci: Ömür Kaya
Temsilci: Harun Karahalilöz 

KROMAN ÇELİK SAN. A.Ş
Baştemsilci: Ahmet Kaçakcı
Temsilci: Cihan Konukoğlu
Temsilci: Enes Yiğit
Temsilci: Önder Morkoç

HİSAN HİDROLİK MAK. SAN. VE TİC. A.Ş
Baştemsilci: Tarık Karav

BOSAL METAL İŞLEME SAN. A.Ş.
Baştemsilci: Yusuf Rişvan
Temsilci: Aydın Kürekçi
Temsilci: Rahmi Özmen

MAKİNA TAKIM END. A.Ş.
Baştemsilci: Selim Samastı
Temsilci: Ercan Yaman
Temsilci: Ahmet Yahşi

EJOT TEZMAK BAĞL.EL. TEKNÇSAN. 
VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Erdal Ahlatcı
Temsilci: İsmail Gürgen
Temsilci: Erdoğan Özdemir

ARPEK ARKAN PARÇA ALM. ENJ. VE 
KLAIP SAN. TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Erdoğan Kılıç
Temsilci: Levent Sulu
Temsilci: Lütfü Erdoğan

POLMAR KOMP. SAN. VE TİC.AŞ.
Baştemsilci: Mehmet Atalay

ÇAYIROVA BORU SAN. VE TİC.A.Ş.
Baştemsilci: Hasan Köksal
Temsilci: Erdal Başer
Temsilci: Ömer Polat

YÜCEL BORU (OSB) 
Baştemsilci: Bülent Akarsu

YÜCEL BORU ÇELİK
Baştemsilci: Murat Gündüz

YÜCEL BORU
Baştemsilci: Ahmet Akbulut
Temsilci: Mustafa Dalgalı
Temsilci: Mustafa Yıldız
Temsilci: Çağlayan Çevik

ARFESAN ARKAN FREN ELEMANLARI 
SAN. VE TİC. A.Ş. 
Baştemsilci: Fethi Duran
Temsilci: Oruç Kaya
Temsilci: Muammer Aydın

ODS ORTADOĞU DÖKÜM VE İMA.SAN.
DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
Baştemsilci: Şahin Küpeli

ASİL ÇELİK SAN. VE TİC.A.Ş.
Baştemsilci: Volkan Altan
Temsilci: Erdal Zengil
Temsilci: Mustafa Kaya
Temsilci: Mühim Karaoğlu
Temsilci: Aydın Karaver
Temsilci: Sinan Uysal

PURMO GROUP TURKEY TİC VE SAN. A.Ş
Baştemsilci: Rıfat Çevik
Temsilci: Recep Kiseli
Temsilci: Rıza Boz

BALDUR SÜSP. ÜRET. SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Erkan Kaya
Temsilci: İlker Dudu 

HİDRO-MAK DAMPER VE HİD. MAK. 
SAN.
Baştemsilci: Adnan Kaya
Temsilci: Memet Erdoğan

CAVO OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş.
Baştemsilci: Bedri Ayaz
Temsilci: Adem Karaaytu
Temsilci: Medet Kıranoğlu

LEGRAND ELEKTRİK SAN. A.Ş. (BU-
FER)
Baştemsilci: Nesim Kolos
Temsilci: Vedat Bilgin
Temsilci: Mehtap Doğan Demir

ARMETAL MONTAJ ELEKT.AĞAÇ TAAH. 
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Baştemsilci: Tuncay İnan
Temsilci: Ayhan Güler
Temsilci: Kutlay Güngör

TİS süreçlerinden...
Uyuşmazlıkta Olan Toplu Sözleşmeler 
• İstanbul 1 No’lu Şubemize bağlı Cofle Tk Otomo-

tiv Kontrol Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. ile Sendikamız 
arasında sürdürülmekte olan toplu sözleşme müzakereleri 
ilk toplantı tarihinden itibaren 60 gün geçmesine rağmen 
anlaşma sağlanamamıştır. Görüşmeler Prof. Dr. Ahmet 
SELAMOĞLU başkanlığında devam edecektir.

• İstanbul 1 No’lu Şubemize bağlı NCR Bilişim Sis-
temleri Ltd. ile Sendikamız arasında sürdürülmekte olan 
toplu sözleşme müzakereleri ilk toplantı tarihinden itiba-
ren 60 gün geçmesine rağmen anlaşma sağlanamamıştır. 
Sendikamız arabulucu talebinde bulunuldu, talebimiz İş 
Kurumu tarafından askıya alındı.

• Gebze Şubelerimize bağlı Weıdmann Transformatör 
İzolasyon San. İç Ve Dış Tic. A.Ş. iş yeri için Elektro Me-
kanik Metal İşverenleri Sendikası (EMİS) ile Sendikamız 
arasında sürdürülmekte olan toplu sözleşme müzakere-
lerinde ilk toplantı tarihinden itibaren 60 gün geçmesine 
rağmen anlaşma sağlanamamıştır. Görüşmeler Av. Kerem 
TOGAY başkanlığında devam edecektir.

• Kocaeli Şubemize bağlı Tata Steel İstanbul Metal 
San. Ve Tic. A.Ş. ile Sendikamız arasında sürdürülmekte 
olan toplu sözleşme müzakerelerinde ilk toplantı tarihin-
den itibaren 60 gün geçmesine rağmen anlaşma sağla-
namamıştır. Sendikamız arabulucu talebinde bulunuldu, 
talebimiz İş Kurumu tarafından askıya alındı.

• Kocaeli Şubemize bağlı Yüksel Endüstriyel Ürün. 
Turz. Yat. San. Tic. A.Ş. ile Sendikamız arasında sürdü-
rülmekte olan toplu sözleşme müzakerelerinde ilk toplan-
tı tarihinden itibaren 60 gün geçmesine rağmen anlaşma 
sağlanamamıştır. Sendikamız arabulucu talebinde bulu-
nuldu, talebimiz İş Kurumu tarafından askıya alındı.

 Arabulucu Raporu Gelen İşyerleri
• Kocaeli Şubemize bağlı M.T. REKLAM A.Ş. ile 

Sendikamız arasında sürdürülmekte olan toplu sözleşme 
müzakerelerinde Arabulucu süreci tamamlanmış ve Ara-
bulucu raporu 06.03.2020 tarihinde sendikamıza ulaşmış-
tır. Bilindiği gibi 16 Nisan 2020 tarih ve 7244 sayı ile 
kabul edilen ve 17 Nisan 2020 tarih ve 311102 sayı ile 
Resmi Gazetede yayınlanan kanun ile “(…)Grev ve Lo-
kavta ilişkin süreler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih-
ten itibaren üç ay süreyle uzatılmıştır. Cumhurbaşkanı, bu 
bentte yer alan üç aylık süreyi bitiminden itibaren üç aya 
kadar uzatmaya yetkilidir”

• Kocaeli Şubemize bağlı ÇOKYAŞAR HALAT MA-
KİNE TEL GALVANİZLEME SAN. TİC. A.Ş. ile Sendi-
kamız arasında sürdürülmekte olan toplu sözleşme müza-
kerelerinde Arabulucu süreci tamamlanmış ve Arabulucu 
raporu 26.03.2020 tarihinde sendikamıza ulaşmıştır. Bi-
lindiği gibi 16 Nisan 2020 tarih ve 7244 sayı ile kabul 
edilen ve 17 Nisan 2020 tarih ve 311102 sayı ile Resmi 
Gazetede yayınlanan kanun ile “…Grev ve Lokavta iliş-
kin süreler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itiba-
ren üç ay süreyle uzatılmıştır. Cumhurbaşkanı, bu bentte 
yer alan üç aylık süreyi bitiminden itibaren üç aya kadar 
uzatmaya yetkilidir”

Toplu Sözleşme İmzalanan İşyerleri
Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanan 1 

münferit işyeri bulunmakta.
• Bursa Şubemize bağlı Asil Çelik San ve Tic. A.Ş. 

işyeri ile Sendikamız arasında yürütülmekte olan TİS gö-
rüşmeleri 28.04.2020 tarihinde anlaşma ile sonuçlandı.

• Gebze Şubemize bağlı Ar Metal İşyeri ile Sendika-
mız arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi mü-
zakereleri 05.06.2020 tarihinde anlaşma ile sonuçlandı

• Gebze Şubemize bağlı Cavo Otomotiv Tic. Ve San. 
A.Ş. ile Sendikamız arasında yürütülmekte olan Toplu İş 
Sözleşmesi müzakereleri 03.07.2020 tarihinde anlaşma 
ile sonuçlandı.

Yeni Seçilen 
Temsilcilerimiz
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 15-16 Haziran, hukuksuzluğa, 
adaletsizliğe, eşitsizliğe, baskı ve tes-
lim alma politikalarına karşı demok-
rasi mücadelesinin ve direnme gele-
neğinin önemli köşe taşlarından...

15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 50. yılında, üç işçinin yaşamını yitirdiği Yoğurtçu 
Parkı’nda bir anma etkinliği ve basın açıklaması gerçekleştirdik. Etkinlikte 15-16 Haziran di-
renişinin ışığında kıdem tazminatı hakkımıza sahip çıkma ve emeğin Türkiye’sini inşa etme 
iradesi ortaya kondu.

15-16 Haziran direnişinin 50. yılında Türkiye’nin dört 
bir yanında kıdem tazminatına sahip çıkma iradesini 
ilan eden işçiler basın açıklamaları yaptılar, meydanla-
ra indiler...

Genel Başkanımız ve DİSK Genel Sek-
reteri Adnan Serdaroğlu açılış konuşmasın-
da 15-16 Haziran direnişinde ve sınıf müca-
delesinde hayatını kaybeden arkadaşlarımız 
için bir dakikalık saygı duruşuna çağırdı. 
Saygı duruşunun ardından karanfiller işçile-
rin öldürüldüğü noktaya bırakıldı.

Daha sonra söz alan dönemin ECA Fab-
rikası baştemsilcisi Yunus Uysal direniş 
günlerine ilişkin tanıklıklarını aktardı.

Başka bir direnişin öncülerinden, Kavel 
işçisi Ramazan Gecenoğlu ise 15-16 Hazi-
ran direnişine ve işçi sınıfı mücadelesine 
dair şiirlerini okudu.

Etkinliğimizde “İşçilerin Haziranı: 15-
16 Haziran 1970” kitabının yazarı Zafer Ay-
dın da söz alarak, direnişi yaratan koşulları 
ve direnişin Türkiye işçi sınıfı için önemini 
anlattı.

DİSK Yönetim Kurulu adına basın açık-
lamasını Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu 
yaptı. Çerkezoğlu, DİSK’e sahip çıkmanın, 
emeğine ve geleceğine sahip çıkmak anla-
mına geldiğini vurguladı.

İşçi marşları ve 
türküleri ile sahne alan 
DİSK Korosu’nun ar-
dından, etkinliğin ka-
panışını yapan Adnan 
Serdaroğlu “Türkiye 
işçi sınıfının yeni des-
tanlar yazacağına ina-
nıyoruz” dedi.

15-16 Haziran Direnişinin 

50. yılı

Fabrikalarda, 15-16 Haziran Bildirisi okundu
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Bu yıl 15-16 Haziran direnişinin üzerinden elli yıl 
geçti. Yarım asır! “Metal İşçisinin Tarihinden” sayfamıza 
işçi sınıfının tarihsel birikimi içinde eşsiz bir yer tutan 
15-16 Haziran direnişini anarak başlıyoruz.

Büyük direnişin örgütlendiği 1970 yılı haziran ayın-
da Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(DİSK) üye sayısı en iyimser tahminle 40 bini aşmayan* 
irili ufaklı 15 sendikayı bünyesinde toplamış ve üçüncü 
kuruluş yılını henüz tamamlamış genç bir konfederasyon-
du. Buna rağmen direniş de gösterdi ki DİSK, üye sayı-
sının iki katını aşan bir kitleyi harekete geçirebilecek bir 
siyasal, sendikal ve toplumsal ağırlığa sahipti.

Direniş, “DİSK’in çanına ot tıkamak” için çıkarılmak 
istenen bir yasaya karşı başlatılmıştı. Dönemin Çalışma 
Bakanı bunu açıkça ifade etmekten çekinmemişti. Yasa 
teklifinin altında Adalet Partisi (AP) ve Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP) milletvekillerinin de imzaları vardı. 
Meclis’te AP, CHP ve Güven Partisi (GP9 milletvekil-
lerinden oluşturulan dokuz kişilik komisyon, Türk-İş’i 
ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 
temsilcilerini davet ederek görüşlerini almış ve değişiklik 
teklifini hazırlamıştı. Amaçlanan işçilerin önünü kesmek; 
büyük bir ivmeyle yükselen DİSK’i ortadan kaldırmaktı.

15-16 Haziran elbette kendiliğinden bir eylem değil-
di. Direnişin örgütleyicisi DİSK, ama taşıyıcısı tartışma 
götürmez biçimde eylem içinde ortaya çıkan kitle önder-
leri olmuştu. Onlar, yürüyüş kollarına yön ve şekil veren, 
eylem içinde kritik kararlar alan, fabrikalardaki sendika 
temsilcileri ve öncü işçilerdi. Fabrikalardan başlayan di-
reniş, Türk-İş üyesi işçileri de içine alarak büyüdü. ‘68 
kuşağının devrimci gençleri iki uzun ve sıcak gün boyun-
ca eylemin içindeydiler. Türkiye İşçi Partisi (TİP) il ve 
ilçe örgütleri eyleme dâhil oldular. Metal işçileri, dire-
nişin en militan grupları arasındaydı. 15-16 Haziran di-
renişi, ‘60’ların ilk yıllarından başlayarak artan bir ivme 
ile yükselen işçi ve sendika hareketinin siyasetle ilişkisi 
açısından en önemli kırılma noktalarından biri oldu.  

15-16 Haziran, güneşli bir günde birdenbire çakan bir 
şimşek ve ardından gürül gürül boşanan yağmur değildi. 
15-16 Haziran’ı İşçilerin Haziranı kitabıyla son derece 

kapsamlı bir şekilde ele alan ve özellikle direnişin ör-
gütlenmesi sürecine fabrikalardan bakarak emek tarihine 
önemli bir katkı sunan Zafer Aydın’ın kitabı da bunu açık-
lıkla ortaya koymaktadır. Türkiye’yi 1970 Haziranına ta-
şıyan siyasi, ekonomik ve sosyal dinamikler, ‘60’ların ilk 
yıllarından başlayarak şekillenip olgunlaşmıştı. 1961’de 
aralarında Kemal Türkler ve Rıza Kuas’ın da bulunduğu 
on iki sendikacı tarafından Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) 
kurulması, aynı yıl örgütlenen Saraçhanebaşı mitingi, 
1967’de DİSK’in kurulması ve 1970 15-16 Haziran dire-
nişi emek tarihinde olduğu kadar siyasi tarihte de derin iz-
ler bırakan çıkışlardır. Bu dönemde sendika kavgası, bir-
biri ardınca örgütlenen ve zaman içinde her biri birer mite 
dönüşecek işçi direnişleri, fabrika işgalleriyle alabildiğin-
ce sertleşmiştir. 1969 ve 1970 yıllarındaki bu direnişlerini 
neredeyse tamamı metal işçileri tarafından örgütlenmiştir. 
Türkiye işçi sınıfı 1970 Haziranına meşakkatli ve umutlu 
bir yoldan yürüyerek varmıştır.

DİSK bir yandan yeni sendikaların katılımıyla büyü-
mekte, bir yandan da irili ufaklı birçok fabrikada işçiler 
yığınlar halinde DİSK’e geçmektedirler. Patronların ve 
sarı sendikacıların pençesindeki işçiler için umudun adı 
DİSK, yolu ise “işgal” olmuştur. DİSK’in kurucu ve lo-
komotif sendikası Maden-İş, resmî makamların kanun-
suzluk karşısında faaliyete geçmediklerinde Anayasa 
ve kanunlara göre işçinin direnme hakkının doğacağını 
vurguluyor, bunu “meşru müdafaa durumu” olarak görü-
yordu.

DİSK’in 1968-1970 döneminde örgütlediği fabrika iş-
galleri, direnişler bu inançla hayata geçirildi. 1968 Derby 
işgali, aynı yıl Singer’de, Elektro Metal’de, Teksan’da ör-
gütlenen iş bırakma eylemleri, 1969 Türk Demir Döküm, 
Horoz Çivi, Rabak, İzmit Çelik Halat, Hisar Çelik, Eğe 
Sanayi, Kavel, Magirus direnişleri, Gamak olayları, 1970 
Sungurlar işgali, ECA Pres-Döküm, İzmir Clemenson, 
İzmit Anadolu Döküm, Garanti Alüminyum işgalleri, las-
tik sektöründe gerçekleştirilen Gıslaved ve Derby eylem-
leri... bunların en önemlileridir. Bu dönemde, 29 Aralık 
1969’da İstanbul Topkapı’daki Gamak Elektrik Motorları 
Fabrikası’nda ücret alacakları için işyerine gelen işçilere 
polis saldırmış̧, işçi Şerif Aygün polis kurşunuyla katle-
dilmiştir. Türkiye’yi sarsan 15-16 Haziran genel grevi, 
sendika seçme özgürlüğü için yürütülen mücadelenin bir 
parçası, tepe noktası olmuştur.

15-16 Haziran 1968-1970 direnişleri, fabrika işgalleri 
gibi “sendika özgürlüğü” talebini merkezine aldı. 15-16 
Haziran, işçiler için bir “sendika özgürlüğü” kavgasıydı. 
15-16 Haziran direnişinin hedefinde sendika özgürlüğü 
vardı. Ama direniş bunun çok daha ötesinde etkiler ve 
sonuçlar yarattı.

Bir yasanın çıkarılmasını engellemek için başlatılan 
ve bu yanıyla siyasi bir nitelik taşıyan 15-16 Haziran 
direnişiyle işçi sınıfı ülke gündemine damgasını vurdu. 
Direniş, işçilerle devrimci gençleri fabrika önlerinde, yü-
rüyüş kollarında buluşturması bakımından da önemliydi.

Direniş, önemli siyasi sonuçlar yarattı. Direnişin ya-
rattığı kamuoyu baskısı, DİSK’i fiilen etkisizleştirmek ve 
yok etmek için AP ile birlikte kolları sıvayan CHP’nin 
rotasını değiştirdi; CHP yürürlüğe giren yasanın iptali 
için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. 15-16 Haziran 
işçi sınıfının varlığını ve gücünü dosta düşmana gösterdi. 
On binlerce işçi fabrikalardan çıkarak polis ve asker bari-
katlarını aşıp geçti. 1970 Haziran’ı, gerçekten de İşçilerin 
Haziranı olmuştu. İşçiler “biz varız!” demişlerdi. 

Aralarındaki her türden siyasi ayrılıkları bir tarafa 
bırakarak ortak sınıf çıkarları için siyasi bir eylem koya-
bilme yeteneği, işçi sınıfının doğasında vardır. Bu, sınıf 
sendikacılığını anlamlandıran, tanımlayan en kritik nok-
talardan biridir aynı zamanda. 15-16 Haziran’ın ruhu da 
buradadır. Onlar özgürlük istediler. Yani, kendi kaderleri-
ni nasırlı avuçlarının içinde tutmak.

DİSK'i engellemek, durdurmak ve yok etmek 
isteyen işverenlerin ve hükümetin baskıcı politika-
larına, sahte, sarı ve güdümlü sendikacılığa karşı iş-
çilerin sınıf ve kitle sendikacılığını savunma eylemi 
olan 15-16 Haziran direnişinin 50. yıldönümünde 
DİSK’li OL kampanyası düzenlendi.

METAL İŞÇİSİNİN TARİHİNDEN

15-16 Haziran 
güneşli bir günde birdenbire çakan bir şimşek değildi

  * 1968-1979 dönemi için DİSK’e bağlı sendikaların aidat 
ödeyen üyelerinin sayısı 25.762 olarak hesaplanmıştır. Şubat 
1970’te DİSK’in üye sayısının üst sınırı 40 bin olarak tahmin 
edilmektedir. Konuya ilişkin detaylı bir analiz için, Çelik, 2020, 
s. 285-297.



8 Birleşik Metal-İş
Ağustos 2020

“Tamamlayıcı Emeklilik” adı altında 
Kıdem Tazminatına el uzatmanıza sessiz kalmayacağız!

“İstihdam Kalkanı Paketi” adı altında
Yeni hak gasplarına yeltenmeyin!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Haziran’da yapı-

lan Kabine toplantısının ardından yeni “İstihdam 
Kalkanı Paketi”ni açıkladı. Açıklanan paket istih-
damı korumak bir yana işçiler için yeni hak ka-
yıplarını gündeme getiriyor.

Açıklanan pakete göre ücretsiz izin uygulama-
sı üç ay daha uzatılıyor, kısa çalışma ödeneğinin 
nasıl devam edeceğine dair belirsizlikler sürüyor, 
genç işçiler ve 50 yaş üzeri işçiler için esnek ça-
lışma öngörülüyor ve tamamlayıcı emeklilik adı 
altında kıdem tazminatı fonu yeniden gündeme 
getiriliyor.

Bunun adı fırsatçılıktır.

Ücretsiz izin uygulaması apar topar ve “işten 
çıkarma yasağı” adı altında meclisten geçirilmiş-
ti. Şimdi 3 ay daha uzatılması tam bir fırsatçılık 
örneğidir. İşçilerin onayı aranmadan, tek taraflı 
yapılan bu uygulama yüzbinlerce işçiyi günde 38 
liralık ödeneğe mahkum etmiştir.

Kısa çalışma ödeneğinin nasıl devam edeceği 
ise belirsizdir. Kriz dönemi belirli ölçülerde işçi-
lerin gelirini korumayı hedefleyen kısa çalışma 
ödeneğindeki belirsizlik giderilmelidir. Ödeneği 
miktarı işçilerin gelirini tümüyle koruyacak düze-
ye yükseltilmelidir.

Yapılacağı söylenen bir diğer düzenleme, 
genç işçiler ile 50 yaş üzeri işçilerin istihdam 
edilmesini teşvik etmek için bu işçilerin “esnek 
çalıştırılması” olarak belirtiliyor. 

Güvencesiz istihdamın bu kesim üzerinden 
yaygınlaştırılmaya çalışılması kabul edilemez. 

Belirli süreli sözleşmelerle yapılacak istih-
dam, gelir, iş ve gelecek güvencesinin yitirilmesi 
demektir.

Erdoğan açıklamasında Kıdem Tazminatı 
Fonu’nu da tekrar gündeme getirmiştir. Bu sefer 
“Tamamlayıcı Emeklilik” adı altında servis edi-
leceği anlaşılan fon, daha önce Yeni Ekonomi 
Programı (YEP)’te açıklanan bireysel emeklilik 
sistemi ile entegrasyon formülünün bir başka ifa-
desidir.

Kabinenin açıkladığı “istihdam kalkanı pake-
ti” salgın fırsatçılığıdır. Bir kez daha işverenlerin 
istediğini, hükümetin yapmaya soyunduğunu gö-
rüyoruz.

Oysa bugün zor koşullarda yaşayan emekçile-
ri koruyacak düzenlemelere ihtiyaç var.

Ücretsiz izin uygulamasına son verilmeli, ge-
lir güvenceli işten çıkarma yasağı uygulanmalıdır.

Kısa çalışma uygulaması sürmeli, kısa çalış-
ma ödeneği alan işçilerin kayıpları işverenler ta-
rafından karşılanmalıdır.

Esnek çalışma biçimleri değil, kalıcı istihdam 
için çalışmalar yapılmalıdır.

Kıdem tazminatına el uzatmaktan vazgeçil-
meli, yeni adlandırmalarla fon gündeme getiril-
memelidir.

Sendikaların örgütlenme, toplu sözleşme ve 
grev uygulamalarına getirilen kısıtlamalar süre 
uzatılmadan kaldırılmalıdır.

Sendikamız, işçi sınıfının kazanılmış hakları-
na el uzatılmasına karşı kararlı mücadelesini sür-
dürmeye devam edecektir.

Kıdem tazminatımız bir kez daha gündeme 
getirildi.

Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı yeni istihdam 
paketinde daha önce defalarca el uzattıkları kıdem 
tazminatımız da var.

Bu kez adına “tamamlayıcı emeklilik” demiş-
ler.

Bir kez daha hatırlatmak istiyoruz:
Adına ne koyarsanız koyun,
İster kıdem tazminatı fonu deyin, isterseniz 

tamamlayıcı emeklilik,
Hangi adla ve hangi biçimde olursa olsun,
Kıdem tazminatımızda en küçük bir geriye gi-

dişe izin vermeyeceğiz.
Ne yapmak istediğinizi biliyoruz. 
Zorunlu Bireysel Emeklilik dediniz, olma-

dı. Biz işçiler bizden kesilen paralarla patronları 
finanse etmenize razı olmadık, zorunlu BES’ten 
ayrıldık. Şimdi gündeme bireysel emeklilik siste-
miyle entegre edeceğiniz ve adına “tamamlayıcı 
emeklilik” dediğiniz yeni bir kıdem tazminatı 
fonu getiriyorsunuz. Biz işçiler bu saldırıyı da 
boşa çıkaracağız.

İşçilerin ihtiyacı olan patronları fonlayacağı-
nız yeni havuzlar değildir.

İşçilerin ihtiyacı iş güvencesidir. Salgın dö-
neminde yaşanan gelir kayıplarının ortadan kal-
dırılmasıdır. Salgın tehdidi altında can pazarında 
çalışmanın kontrol altına alınmasıdır. 

İşçilerin ihtiyacı makul yaşta emekli olabil-
mektir. Emekliliğinde insan onuruna yakışır bir 
gelire sahip olabilmektir. İşçilerin ihtiyacı kıdem 
tazminatının güvence altına alınmasıdır.

Fon masallarına karnımız tok.
Kıdem tazminatı bizim KIRMIZI ÇİZGİMİZ-

DİR. Bu kararlılığı Sendikamızın genel kurul ka-
rarları başta olmak üzere pek çok kez gündeme 
getirdik.

Kıdem tazminatımızı hedef alan her türlü 
düzenlemeye karşı üretimden gelen gücümüz de 
dahil olmak üzere mücadeleden geri durmayaca-
ğımızı bir kez daha duyuruyoruz.

İşverenlere sesleniyoruz. Kıdem tazminatı bi-
zim ücretimizin parçasıdır. Onun üzerinden hesap 
kitap yapmayın!

Hükümeti uyarıyoruz. Salgın dönemi boyunca 
patronlara çalıştınız. Şimdi sıra kıdem tazminatı-
na geldi diyorsanız yanılıyorsunuz. Sakın kıdem 
tazminatımıza el uzatmayın.

İşçiler haklarına sahip çıkacak. Bundan emin 
olun.

Kıdem Tazminatı saldırısına karşı eylemlilikler sürerken, başta Genel 
Başkanımız Adnan Serdaroğlu olmak üzere, yöneticilerimiz tv kanalları ve 
sosyal medyada, itirazlarımızı ve taleplerimizi dile getirerek kamuoyunu bil-
gilendirdiler... 

Basın Açıklamalarımızdan
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Fabrikalardan tepkiler yükseldi, metal işçisi haykırdı:

Kıdem Tazminatımıza Dokunma!
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EMİS grup toplu sözleşmesi kapsamında Grid işyeri TİS 
komisyonu ile taslak çalışması yapıldı. 

Gebze Sendikalar Birliği olarak Gebze Kent Meydanı’nda 
Kıdem tazminatımızın gasp edilmesine karşı basın açıklama-
sı gerçekleştirildi.

15-16 Haziran büyük direnişinin 50 yıl dönümünde örgütlü 
olduğumuz tüm işyerlerinde kazanılmış haklarımıza göz diken-
lere gerekli cevabı üretimden gelen gücümüzü kullanarak verdik.

Üyelerimizden aldığımız yetki ile Omco Kalıp işyerinde 
toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başladık.

Şubemize bağlı HT Solar, AR Metal Montaj ve Cavo 
Otomotiv işyerlerinde toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza-
lanan sözleşmeler üyelerimiz tarafından coşkuyla karşılandı. 
Ekonomik ve sosyal haklarda kayda değer kazanımlar elde 
edildi. Her işyerinde mesai saatlerinde ücretli sendikal eği-
tim hakkı alındı. 

Genel sorunlarımız, pandemi sürecinde işyerlerinde ya-
şananlar, kıdem tazminatı gündemleriyle Temmuz ayı tem-
silciler kurulumuzu gerçekleştirdik. 

Genel Temsilciler Kurulumuzda; yıllardır kıdem tazmi-
natımıza bitmek bilmeyen saldırıların en son hali “Tamam-
layıcı Emeklilik Tasarısı” hakkında Alpaslan Savaş hocamız 
sunumunu gerçekleştirdi. 

Gebze Şubemizden
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Kadın Komisyonumuzdan

Gebze 2 Nolu Şubemizden

Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve ta-
ciz artarak devam ediyor. Şule Çet, Ceren Özdemir, 
Özgecan Arslan, Emine Bulut ve son olarak da Pınar 
Gültekin ve daha nice kadınlar tanıdıkları, bildikleri, en 
yakınlarındaki erkekler tarafından öldürüldüler.  

En temel hak olan yaşam hakkını güvence altına 
almak, kadın cinayetlerini durdurmak devletlerin göre-
vi iken, AKP hükümeti belki de 17 yıllık iktidarı döne-
minde yapmış olduğu tek doğru işten de vazgeçmek 
için kolları sıvadı.

AKP Hükümeti, 11 Mayıs 2011 tarihinde 
İstanbul’da imzaya açılan ve Türkiye’nin ilk imzacısı 
olduğu Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev içi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkında Avru-
pa Konseyi Sözleşmesi’nden, bilinen adıyla İstanbul 
Sözleşmesi’nden çıkılmasını gündeme getirdi.  

Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir ve 
kadınların en temel haklarının erişimi ve kullanılma-
sının önünde engeldir. Kadın erkek eşitliğini kabul et-
meyen gerici zihniyet, şimdi biz kadınların en önemli 
kazanımı olan İstanbul Sözleşmesi’ne savaş açtı. 
Hükümet yanlısı medyanın desteği ile yalan yanlış 
bilgilerle kamuoyunda bilgi kirliği yaratıp, sözleşme 
maddelerini çarpıtıyor.

İstanbul Sözleşmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği-
ne dikkat çeken, bunun kadına yönelik bir ayrımcılık 
olduğunu vurgulayan ve kadına yönelik şiddetin teme-
linde bu eşitsizlik olduğunu belirten en geniş kapsamlı 
uluslararası bağlayıcılığı olan hukuki bir metindir. 

Sözleşme yaşamın her alanında, ev içi dahil kadı-
na yönelik her türlü şiddetin önlenmesi yönünde yasa 
yapıcılara ve uygulayıcılara sorumluluklar yüklüyor. 
Ev içlerini biliyoruz, kadınların eşleri, babaları, kayın 
babaları, abileri tarafından en fazla şiddete uğradığı 
alanlardan biridir. 

Sözleşme şiddetin olduğu yerde özel yaşam kav-
ramının ortadan kalktığını, burada artık kamunun so-
rumluluğunun başladığını anlatıyor bize. Devletleri de 
kadına yönelik şiddet karşısında tutum almaya, yasa-
lar çıkarmaya, takip mekanizmaları oluşturmaya davet 
ediyor.  

İstanbul Sözleşmesi “Önleme, Koruma, Kovuştur-
ma ve Destek” politikalarından oluşan temel bir yakla-
şımı besliyor. Şiddeti ortaya çıkaran toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğini besleyen geleneksel, kültürel tüm normlar-
la mücadele edilmesini öngörüyor. Şiddete uğrayan 
kadınların korunmasını, suçluların cezalandırılmasını, 
kadınların maddi- manevi desteklenmesini, tıbbi des-
tek verilmesini zorunlu kılıyor.  

Kadınlar tarih boyunca yakıldılar, taşlandılar, na-
mus cinayetlerine kurban gittiler. Hâlâ da erkek şiddeti 
son bulmuş değil. Kadınların tarihi aynı zamanda ha-
yatta kalma mücadelelerinin tarihidir.  Çok yol kat ettik, 
asla elde ettiklerimizden vazgeçmeyiz. 

Ne İstanbul Sözleşmesi’nden ne kazanımlarımız-
dan ne de hayatlarımızdan vazgeçeriz. 

Birleşik Metal-İş Sendikası Kadın Komisyonu

Ne İstanbul Sözleşmesi’nden, 
Ne de hayatlarımızdan 

Vazgeçeriz!Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 2 Nolu Şubesi olarak, 
ilk olağan genel kurulumuzu yaptık. Daha önceden 12 Nisan 
2020 tarihinde karar aldığımız Genel Kurulumuz, COVİT 
19 salgını nedeniyle Gebze İlçe Seçim Kurulu’nun kararıyla 
21 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirdik.

İçinde bulunduğumuz COVİT 19 salgın günlerinde ger-
çekleşen genel kurulumuz coşkulu bir şekilde gerçekleşti. 
Kürsüde söz alan delegeler ve temsilcilerimiz kıdem tazmi-
natımıza yapılan saldırıya karşı konuşmalar gerçekleştirdiler 
ve mücadele kararlılığını ifade ettiler.

Yapılan konuşmalarda Gebze 2 Nolu şubenin açılma-
sı bölgemizde sendikamızın gücünü artırarak işçi sınıfının 
umudu olamaya devam edileceği, dış örgütlenmeye ağırlık 
verilerek üçüncü bir şubenin açılması aşamasına getirmek 
hedef olarak konuldu.

Genel kurulumuzu yaptıktan sonra genişletilmiş yöne-
tim kurulu olarak ilk toplantımızı yaparak görev dağılımız 
gerçekleştirdik ve MESS’e bağlı bütün işyerlerinde temsilci 
seçim kararları aldık ve uyguladık. Demokratik bir şekilde 
yapılan, gizli oy açık tasnif şeklinde gerçekleşen seçimlerde 
üyelerimiz temsilcilerini belirledi.

Temmuz ayı temsilciler kurulumuzu gerçekleştirdik.
Kıdem tazminatlarımıza yapılan saldırılara karşı işyer-

lerinde sendikamızın ve konfederasyonumuzun göndermiş 
olduğu bildirilerimiz okundu.

Gebze Sendikalar Birliği olarak kıdem tazminatımıza 
yapılan saldırıları protesto etmek için Gebze Kent meyda-
nında kitlesel basın açıklaması gerçekleştirdik. Temsilcile-
rimiz ile birlikte Gebze Çarşısında, Konfederasyonumuzun 
göndermiş olduğu kıdem tazminatı broşürlerini dağıttık.

Schneider Enerji ve Elektrik işyerlerimizde EMİS grup 
toplu sözleşmesi taslaklarını hazırladık.

MT Reklam işyerinde alınan grev kararı nedeniyle şube 
olarak grev nöbeti tutuk.

İşyerlerimizi ziyaret ederek üyelerimize kıdem tazminatı 
hakkında bilgilendirmeler yaptık ve bayramlarını kutladık.
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İzmir 
Şubemizden

Ege Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren Kale Pratt 
Whitney işyerinde 10 Şubat 2020’de örgütlenme çalış-
ması başladı ancak, örgütlenme çalışmalarından haberdar 
olan işveren 12 Şubat’ta 4 öncü üyemizi işten attı. Ve ardı 
sora 13 Şubat’ta 94 üyemiz daha işten atıldı. 

İşyerinde atılan işçilere destek amacıyla yemek boy-
kotu başladı ve Bölgede örgütlü olduğumuz diğer fabri-
kalardan gelen üyelerimizle birlikte fabrika önünde basın 
açıklaması yapıldı ve fabrika önünde direniş başlatıldı.

25.02.2020 tarihinde Kale Pratt Whitney işyerinden 
atılan 94 üyemize destek için Konfederasyonumuz DİSK 
Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri 
ve Genel Başkanınız Adnan Serdaroğlu, Genel Sekre-
terimiz Özkan ATAR, Genel Örgütlenme Sekreterimiz 
Hami Baltacı ve DİSK’e bağlı sendikaların yöneticileri 
ve üyeleri, bölgede örgütlü olduğumuz işyerlerinden üye-
lerimizin katılımı ile Ege Serbest Bölgesi önünde geniş 
katılımlı bir basın açıklaması yapıldı.

Dünyamızı kasıp kavuran Covid-19 salgınında şe-
hirler arası seyahat yasakları nedeniyle, işyerlerinin kısa 
çalışma yapması ya da üretimine bir süre ara vermesi ne-
deniyle işyerleri ziyaret edilemedi. Ancak yasağın kalktı-
ğı 15 Haziran’dan sonra şube yöneticilerimiz işyerleriniz 
kontrollü bir şekilde ziyaret ettiler.

15-16 Haziran’ın 50. yıl dönümünde Konfederasyo-
numuz DİSK’in Konak Meydanı’nda yapılan basın açık-
lamasına işyerlerinden temsilcilerimizle katılım sağlandı.

Türkiye işçi sınıfının doksan yıla yakın bir süredir 
sahip olduğu kazanılmış en köklü hakkı olan kıdem taz-
minatının ortadan kaldırılmasına yönelik sermayenin ve 
iktidarların 45 yıllık düşü “Tamamlayıcı Emeklilik Sis-
temi” adı altında kıdem tazminatımız fona aktarılarak, 
bir yandan da 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar başta 
olmak üzere esnek-güvencesiz çalıştırmayı yaygınlaştı-
rarak kıdem tazminatı hakkı yok edilmek istenmektedir. 
29.06.2020 tarihinde Kıdem tazminatına sahip çıkmak 
için Konak Meydanı’nda DİSK’e bağlı sendikaların yö-
neticileri ve üyeleri ile basın açıklaması yapıldı.

2017 yılında örgütlendiğimiz ve 30 üyemizin işten 
atıldığı ve aylarca fabrika önünde direniş yaptığımız 
Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde . faaliyet gösteren 
TERMOKAR işyerinde İstinaf Mahkemesi yetkili oldu-
ğumuzu netleştirdi. Termokar işçilerine hayırlı olsun.

Kıdem tazminatı ile ilgili olarak işyerlerinde Genel 
Merkezimizin hazırlamış olduğu bildiriler okundu.

Basından

www.birlesikmetal.org

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

Etkinliklerle ilgili daha ayrıntılı bilgi ve  
fotoğrafları sosyal medya sayfalarımızda bulabilirsiniz...
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Bir zamanlar bilgiye erişim önünde güçlükler varken 
şimdi bilgisayar ve internet teknolojisindeki gelişim, her-
kesin bilgiye sınırsız erişimini sağladı deniyor. Bir yönüyle 
doğru bir iddia olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten de in-
ternet üzerinden bir arama yaptığınızda ulaşamayacağınız 
bilgi yok gibi artık. Üstelik akıllı telefonlarımız sayesinde 
bunu her an yapabilir durumdayız. 

Sermaye kendi çıkarlarına kullanabildiği sürece bilgi-
nin, bilimin, felsefenin, sanatın yaygınlık kazanmasında 
bir sakınca görmez. Hatta muhalif de olsalar, kar getiri-
yorlarsa, sermaye bunları kullanmaktan çekinmeyecektir. 
Böyle de oluyor. Dijital ortam; her an erişebildiğimiz bi-
limsel makaleler, felsefi metinler ve sanatsal içeriklerle 
dolup taşıyor. 

Fakat diğer yandan günümüzün temel sorunu bilgi 
kirliliği olduğunu görüyoruz. Bilgisayar, akıllı telefon ve 
internet öncesi dönemde bilgiye erişmeye ayırdığımız za-
manın çok fazlasını; gerçek bilgiyi, sermayenin yarattığı 
kirli ortamdan bulup çıkarmak için harcamamız gerekiyor.

 Ne diyordu Nazım Ellerinize ve Yalana Dair şiirinde;

İnsanlarım, ah, benim insanlarım,
Antenler yalan söylüyorsa,
Yalan söylüyorsa rotatifler,
Kitaplar yalan söylüyorsa,
Duvarda afiş, sütunda ilan yalan söylüyorsa

Bir gerçekliği, böylesine çarpıcı ve açık bir dille ancak 
işçi sınıfının şairi anlatabilir. Evet o halde kapitalist dü-
zen bütün aygıtlarıyla biz emekçilere sürekli yalanlar söy-
lüyorsa biz ne yapmalıyız? Siyaset mecrası başta olmak 
üzere hemen tüm alanlar çarpıtılmış bilgiyle doluyken biz 
işçiler, emekçiler, sade yurttaşlar olarak yolumuzu nasıl 
buluruz?

Elbette işçi sınıfının bilimiyle, emeğin perspektifiyle 
yolumuzu bulabiliriz. Türkiye ve Dünya işçi sınıfının mü-
cadele deneyiminin bizlere sunduğu sayısız kaynak bizle-
rin pusulası olacaktır. 

Sendikamızın eylemleri, etkinlikleri, sendikamızın 
araştırma dairesinin yaptığı araştırmalar, yayınladığımız 
kitaplar, güncel konularla ilgili yaptığımız açıklamalar bi-
zim pusulamız olacaktır. 

Ve yine bütün bu kaynaklardan, deneyimlerden yarar-
lanılarak sendikamızı eğitim dairesinin hazırladığı eğitim-
ler sermayenin sömürü düzeninin zehrine karşı panzehir 
olacaktır. Bir emekçi mücadelenin devam ettiği her alanın 
bir eğitim süreci olduğunu bilir. Kitaptan, sunumlardan 
olduğu kadar eylemden de öğrenir. Öğrendiğini fabrikada 
yaşadığı her an sınar.

 İşçi sınıfı bilinci kazanmış olan işçiler; emeklerine, 
emek dostlarına, mücadele arkadaşlarına ve sendikalarına 
sahip çıkacak ve mücadeleyi büyüteceklerdir.    

İşçi sınıfının 
eğitimi 

sömürünün 
panzehridir

ŞAİRİ VURDULAR

Koşun, koşun duydunuz mu?

Şairi vurdular.

Caddenin ortasında uzanmış yatıyor şimdi.

Size diyorum duydunuz mu? Şairi vurdular.

Sobanın ısıttığı grev çadırında, 

Okumuşlar şiirlerini.

İşçilerin çatlak çatlakmış sesi.

Çocuğuna sarılır gibi,

Sevgilisini okşar gibi,

Geride kalanlarla,

Toprağa düşenlerle vedalaşır gibi okumuşlar.

Talihlerine söver gibi,

Kederli yumruklarını göğe kaldırır gibi okumuşlar.

İşçi semtlerine, varoşlara yayılmış,

Duvarlara yazılmış dizeleri.

Hıçkıra hıçkıra,

Bağıra bağıra okumuşlar.

Yeter artık demişler, bitsin artık…

Duydunuz mu? Koşun, şairi vurdular işte.

Ölesiye korkmuşlar o dizelerden.

Savaş istemiyoruz diyormuş.

Artık aç yatmak istemiyoruz.

Çocuklarımız ölmesin istiyoruz diyormuş.

Vurmakla tükenmeyince şiirler,

Şairi öldürmeli demişler.

Duydunuz mu? Hadi koşun artık.

Şairi vurdular.

Bir şair kanıyorsa, hepimiz vurulmuşuz demektir.

Böyle söylemişti şair.

Mürekkebim kanım kadar demişti.

Mutlaka kazanacağız dediği gibi.

Hadi koşun, koşun artık. Duydunuz mu?

Şairi vurdular…

Süleyman İleri

Dünyayı  
değiştirmek için 

kullanabileceğiniz 
en güçlü silah  

eğitimdir. 

(Nelson Mandela)

İş hayatı bütün lise 
ve üniversitelerden 

daha zor bir  
okuldur.

(Thomas Edison)
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UNUTMAYACAĞIZ!
Bundan 40 yıl önce, 22 Temmuz 1980 tari-

hinde İstanbul Merter’deki evinin önünde uğ-
radığı suikastle hayatını kaybeden kurucu Ge-
nel Başkanımız, unutulmaz işçi önderi Kemal 
Türkler, DİSK üyeleri ve ailesi tarafından Top-
kapı Mezarlığı’ndaki mezarı başında anıldı.

Anmaya Türkler’in kızları Nilgün Türk-
ler Soydan ve Yasemin Türkler, DİSK Genel 
Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sek-
reteri ve sendikamız Genel Başkanı Adnan 
Serdaroğlu, DİSK ve DİSK üyesi sendikaların 
merkez ve şube yöneticileri, DİSK’li işçiler, 
demokratik kitle örgütleri ve siyasi parti tem-
silcileri ile Kemal Türkler dostları katıldı. 

Anmada açılış konuşmasını DİSK Genel 
Sekreteri ve sendikamız Genel Başkanı Adnan 
Serdaroğlu yaptı. Anmaya katılanları selamla-
yan Serdaroğlu, tüm katılımcıları saygı duru-
şuna çağırdı.

Saygı duruşunun ardından konuşmasına 
Sennur Sezer’in “Kemal Türkler’in Son Söz-
leridir” şiiriyle devam eden Serdaroğlu, Bir-
leşik Metal-İş’in Kemal Türkler’in sendikası 
olduğunu, Türkler’in ilkelerini yaşatmaya 
çalıştıklarını, bu bilinçle işçi sınıfına yönelen 
saldırılara karşı koyacaklarını belirtti.

“Silin gözlerinizi
Aldandı yeniden
Beni vuranlar
Sürü şaşırır yolunu başı yitince
Sürü değilsiniz ki siz
İşçisiniz
Silin gözlerinizi görevdesiniz

Bunca akıttıkları kan 
Değiştiremez tarihi
Yazar cellatları onların
Bir kez daha tarih
Acınız unutturamaz görevinizi
Silin gözlerinizi

Alın terinindir yarın
Yok olup gitmenin telaşında katiller
Durduramaz savaş ortasında yürüyüşü
Saflarda düşenler

Kitapları öldüremezler
Alanlarda bizi vuranlar
Tarihi geriye döndüremezler

Hoşçakalın
Sürdürün savaşı arkadaşlar

Sennur Sezer

Onursal Genel Başkanımızın adını taşıyan 
Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Tesislerimizde de, 
her yıl olduğu gibi bir tören düzenlenerek, sevgili 
başkanımız anıldı.

Kemal Türkler’in bir mücadele gelene-
ğini miras bıraktığını söyleyen Serdaroğlu; 
Kavel’den, 15-16 Haziran Direnişi’nden, 
Faşizme İhtar Eylemleri’nden, 
Demirdöküm’den, Singer’den, MESS’e kar-
şı verilen mücadeleden miras kalan bu gele-
neğin yaşatıldığını belirtti.

Serdaroğlu, konuşmasının ardından 
sözü Kemal Türkler’in kızı Nilgün Türk-
ler Soydan‘a verdi. Soydan, İnsanların ko-
nuşmaktan çekindiği bir ortamda Kemal 
Türkler’i anmak için mezarı başında topla-
nan DİSK’li işçilere teşekkür etti.

Anmada son sözü DİSK Genel Baş-
kanı Arzu Çerkezoğlu aldı. Çerkezoğlu, 
Türkler’in katledilmesinin Türkiye’yi 12 
Eylül karanlığına götüren sürecin önemli bir 
kilometre taşı olduğunu hatırlattı. COVID-19 
salgınıyla işçiler ölüm kalım mücadelesi ve-
rirken kıdem tazminatının fona devri planla-
rının yapıldığını belirtti...

Anma töreni Kemal Türkler’in mezarına 
karanfil bırakılması ile sonlanırken, anmanın 
ardından Kemal Türkler’in sevgili eşi Saba-
hat Türkler’in mezarı da ziyaret edildi.

Sabahat Türkler’e söylediği “Ben öldüğümde mezarıma şiş gözlerle gel-
me, işçilerden güzel haberler getir” sözleri aklımızda...
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2004 yılından bu yana yayınlanan “Çalışma ve Top-
lum” çalışma yaşamındaki gelişme ve sorunların tartı-
şıldığı bir zemine gereksinim olduğu kabulü ile yayın 
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 ölçüt-
lerle yayın yapan, emek ve çalışma sorunlarını irdele-
yen ve bu yönde bir birikim oluşturmaya çalışan önemli 
bir yayın. 

Dergi çok sayıda akademisyen, hukukçu, uzman ve 
uygulayıcıya basılı olarak ulaştırılıyor. 

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

66. sayıya ulaştık...

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

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

Kemal Türkler mücadele dolu yaşamında lise tahsi-
lini, gömlek ustalığı, ayakkabı işçiliği gibi çeşitli işlerde 
çalışarak tamamlayabildi. Bu azmi O’nun İ.Ü Hukuk Fa-
kültesine yazılması ile devam etti. Ancak 1947 yılında 
Hukuk Fakültesini babasının sağlık sorunları nedeniyle 
yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Aynı zamanda Sıtkı Bütün Emaye (Emayetaş) Fab-
rikasında çalışıyordu. 1947 yılında kurulan ve adı daha 
sonra Maden-İş olarak değişecek olan Demir-İş Sendika-
sına 1951 yılında üye oldu.

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

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

Genel Başkan olmasının ardından sendika hızla büyü-
dü ve işkolunun en güçlü ve en saygın sendikası haline 
geldi.

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

Kemal Türkler 1961 yılında sosyalist bir program içe-
riğine sahip olan Türkiye İşçi Partisinin kurucuları arasın-
da yer aldı.

Kemal Türkler 1963 yılında Cumhuriyet tarihinin ilk 
grevi olan Kavel Kablo fabrikasındaki grevin örgütlen-
mesinde çok önemli bir rol üstlendi ve bu grevin başarıy-
la tamamlanmasını sağladı. Kavel greviyle Türkiye işçi 
sınıfı tarihi yeniden yazılmaya başlanmış, işçi sınıfının 
hak alma yolundaki en önemli araçlarından biri olan grev 
hakkına kavuşmasına yol açmıştır.

Gerçekten de Kavel grevi sayesinde 274 sayı-
lı Sendikalar Kanunu ile 275 sayılı Toplu İş Söz-
leşmesi Grev ve Lokavt Kanunları çıkartılarak 
Türkiye’de grevli, toplu sözleşmeli sendikalaşma 
dönemi resmen başlamış oldu.

1960 yılların ikinci yarısından itibaren işçi sı-
nıfının eğitimine özel bir önem veren Maden-İş 
Sendikası Kemal Türkler öncülüğünde, İşçi Üni-
versitesi olarak bilinen Maden-İş Eğitim Tesis-
lerinin (MİTES) kısıtlı maddi imkanlara rağmen 
temelini atmıştır. Kemal Türkler bu tesislerin in-
şaatında bizzat çalışarak katkı sunmuştur. Tesis ye-
nilenmiş haliyle bugün de Kemal Türkler Eğitim 

ve Tatil Sitesi ola-
rak faaliyetlerini 
sürdürmekte, işçi 
sınıfına ve dost-
larına hizmet et-
mektedir.

Kemal Türkler 
Maden-İş Sen-
dikasının Genel 
Başkanı olarak 
13 Şubat 1967 
yılında kurulan 
DİSK’in Genel 
Başkanlığı’na se-
çilmiştir.

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

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

Genel Başkanlığı döneminde işçi sınıfı tarihi açısın-
dan birçok ilk yaşanmıştır; ekonomik talep içermeyen ilk 
ve en büyük işçi eylemleri olarak tarihteki yerini alan 15-
16 Haziran eylemlerinin yanı sıra, Devlet Güvenlik Mah-
kemeleri direnişleri, Faşizme İhtar eylemleri gibi tarihe 
geçen eylemlere önderlik yapmıştır.

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

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

Kemal Türkler 22 Temmuz 1980 günü sabahında 
evinden sendikasına gitmek üzere arabasına bindiği anda 
çok yakından açılan çapraz ateş sonucu katledilmiştir.

Kemal Türkler 1954 yılında seçildiği Maden-İş Sen-
dikası Genel Başkanlık görevini katledildiği 22 Temmuz 
1980 tarihine kadar, kurucusu olduğu DİSK’in genel baş-
kanlık görevini ise 1967 yılından 1977 yılına dek işçi sı-
nıf tarihine damga vuran başarıların öncülüğünü yaparak 
sürdürmüş, Türkiye işçi sınıf tarihinin gördüğü en büyük 
işçi lideri olarak yaşamını tamamlamıştır.

Alınterine adanmış bir yaşam
Eli kanlı katiller 

er veya geç 
cezalandırılacaktır

Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı KETEV, 
bir tv kanalında Haluk Kırcı'nın açıklamalarıyla, 
katliamların meşrulaştırılması çabalarına tepki gös-
terdi...

1978 yılında 7 Türkiye İşçi Partili gencin failleri 
arasında yer alan Haluk Kırcı’nın bir TV kanalın-
da “amacımız öldürmek değildi ama biz öldürdük” 
şeklindeki beyanı hepimiz için bilinen gerçeklerin 
dillendirilmesinden öte bu ve benzeri katliamların 
meşrulaştırılması gibi bir tehlikeyi de içinde barın-
dırmaktadır.

Nitekim DİSK’in kurucu genel Başkanı Kemal 
TÜRKLER’in katli de aynı zihniyet ve onların ma-
şaları tarafından gerçekleştirilmiştir.

Ne yazık ki Genel Başkanımızın katillerinden 
biri yıllar sonra yakalanıp yargılanmasına rağmen 
her nedense zamanaşımı nedeniyle salıverilmiş ve 
eceliyle öldükten sonra Devlet Töreniyle gömül-
müştür.

Bu cinayetlerde amaç bellidir; yükselen sınıf 
mücadelesini ve gençlik hareketini bastırmak ve 
sermayenin egemenliğinin devamını sağlamak.

Diğer yandan söz konusu cinayetleri gerçekleş-
tirenlerin yaptığı arsızca açıklamalar bizi derinden 
yaralamış ve öfkemizi bilemiştir.

Bu kişilerin TV programlarında boy göstererek 
kendilerini aklamaya çalışmalarını kabullenemiyor 
ve eli kanlı katillerin bir an önce gereken cezaları 
almalarını talep ediyoruz.

KETEV Yönetim Kurulu
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COVID-19 Sürecinde 

Gelir Kaybı ve Borçluluk Araştırması
• Metal işçisinin yüzde 75’i COVID sürecinde gelir 

kaybı yaşadı

• İşçilerin yüzde 92’si borçlu, her üç işçiden ikisinin 
tüketici kredisi borcu var

• Borçlu işçilerin yüzde 97’si borçlarını öderken 
zorlanıyor

• İşçilerin yarısından fazlası nisan ayında net geli-
rini alamadı

• Gelir kaybının en büyük nedeni kısa çalışma öde-
neği oldu

• On işçiden biri kirasını ödeyemedi, iki işçiden bi-
rinin borçları arttı

• Devletten destek alabilenlerin oranı sadece yüzde 
6’da kaldı.

• Virüse karşı alınan tedbirler başarılı, ekonomik 
tedbirler başarısız görülüyor

• İşçilere göre belediyeler sosyal yardım yapabilme-
li, siyasal iktidarın belediyelere yönelik tutumu 
haksız

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Mer-
kezi (BİSAM) tarafından, 14-24 Mayıs 2020 tarihinde, 
otomotiv, metal eşya, elektrik-elektronik ve demir-çelik 
sektörlerinde çalışan, Birleşik Metal İş sendikası üyesi 
948 işçi ile yapılan araştırmanın sonuçları sanayi işçisinin 
COVID 19 sürecinde gelir kaybını ve borçluluk düzeyin-
deki artışı ortaya koydu.

Araştırmanın sonuçlarına göre metal işçilerinin yüz-
de 75’i gelir kaybı yaşadığını ifade etmektedir. Borçlu-
luk oranı son derece yüksek olan ve hanehalkı gelirleri 
yoksulluk sınırı altında kalan işçiler açısından bu durum, 
yoksulluğun derinleşmesi anlamına gelmektedir. Araştır-
ma kapsamındaki işçilerin yaklaşık dörtte birinin hane-
halkı geliri 3000 TL’nin altındadır. 3000-3999 TL arası 
hanehalkı gelirine sahip olanların oranı yüzde 40 ile en 
geniş kesimi oluşturmaktadır. 4000-4999 TL arası hane-
halkı gelirine sahip olanların oranı yüzde 18 iken, 5000 
TL ve üzeri hanehalkı gelirine sahip olanların oranı yüzde 
17 seviyesindedir. Buna göre işçilerin yüzde 83’ü 5000 
TL’nin altında bir hanehalkı gelirine sahiptir.

Araştırma kapsamındaki işçilerin yüzde 92’lik ezici 
bir çoğunluğu borcunun olduğunu ifade etmektedir. Bor-
cu olmayan işçilerin oranı ise sadece yüzde 7 seviyesin-
de kalmaktadır. Yüzde 92’lik borçlu kesim içerisinde ise 
borçlarının kendisini hiç zorlamadığını söyleyenlerin ora-

nı yüzde 3.42 seviyesindedir. Buna karşın borçların ken-
disini zorladığını söyleyenlerin oranı yüzde 40.14 , çok 
zorladığını söyleyenlerin oranı yüzde yüzde 56.44’e çık-
maktadır. Toplamda borçlu olanların yaklaşık yüzde 97’si 
borçları nedeniyle zorlanmaktadır.

Araştırma kapsamında borcu olan yaklaşık her üç işçi-
den birinin kişisel borcu bulunurken, her beş işçiden biri-
nin konut kredisi borcu bulunmaktadır. Araç kredisi borcu 
olanların oranı ise yüzler 3.6’dır. Bir kişinin birden fazla 
borç çeşidi bulunabilmektedir.

Araştırma kapsamındaki işçilerin yaklaşık yüzde 52’si 
COVID sürecinde hanehalkı gelirinin yanında net geli-
rinde de kayıp yaşamıştır. Net gelirinin tamamını ya da 
fazlasın alan işçilerin oranı yüzde 48 olurken, gelirinin 
yarısına kadar gelir elde edebilenlerin oranı yüzde 10’dur. 
Bu kesim arasında işsiz kalanlar ya da zaten işsiz olanlar 
da bulunmaktadır. Gelirinin yüzde 50 ile yüzde 74’ünü 
alabilenlerin oranı yüzde 15, gelirinin yüzde 75 ile yüzde 
99’unu alabilenlerin oranı yüzde 26’dır.

Araştırma kapsamındaki işçilere hanehalkı gelirlerin-
de yaşanan gelir kaybının nedenleri de sorulmuştur. İşçi-
lerin yüzde 46.8’i kısa çalışma nedeniyle, yüzde 31.1’i 
fazla mesai yapamadığı için, yüzde 17’si aile fertlerin-
den birinin işsiz kalması yüzünden, yüzde 14.1’i ise ek 
iş yapamadığı için hanehalkında gelir kaybı yaşandığını 
söylemektedir. Ek iş ve fazla mesainin bu kadar yüksek 
oranlarda olması ücretlerin yetmediğinin göstergesidir.

Araştırma kapsamında geçerli cevap veren metal işçi-
lerinin yüzde 51’i Nisan ayında borçlarının arttığını ifade 
etmektedir. Bu işçilerden fatura ödemekte zorlananların 
oranı yüzde 48’dir. İşçilerin yüzde 36.7’si kredi kartını, 
yüzde 18.6’sı tüketici kredisi borcunu, 
yüzde 5.7’si konut kredisi borcunu öde-
yemediğini ifade etmektedir (buna göre 
konut kredisi borcu olan her dört kişiden 
biri borcunu ödeyememiştir). Kirasını 
ödeyemeyen işçilerin oranı yüzde 12.7 
olarak tespit edilmiştir.

Araştırma kapsamındaki işçilere 
COVID sürecinde hanehalkı dışından 
ayni ya da nakdi bir yardım alıp alma-
dığı sorulmuştur. İşçilerin yaklaşık dört-
te üçü herhangi bir yardım almadığını 
beyan etmiştir. Yardım aldığını beyan 
edenlerin oranı yaklaşık yüzde 24’tür. 
Araştırmaya katılan işçilerin yüzde 13’ü 
ailesinden yardım aldığını söylerken, 

yüzde 6’sı devletten yüzde 1.4’ü belediyeden yardım aldı-
ğını ifade etmektedir. Vakıf ve dernekten yardım aldığını 
söyleyenlerin oranı yüzde 2.5 ile belediyeden yardım al-
dığını söyleyenlerden fazladır.

“Hükümetin ekonomik tedbirlerini” beğenen ve “sos-
yal yardımlarla ilgili belediyelere karşı kısıtlamalarını” 
haklı bulanlar ile beğenmeyen ve haklı bulmayanlar açı-
sından, devletten ve vakıf/dernekten yardım alanlar ile 
almayanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmuştur. Devlet, vakıf ve derneklerden yardım alan-
larda iktidarın politikalarını destekleme eğilimi daha güç-
lü bir eğilim olarak görülmektedir.

Araştırma kapsamındaki işçilere siyasal iktidarın al-
dığı tedbirleri ne kadar başarılı buldukları sorulmuştur. 
İşçilerin yüzde 44’ü virüse karşı alınan tedbirleri başarılı 
bulurken, sadece yüzde 21’i ekonomik tedbirleri başarı-
lı bulmaktadır. Buna karşın siyasal iktidarın virüse karşı 
aldığı tedbirleri başarısız bulanların oranı yüzde 23 iken, 
ekonomik tedbirleri başarısız bulanların oranı yüzde 
47’ye ulaşmaktadır.

Araştırma kapsamındaki işçilere “Belediyelerin yok-
sul ailelere yardım yapmasını doğru buluyor musunuz?” 
sorusu sorulmuştur. İşçilerin ezici bir çoğunluğu (%93), 
belediyelerin sosyal yardım yapmasını doğru bulmakta-
dır. Buna karşın belediyelerin sosyal yardım yapmasını 
doğru bulmayan işçilerin oranı yüzde 3’ü bulmamaktadır.

Araştırma kapsamındaki işçilere “Hükümetin sosyal 
yardımlarla ilgili belediyelere karşı kısıtlamalarını haklı 
buluyor musunuz?” sorusu da sorulmuştur. Buna göre hü-
kümetin tedbirlerini haklı bulanların oranı yüzde 19 ola-
rak tespit edilmiştir. Buna karşın işçilerin yaklaşık dörtte 
üçü bu kısıtlamaları haklı bulmamaktadır.

İşçilerin bir prangası eksik!
Çanakkale’deki Dardanel Gıda Fabrikası yönetiminin, 

fabrikada Covid-19 salgınının yayılması üzerine üretimin 
kesintiye uğramaması amacıyla ‘kapalı devre çalışma 
sistemi’ne geçildiğini açıklaması, büyük tepki çekti. Ça-
nakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kara-
rına dayandırılarak uygulamaya konulan bu sistemde, iş-
çilerin 14 gün boyunca mesai saatleri dışında da gözetim 
altında tutulması hedefleniyor.

Buna göre tüm işçiler mesai saatlerinde fabrikada 
üretime devam ediyor, sonrasında da belirlenmiş öğrenci 
yurtlarında kalıyor. Bu işçiler arasında Covid-19’a yaka-
lananlarla temaslı olduğu için ev karantinasında olan iş-
çiler de var. Fabrikada tüm izinler iptal edilmiş durumda. 
Karara uymayan işçiler ise 3 bin 150 lira idari para ce-
zasına çarptırılıyor ve kolluk kuvvetleri tarafından zorla 
yurda getiriliyor.

DİSK Gıda-İş Sendikası, bu kararı alan İl Umumi 
Hıfzıssıhha Kurulu ile Dardanel Fabrikası yönetime tepki 
gösterdi: “İl Hıfzıssıhha Kurulu işçilerin güvenliğini dü-
şünmüyor, patronun taleplerini dikkate alarak karar alıyor. 
Bu şekliyle bu fabrika bir çalışma kampına dönüştürüldü. 
Görüyoruz ki 21’inci yüzyılda işçilerin bir prangaları ek-
sik” 

Avukat Dr. Murat Özveri, “Adına ‘kapalı devre çalış-
ma sistemi’ denilen uygulama, yasaya aykırı bir şekilde 
çalışma kampı kurmaktır” dedi. Özveri, BirGün’e şu de-
ğerlendirmeyi yaptı:

“Kararı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na dayandırıyor-
lar; ancak kanunun 72’nci maddesine göre ‘karantina’ ya 
sağlık merkezlerinde ya da sıhhi şartları taşıyan merkezler-
de veya evlerde uygulanabilir, virüsün görüldüğü işyerinde 

değil. Üs-
telik bu 
yasanın 
74’üncü maddesinde bulaşıcı hastalığı olanların fabrika-
larda alıkonulmasının yasak olduğu da vurgulanıyor.

Bunun yanında karar, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 
‘İşin düzenlenmesi’ bölümündeki tüm hükümlerine; ça-
lışma süresi, hafta tatili, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili 
hükümlere de aykırı. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yasası’na da aykırılık teşkil ediyor; çünkü riskli işyerin-
de işçiyi çalışmaya, yatmaya, kalkmaya zorluyorsunuz. 
Anayasa’da yer alan ‘yaşam hakkı’na kadar tüm yasalara 
aykırı olan bir karar alınmış, işçinin rızası olsa dahi böyle 
bir uygulama olamaz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanlığı’nın acilen devreye girip bu uygulamaya son 
vermesi gerekiyor.”
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DİSK KADIN KOMİSYONU

Kadınlar halktır, 
yaşamak haktır, 

İstanbul Sözleşmesi 
Yaşatır!

 

 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzalandı-
ğı için İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ve 
Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu "Kadınlara Yö-
nelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konse-
yi Sözleşmesi” her geçen gün dozu artan çok 
yönlü saldırılar altındadır.

Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti ön-
lemek, kovuşturmak ile kadına yönelik her tür-
lü şiddeti ortadan kaldırmak için düzenlenmiş, 
etkin bir uluslararası sözleşme olan İstanbul 
Sözleşmesi ortadan kaldırılmak isteniyor. Bazı 
çevrelerin bir süredir "Türk aile yapısına zarar 
verdiği” gerekçesiyle hedefine aldığı Sözleşme 
ile ilgili Cumhurbaşkanlığı makamından yük-
selen ses, bütün kadınları bekleyen büyük tehli-
keye işaret ediyor.

Hangi kültür, eğitim, gelir düzeyi ve statüye 
sahip olursa olsun kadına yönelik erkek şiddeti, 
tüm kadınları ve kız çocuklarını tehdit eden, en 
yaygın insan hakkı ihlalleri içinde yer alıyor. 
Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik 
şiddet konusunda elimizdeki en önemli araçlar-
dan biridir. Biz kadınlar hep birlikte onun etkin 
bir şekilde uygulanması için sesimizi yükseltir-
ken, Cumhurbaşkanı'ndan gelen "halk istiyorsa 
kaldırın” söylemi, toplumsal cinsiyet eşitsizli-
ğinin derinleşmesine ve kadına yönelik şiddetin 
artmasına neden olacaktır.

Biz kadınlar ve kız çocukları halkın yarısını 
teşkil ediyoruz. Biz kadınlar şantajla sürdürü-
len evlilikler istemediğimiz gibi kız çocukları-
mızın şiddet ortamında büyümesini erkek ço-
cuklarımızın şiddet aracılığıyla sosyalleşmesini 
istemiyoruz.     

Hükümet, pandemi koşullarından da fayda-
lanarak kadınların ve işçi sınıfının kazanılmış 
haklarını yok edecek adımlar atmaya başla-
mıştır. Kadın hareketinin geçmişten bugüne 
en önemli kazanımlarından biri olan İstanbul 
Sözleşmesi'nin hedef tahtasına konulmasını 
asla ve asla kabul etmiyoruz, sözleşmeye ve 
onun aracılığıyla kazandığımız yaşam hakkı-
mıza sahip çıkıyoruz.

DİSK Kadın Komisyonu olarak İstanbul 
Sözleşmesi'nin kaldırılmasını değil aksine ka-
dına yönelik fiziksel ve cinsel, psikolojik her 
türlü şiddetin kaynağı olan toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğine karşı daha etkin önlemler alınma-
sını, İstanbul Sözleşmesi'nin ve 6284 sayılı 
Yasa'nın uygulanmasını talep ediyoruz. 

Kadın cinayetleri ve şüpheli ölümleri dur-
durmak için İstanbul Sözleşmesi uygulanması 
gereken bir sözleşmedir. Kadınları ve kız ço-
cuklarını koruma altına almak amacıyla yazıl-
mış bir sözleşmeden vazgeçmek, şiddeti onay-
lamak anlamına gelir. Yaşamak haktır, İstanbul 
Sözleşmesi, kadınları ve kız çocuklarını yaşatır!

Sendikaları, meslek örgütlerini, demokratik 
kitle örgütlerini, kadınlardan yükselen sesi bü-
yütmeye, başta İstanbul Sözleşmesi olmak üze-
re haklarımızı koruyan ve geliştiren her türlü 
yasaya sahip çıkmaya çağırıyoruz.    

İstanbul Sözleşmesi nedir?
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi 

ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, 
bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, kadına karşı şiddet ve aile 
içi şiddet konularında temel standartları ve devletlerin bu ko-
nudaki yükümlülüklerini belirleyen bir uluslararası insan hak-
ları sözleşmesidir.

Sözleşme Avrupa Konseyi tarafından desteklenmektedir 
ve Avrupa Devletleri'ni hukukî olarak bağlar. Sözleşmenin 
dört temel ilkesi; kadına yönelik her türlü şiddetin ve ev içi 
şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçların 
kovuşturulması, suçluların cezalandırılması ve kadına karşı 
şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü ve etkili 
işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesidir. Kadına karşı 
şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık türü olarak tanımla-
yan, bağlayıcı nitelikte ilk uluslararası düzenlemedir.

11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılmış olması nede-
niyle kısaca "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinir. 2014 yılında 
yürürlüğe girmiştir. Temmuz 2020 itibariyle 46 ülke ve Avrupa 
Birliği tarafından imzalanmış, imzacı ülkelerin 32'sinde onay-
lanmıştır. 

12 Mart 2012'de sözleşmeyi ilk kabul eden ülke Türkiye ol-
muştur. Ardından 2013-2019 yılları arasında 33 ülke (Arnavut-
luk, Andorra, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Hırvatistan, 
Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya, Estonya, Fransa, Gürcistan, 
Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, 
Malta, Monako, Karadağ, Hollanda, Norveç, Kuzey Make-
donya, Polonya, Romanya, Portekiz, San Marino, Sırbistan, 
Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre) tarafından imzalanmıştır.

Önemi
Türkiye’de son 10 yılda kadın cinayetlerinin düşüş göster-

diği tek yıl sözleşmenin imzalandığı yıl olan 2011 yılıdır.
Uluslararası hukukta kadına karşı şiddeti ya da ayrımcı-

lığı yasaklayan pek çok uluslararası düzenleme bulunmakla 
birlikte, İstanbul Sözleşmesi kapsamı ve oluşturduğu denetim 
mekanizması sayesinde diğer düzenlemelerden ayrılmaktadır. 
Her şeyden önce kadına karşı şiddeti bir insan hakkı ihlali ve 
ayrımcılık türü olarak tanımlayan ilk bağlayıcı nitelikte ulusla-
rarası düzenlemedir. Ayrıca mağdurun haklarının korunmasına 
yönelik tedbirlerin, “cinsel yönelim” ve “toplumsal cinsiyet 
kimliği” ne olursa olsun ayrımcılık gözetilmeden alınmasını 
garanti eden ilk uluslararası sözleşme, İstanbul Sözleşmesidir.

İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve toplumsal 
cinsiyete dayalı ayrımcılık konularında o güne kadar yapılmış 
en kapsamlı tanımlara yer vermiştir. Sözleşmede “kadına yö-
nelik şiddet”, ister kamusal ister özel alanda meydana gelsin, 
kadınlara yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik, acı 
ve ıstırap veren veya verebilecek olan, cinsiyete dayalı her tür-
lü eylem veya bu eylemlerle tehdit etme, zorlama, keyfi ola-
rak özgürlükten yoksun bırakma olarak tanımlanmıştır. Aile 
içi şiddet ise aile içinde veya hanede veya mağdur faille aynı 
evi paylaşsa da paylaşmasa da eski veya şimdiki eşler veya 
partnerler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, 
psikolojik veya ekonomik şiddet eylemi olarak tanımlanmıştır.

İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddetin toplumsal 
cinsiyete dayalı ayrımcılığın hem bir sonucu ve hem de sebe-
bi olarak tanımlanmasını sağlamış; şiddetin ortaya çıkmadan 
önlenmesi, mağdurların korunması, faillerin cezalandırılması 
ve konu hakkında gerekli politikaların üretilmesi yöntemini 
benimsemiştir.

Sözleşmenin Genel Hatları
Önleme
Taraf olan devletler,

• Sözleşmede bahsedilen her türlü şiddeti önlemeye yönelik 
yasal düzenlemeleri ve tedbirleri sağlayıp mağdurların ih-
tiyaçlarını karşılayacak ve kültür, töre, din, gelenek veya 
sözde “namus” gibi kavramların şiddete gerekçe olarak 
kullanılmasının önüne geçecektir.

• Şiddet çeşitlerinin ve şiddetin çocuklar üzerindeki etkisi 
hakkında halkın farkındalığını arttırıcı kampanya ve prog-

ramları çeşitli kuruluşlar ile işbirliği ile yaygınlaştırıp uy-
gulayacaktır.

• Tüm eğitim seviyelerinde kadın ve erkek eşitliği, klişe-
lerden arındırılmış cinsiyet rolleri, saygı, şiddete başvur-
madan tartışma, kadınlara yönelik şiddet ve kişilik bütün-
lüğüne saygı gibi konularda öğrenme kapasitesine göre 
müfredat sağlayacaktır.

• Mağdurlar ve şiddet uygulayıcılarıyla ilgili çalışan kad-
roların şiddetin önlenmesi ve tespit edilmesi, kadın erkek 
eşitliği, mağdurların ihtiyaçları ve haklarının yanı sıra 
ikincil mağduriyetin önlenmesi konularında eğitimini sağ-
layacak veya bu eğitimi güçlendireceklerdir.

• Aile içi şiddet uygulayanlar için şiddete başvurmamayı 
öğreten eğitim programları oluşturulmasına veya destek-
lenmesine yönelik yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır. 
Özellikle cinsel suç işleyenlerin suçu tekrar etmemeleri 
için eğitim programları sunacak ve destekleyecek yasal 
düzenleme yapacaktır.

• Özel sektörü, bilişim sektörünü ve medyayı kadına şiddeti 
önlemek ve kadın onuruna saygıyı arttırmak için politika-
ların oluşturulup uygulanmasına ve kendi kendini düzenle-
yici standartların belirlenmesine teşvik edecektir.

Koruma
Taraf olan devletler,

• Şiddet mağdurlarını ve tanıkları, yargı birimleri, savcılar, 
kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve diğer kurumlarla iş-
birliği yaparak yeni bir şiddet eyleminden koruyacaktır.

• Alınacak tedbirler şiddet mağduru kadınların güçlendiril-
mesini ve ekonomik bağımsızlığını kazanmasını, çocuk 
mağdurlar dahil hassas konumdaki insanların ihtiyaçları-
nın giderilmesini amaçlayacak olup bunun için mağdurla-
rın şikayette bulunup bulunmadığı tedbir kararını bağla-
mayacaktır.

• Mağdurlara, özellikle kadın ve çocuklara, kalacak güvenli 
yer sağlamak üzere uygun, yeterli sayıda kolayca erişilebi-
lir barınaklar oluşturmak ve mağdurların yardımına önce-
den hazırlanmış bir biçimde koşmak üzere gerekli yasal ve 
diğer tedbirleri alacaklardır.

• Tüm şiddet mağduru kadınlara ve çocuklarına uzmanlık 
gerektiren kadın destek hizmetlerini sağlayacak ve bu yön-
de gerekli düzenlemeleri yapacaklardır.

Yargılama/Kovuşturma
Taraflar risk içeren durumlarda mağduru veya risk altın-

daki kişiyi korumak için şiddet failini uzaklaştırma yönünde 
yasal tedbirleri almalıdırlar.

Taraflar, soruşturma süresince mağdurun cinsel geçmişi ve 
davranışlarıyla ilgili detayların davayla ilgili olmadıkça dahil 
edilmemesini sağlayacak yasal düzenlemeleri yapmakla yü-
kümlüdür.

İmzacı devletler, yargı süreci boyunca mağdurun çıkarla-
rını gözetecek yasal tedbirleri almalı ve iç hukuk kurallarının 
izin verdiği şekilde mağdurun hukuki destek sağlamalıdır.

Bütüncül Politikalar/Destek Politikaları
Yukarıda belirtilen tüm tedbirlerin kapsamlı ve koordineli 

politikaların bir parçası olmasının sağlanması ve kadına karşı 
şiddete karşı bütüncül bir mukabelede bulunulmasının temin 
edilmesi.

Taraflar toplumsal cinsiyet konusunda hassasiyet gerekti-
ren politikalar yürütmelidirler. Kadın erkek eşitliğine ve ka-
dınların güçlendirilmesine ilişkin politikalarını yaygınlaştır-
malı ve uygulamalıdırlar.

Konu, kapsamlı ve koordineli olarak ele alınmalı, mağ-
durun hakları alınan tüm tedbirlerin merkezine konularak 
hükümet kuruluşları, ulusal, bölgesel ve yerel parlamentolar 
ve yönetimler, ulusal insan hakları kurumları ve sivil toplum 
kuruluşları gibi, ilgili tüm aktörler çözüme dahil edilmelidir.

İmzacı devletler, bu alanda çalışan devlet dışı aktörler ve 
sivil toplum örgütleri de dahil olmak üzere, kadına şiddeti ön-
leme çalışmalarını maddi olarak desteklemelidir.

https://tr.wikipedia.org
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Son yıllarda tırmanan ve Covid-19 salgını ile giderek 
derinleşen ekonomik krizin yükünü işçilerin omuzlarına 
yüklemek üzere hükümet ve ortaklarının çabaları yoğun-
laşmış durumda. Bir yandan Tamamlayıcı Emeklilik Sis-
temi adı altında kıdem tazminatının fona devredilmesi tar-
tışılırken diğer yandan da esnek ve güvencesiz çalışmayı 
yaygınlaştıracak yasal düzenlemenin meclise getirilmesi 
yönünde planlamalar yapılıyor.

‘Mini İstihdam Paketi’ olarak adlandırılan yasal dü-
zenleme ise 23 Temmuz günü meclisten yine bir gece ya-
rısı geçirilmiş oldu. Öncelikle yasalaşan ‘Mini İstihdam 
Paketi’ne göz atıp, ardından ‘İstidam Kalkanı Paketi’ 
olarak duyurulan ancak henüz taslağı kamuoyu ile pay-
laşılmamış olan daha kapsamlı paketle neler planlanıyor 
irdeleyelim.

Geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu’nda kabul 
edilerek yasalaşan ‘mini istihdam paketi’ ile yapılan deği-
şiklikler şöyle özetlenebilir:

• ‘İşverenlere Destek Fonu’na dönüştürülen İşsizlik 
Sigorta Fonu’ndan işverenlere sağlanan desteğin sürme-
si adına, Nisan ayında uygulanmaya başlanan ve süresi 
uzatılarak halen devam ettirilen kısa çalışma uygulama-
sının 31 Aralık 2020 tarihine kadar daha uzatılması için 
Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiş bulunuyor. Böylece 
işverenler desteklenmeye devam edilirken işçilerin yılso-
nuna kadar kısa çalışma ile ‘idare etmesi’nin beklendiği 
görülüyor.

Kısa çalışmadan veya ücretsiz izin uygulamasından 
dönen işverenlere bir de ‘normalleşme’ desteği verilecek. 
Kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itiba-
ren 3 ay süreyle işçi ve işveren payları yine İşsizlik Si-
gortası Fonu’ndan karşılanacak. Normalleşme desteğinin 
süresi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak altı 
aya kadar uzatabilecek. 

• Devam eden bir diğer uygulama olan ‘ücretsiz izin 
uygulaması’ ve işçilerin iş akitlerinin feshedilmesine iliş-
kin ‘kısıtlama’ 3’er aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihi-
ne kadar Cumhurbaşkanı tarafından uzatılabilecek.

İşten çıkarma yasağı denilse de işverenin “Ahlak ve 
iyi niyet kurallarına uymayan durumlara” dayanarak işçi 
çıkarabilmesi mümkündü. Yasa ile söz konusu ‘yasağa’ 
yeni istisnalar getiriliyor; belirli süreli iş veya hizmet söz-
leşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir 
sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, her türlü 
hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halle-
rinde de işçiler işten çıkarılabilecek.

• Ücretsiz izin uygulaması da 30 Haziran 2021’e kadar 
uzatılabilecek. Böylece işçinin rızası aranmadan işveren-
ler dilediği gibi çalışanları ücretsiz izne ayırabilecek. İşçi-
ler aylık 1.168 TL’ye mahkum edilmeye devam edilecek.

Gelelim henüz yasalaşmayan ancak önümüzdeki ay-
larda meclise getirilmesi planlanan ‘İstihdam Kalkanı 
Paketi’ne… Bu pakette yer alacağı belirtilen başlıklar 
yakın dönemde işçi haklarına yönelik saldırının daha da 
yoğunlaşmasının planlandığını ortaya koyuyor. Pakete 
ilişkin şu ana kadar açıklanan detayları inceleyecek olur-
sak 4 ana başlık göze çarpıyor:

Kıdem tazminatı kaldırılmak isteniyor
Yıllardır dönem dönem ısıtılan kıdem tazminatının 

fona devredilmesi gündemi İstihdam Kalkanı Paketi kap-
samında hayata geçirilmek isteniyor. Yasalaşması planla-
nan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile kamusal emeklili-
ğin ortadan kaldırılması hedefleniyor.  

Mevcut sistemde işçi-işveren ve devlet sisteme prim 
öderken tamamlayıcı emeklilik sisteminde sadece işçinin 
prim ödemesi, başlangıçta devlet katkısı öngörülse de bu 

durumun zamanla ortadan kaldırılması planlanıyor. Mev-
cut sistemde işçi ölene kadar, öldükten sonra ise bakmak-
la yükümlü olduğu kişiler aylık alabilirken tamamlayıcı 
emeklilik sisteminde, biriken para bitene kadar aylık alı-
nabilmesi öngörülüyor.

Tamamlayıcı emekliliğin bir parçası olarak bireysel 
hesaba dayalı kıdem tazminatı fonu kurulması ve kıdem 
tazminatının kaldırılması amaçlanıyor. Kıdem tazminatı 
fonu uygulamasına 1 Ocak 2022 tarihinde geçilmesi plan-
lanıyor. Fon konusunda iki formül tartışılıyor;

Birinci formüle göre; her yıla denk gelen 30 günlük 
kıdem tazminatının 19 gününün mevcut sistemdeki gibi 
devam etmesi, 11 gününün ise kıdem tazminatı fonuna 
devredilmesi öngörülüyor. Bu formül için 11 günlük brüt 
ücret üzerinden kıdem tazminatı fonuna prim kesilecek. 
İşçinin her bir yıllık hizmetine karşılık alacağı 30 günlük 
kıdem tazminatının 19 günü mevcut sistemdeki kurallar 
çerçevesinde ödenecek, 11 günü ise kıdem tazminatı fo-
nunda birikecek.

İkinci formülde ise; kıdem tazminatı fonu için yüzde 
6 oranında prim kesilecek. Bunun 4 puanı işveren, 0.5 
puanı işçi priminden oluşacak. Devlet 1 puan katkıda bu-
lunacak. Vergi indirimi yoluyla da 0.5 puanlık ilave prim 
katkısı yapılacak. Fona yüzde 6 oranında prim kesilmesi, 
21.6 günlük kıdem tazminatına karşılık geliyor. 

Birinci formülün benimsenmesi halinde 1 Ocak 2022 
tarihinden itibaren mevcut çalışanlar dahil olmak üzere 
herkes için zorunlu olacağı, ikinci formülün ise mevcut 
çalışanlar için isteğe bağlı olacağı belirtiliyor. 

İşveren örgütleri, kıdem tazminatı fonu uygulamaya 
geçtiğinde kendi isteğiyle işten ayrılan veya ahlak ve iyi 
niyet kurallarına aykırılıktan işten atılan işçilerin kıdem 
tazminatından yararlanmamasını, fon için ödenen prim-
lerin ise işverene iade edilmesini istiyor. Böylece çalı-
şanların her durumda fondan yararlanacağı savı ortadan 
kalkmış oluyor. İşverenler ahlak ve iyi niyet kurallarına 
aykırılıktan çalışanları işten çıkarıp fonda biriken para-
ya el koyabilecek duruma gelmiş oluyor. Ayrıca işveren 
örgütlerinin, bir yılını doldurmayanların fondan yararlan-
mamasını talep ettiği konuşuluyor.

Belirli süreli sözleşme kalıcı hale gele-
cek

4857 sayılı İş Kanunu’nda işverenlerin belirli süreli 
iş sözleşmesi yapabilmesi objektif koşullara bağlanmış 
ve istisnai olarak uygulanması öngörülmüştür. Bu türden 
sözleşmeler işin niteliğinden kaynaklı esaslı bir neden ol-
madıkça zincirleme olarak yapılamamaktadır.

Getirilmesi planlanan yeni düzenleme ile 25 yaş altı 
ve 50 yaş üstü çalışanlar için belirli süreli iş sözleşmesi, 
hiçbir koşul aranmadan ve işin niteliğine bakılmaksızın 
zincirleme yapılabilecek.

Böylece sözleşme sonunda işçi, haklı neden aranmak-
sızın işten çıkarılabilecek ve işe iade hakkı olmayacak. 
İşçi, kıdem ve ihbar tazminatı haklarından da mahrum 
olacak. Sözleşme zincirleme olarak yapılabildiğinden 
sözleşme süresinin bitiminde yeniden süreli sözleşme ya-
pılarak çalışanlar, iş güvencesinden yoksun bir şekilde, 
kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işe iade hakları ol-
madan çalıştırılabilecek. İşverenler, sözleşme süresi sona 
erdiğinde hiçbir yükümlülük doğmayacak şekilde işten 
çıkarma yapabilecek.

‘Sigortasız’ çalışma yasallaşıyor
Bir diğer önemli değişiklik ise, 25 yaş altı çalışanların 

ayda 10 güne kadar ‘sigortasız’ çalıştırılması. Bu durum-
da işverenler yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı sigorta 
primini ödeyerek 25 yaş altı işçileri çalıştırabilecek. Ka-

lan primlerin ise işçi tarafından ‘isteğe bağlı’ ödenebile-
ceği ifade ediliyor. Böylece ‘sigortasız’ çalışma bir nevi 
yasallaşıyor. İşin garibi ise bu duruö kamuoyuna ‘genç 
istihdama teşvik’ olarak lanse ediliyor.

Kısmi süreli çalışmaya geçiş
Pakete göre 50 yaşın üzerindeki çalışanlar için ‘kısmi 

süreli’ çalışma teşvik edilmeye çalışılacak. Tam zamanlı 
çalışmadan kısmi zamanlı çalışmaya geçen 50 yaş üzeri 
çalışanlar için gelir vergisi istisnası tanınacak ve kısmi 
zamanlı çalışmadan arta kalan bakiye gün sayısı kadar 
emeklilik primleri karşılanacak. Böylece işverenlere 50 
yaş üzeri işçileri düşük maliyetle kısmi olarak çalıştırabil-
me imkanı sağlanacak.

Özetle; ‘İstihdam Kalkanı Paketi’ olarak sunulan dü-
zenleme ile işveren yönünden işçi maliyetleri ciddi oranda 
düşürülürken, işçiler yönünden esnek ve güvencesiz çalış-
ma esas haline gelmiş olacak. 25 yaş altındaki çalışanların 
10 güne kadar sigortasız, 50 yaş üzerindeki çalışanların 
ise kısmi süreli çalıştırılması ve belirli süreli sözleşme 
yapılabilmesi durumunda bu yaş grubundakiler ciddi bir 
sömürünün muhatabı olurken, işverenler düşük maliyete, 
hiçbir yükümlülük doğmadan işçi istihdam etmiş olacak. 
25-50 yaş aralığındaki çalışanların ise mali yükü işve-
renlere daha fazla olacağından bu yaş aralığındakiler işe 
alımlarda dezavantajlı duruma düşecek.

Pandemi döneminde ‘işten çıkarma yasağı’ denilerek 
yüzbinlerce emekçiye onayı olmadan ücretsiz izne çıka-
rılmayı ve aylık 1.168 liraya mahkum olmayı ‘müjdele-
yenler’ şimdi de  ‘ekonominin canlandırılması’, ‘genç is-
tihdama teşvik’ sözleriyle güvencesiz ve esnek çalışmayı, 
haklarımızın budanmasını kamuoyuna pazarlamaya çalı-
şıyor.

Hükümet bir kriz döneminde daha mensubu oldu-
ğu sermayeyi kanatlarının altına alırken bizlere işsizliği, 
yoksullaşmayı ve güvencesiz koşullarda daha fazla sömü-
rülmeyi reva görüyor.

Gece yarısı operasyonlarıyla, ‘oldu-bitti’lerle meclis-
ten yasa geçirmeye alışan hükümet, başta kıdem tazminatı 
olmak üzere kazanılmış haklarımıza yönelik saldırıları ar-
tık aklından çıkarmalıdır. İşçinin patronların cebine vere-
cek bir kuruşu, sabredecek gücü kalmamıştır.

Fonlarımızdan patronlar semirilirken işçiden ‘feda-
karlık’ bekleyenler karşılarında bizleri görmeye devam 
edecekler. DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak kaza-
nılmış haklarımıza göz dikenlerle mücadeleyi büyütmeye 
devam edeceğiz.

Sermayeye destek, işçiye hak gaspı  
İstihdam Kalkanı Paketi’nde bilindik manzara: 

Genel Başkanımız ve DİSK Genel Sekreteri 
Adnan Serdaroğlu, Bekaert İzmit Çelik Fabrika-
sı işçileriyle birlikteydi. İşçilerle konuşmasında, 
kıdem tazminatımıza el koymak isteyenlere tepki 
göstererek, “Eğer DİSK sokağa çıkmışsa, bilin ki 
sizin saldırılarınız püskürtülecek demektir!” dedi.
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Açlık Ve Yoksulluk Sınırı Haziran 2020 Dönem Raporu

Yoksulluk sınırı 
1 yılda 1.041 Lira arttı 
Bir yılda sadece süt ve süt ürünleri için yapılması gereken harca-

ma tutarı 108 lira arttı 

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken 
harcama tutarı 2.367 liradır. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması 
gereken minimum tutardır. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim har-
camaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk 
sınırı 8 bin 186 lira olarak gerçekleşmiştir. Yeni revizyona göre (Rev.2) 
geçtiğimiz yıl haziran ayı için açlık sınırı 2 bin 66, yoksulluk sınırı 7 bin 
145 lira olarak belirlenmiştir.

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı 
farklılık göstermektedir. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslen-
mesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 633 liradır. Bu değer 
yetişkin bir kadın için 613, 15- 18 yaş bir genç için 673, 4-6 yaş arası bir 
çocuk için 447 liradır.

Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 
2 bin 367 lira 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 yap-
ması gereken harcama tutarı 8 bin 186 liraya ulaşmaktadır.   

17 Yılda açlık sınırı 5.3 Kat arttı

2003 yılının haziran ayında 4 kişilik bir aile, günlük minimum 14.9 
liraya sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 78.89 liraya sağlıklı beslene-
bilmektedir. Buna göre 17 yıl zaman zarfında açlık sınırı 5.3 kat artmıştır. 
Aynı dönemde enflasyondaki artış ise 4.6 kat oldu. Açlık sınırındaki artış 
genel enflasyondan daha fazla arttı.  Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi dört 
kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 
79.89 liralık, aylık 2 bin 367 liralık harcama yapması gerekiyor.  Buna 
göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük 
harcama tutarı 20.45 lira, yetişkin bir erkeğin 21.10 lira, 10-18 yaş arası 
bir gencin 22.45 lira, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 14.89 liradır.   

Bir yılda sadece süt ve süt ürünleri için yapılması gereken harca-
ma 108 lira arttı 

Günlük harcamalarda Haziran 2020’de en yüksek maliyet grubunu süt 
ve süt ürünleri grubu 28.48 liralık harcama gereksinimi ile oluşturmak-
tadır. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama 
tutarı ise 15.97 liradır. Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama 
miktarı 12 lira, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 4.99 
liradır. Katı yağ ve sıvı yağ ise 5.41 liralık masraf yapılması gereken ürün 
gruplarıdır. Yumurta için 0.95, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 3.61 lira 
harcama yapılması gerekmektedir. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre sade-
ce süt ve süt ürünleri için yapılması gereken harcama tutarı 108 lira arttı.   

Sepette en büyük pay süt ve süt ürünlerinin 

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin 
payı yüzde 36.1 ile en yüksek paya sahiptir. Et, yumurta ve kurubaklagil 
grubunun payı yüzde 28.1 ile ikinci sıradadır. Sebze ve meyvenin harcama-
lar içindeki payı yüzde 15.2 olmuştur. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüz-
de 9.1'dir. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 11.4'tür.   

Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için gereksinim duyduğu gıda 
grubu ve alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Örneğin 
tüketilmesi gereken ekmek miktarı kadın ve erkek açısından anlamlı dü-
zeyde farklıdır. Süt ve süt ürünleri tüke-
timinde 10-18 yaş arasındaki bir gencin 
harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve 
kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu 
için daha önemlidir. Günlük 78.89 liralık 
harcama içinde en maliyetli tüketim 7.94 
lira ile 10-18 yaş arası bir gencin tüketmesi 
gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır. 4-6 
yaş arası bir çocuğun tüketmesi gereken 
peynir miktarı yetişkinlerden fazladır.     

Asgari Ücret 
1 Ocak 2020’den itibaren

Brüt:  2.943.00 TL. 
Net:  2.103,98 TL.

SGK Prim Alt ve üst Sınırı
1 Ocak 2020’den itibaren
 Aylık kazanç alt sınırı:  2.943,00 TL. 
 Aylık kazanç üst sınırı:  22.072,50 TL.

Kıdem Tazminatı Tavanı
1 Temmuz 2020’den itibaren             7.117,17 TL.

Gelir Vergi Oranları
2020 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimleri ve 
vergi oranları:

22.000 TL’ye kadar   % 15

49.000 TL’nin 
 22.000 TL’si için  3.300,  fazlası   % 20

180.000 TL’nin  
 49.000 TL’si için  8.700,  fazlası   % 27

600.000 TL’nin 
 180.000 TL’si için  44.070,  fazlası   % 35

600.000 TL’den fazlasının 
600.000 TL’si için   191.070,  fazlası  % 40

Haziran 2020 TÜFE
Bir önceki aya göre:  %    1,13 
Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %    5,75
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %  12,62 
Oniki aylık ortalamalara göre:  %  11,88

Haziran 2020 Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre:  %   0,69 
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:  %   6,89 
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %   6,17 
Oniki aylık ortalamalara göre: %   7,74

ÇALIŞMA YAŞAMINDAN
Açlık ve Yoksulluk sınırı
Haziran 2020 Dönemi için;

Açlık Sınırı:          2.367 TL
Yoksulluk Sınırı:   8.186 TL
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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Araştırma Merkezi (DİSK-AR) TÜİK'in Nisan 2020 Ha-
nehalkı İşgücü Araştırması (HİA) verilerini değerlendir-
diği Temmuz 2020 dönemi İşsizlik ve İstihdamın Görü-
mümü Raporu'nu yayımlandı.

TÜİK, Nisan 2020 Hanehalkı İşgücü Araştırması 
(HİA) sonuçlarını 10 Temmuz 2020'de açıkladı. Nisan 
2020 HİA sonuçları Covid-19 dönemini (Mart-Nisan-
Mayıs) kapsaması açısından önemli. Bu veriler salgının 
en yoğun geçtiği döneme ait.

TÜİK'e göre dar tanımlı (resmi) işsizlik oranı 0,2 pu-
anlık azalış ile yüzde 12,8 seviyesinde gerçekleşti. Tür-
kiye genelinde işsiz sayısı 2020 Nisan döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre 427 bin kişi azalarak 3 milyon 
775 bin kişi oldu. TÜİK'in dar tanımlı işsizlik oranı ve 
sayısı Covid-19'un yarattığı depremi yansıtmayacak ka-
dar düşük açıklandı. TÜİK'in dar tanımlı işsizlik verileri 
gerçeği yansıtmıyor.

Covid-19 salgını büyük bir istihdam depremine yol 
açmış, yüz binlerce işyeri kapanmış, devasa bir iş ve is-
tihdam kaybı yaşanmışken TÜİK'in işsizliğin düştüğünü 
açıklaması inandırıcı değildir.

TÜİK yöntemiyle istihdam ve iş kaybının gerçek bo-
yutlarını anlamak mümkün değil, TÜİK'in işsizlik hesap-
lama tekniği Covid-19 gibi bir salgın döneminin etkilerini 
yansıtmaktan uzaktır. DİSK-AR, ILO'nun kullandığı tam 
zamanlı eşdeğer iş kaybı yönteminden de yararlanarak 
Covid-19'un yarattığı gerçek iş ve istihdam kaybını he-
sapladı.

Covid-19 döneminde yaygın olarak işten çıkarma 
yerine kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödeneği kul-
lanılması nedeniyle milyonlarca işçi çalışmadığı halde 
istihdamda gözüküyor. TÜİK'in yöntemine göre, kısa ça-
lışma ödeneği ve ücretsiz izin ödeneği alan işçiler iş ara-
madıkları için işsiz sayılmıyor.

Bu nedenle Covid-19'un yarattığı iş ve istihdam kay-
bını hesaplamak için DİSK-AR alternatif hesaplama yön-
temlerine başvurdu. DİSK-AR tarafından hazırlanan ve 
Covid-19 etkilerini yansıtan raporun özet bulguları şöyle:

• Covid-19 etkisiyle revize geniş tanımlı işsizlik ve 
iş kaybı oranı yüzde 52,2. İş kaybı ve işsiz sayısı topla-
mı 17 milyon 722 bin

DİSK-AR tarafından her ay hesaplanan geniş tanımlı 
işsiz sayısı Nisan 2020'de 2 milyon 793 bin kişi artarak 9 
milyon 756 bine yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise 
Nisan 2020'de yüzde 28,7 olarak hesaplandı.

ILO metodolojisinden yararlanarak yapılan hesapla-
maya göre Covid-19 nedeniyle meydana gelen eşdeğer iş 
kaybı ve işsiz sayısı artışı 10,7 milyon olarak gerçekleşti. 
Nisan 2019'a göre revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı 
ve tam zamanlı istihdam kaybı 10 milyon 759 artarak 17 
milyon 722 bine yükseldi. 33 milyon 971 bin olarak dik-
kate aldığımız geniş işgücüne göre revize edilmiş geniş 
tanımlı işsizlik (istihdam kaybı dahil) oranı ise yüzde 52,2 
olarak hesaplandı.

• İstihdam bir yılda 2 milyon 585 bin azaldı

TÜİK verilerine göre işgücü son bir yılda 3 milyon 13 
bin azalarak 32 milyon 401 binden 29 milyon 388 bine 
geriledi. İstihdam Nisan 2019-Nisan 2020 arasında 2 mil-
yon 585 bin azalarak 28 milyon 199 binden 25 milyon 

614 bine düştü. Nisan 2019'da 27 milyon olan istihdam 
içinde olup işbaşında olanların sayısı 7 milyon 109 bin 
kişi azalarak 20 milyon 456 bin oldu. İşbaşında olmayan-
ların sayısı ise son bir yılda 4 milyon 524 bin kişi arttı.

Nisan 2019'da toplam işgücüne katılma oranı yüzde 
52,9 iken Nisan 2020'de bu oran yüzde 47,2'ye düştü. 
Nisan 2019'da toplam işgücüne katılma oranı yüzde 52,9 
iken Nisan 2020'de bu oran yüzde 47,2'ye düştü.

• İşbaşında olanların sayısı 7 milyon 109 bin azaldı

İstihdamda olup işbaşında olanların sayısında salgı-
nın etkisiyle Nisan 2020'de ciddi bir düşüş yaşandı. Ni-
san 2019'da 27 milyon 565 bin kişi işbaşında iken, Nisan 
2020'de bu sayı 7 milyon 109 bin azalarak 20 milyon 456 
bine geriledi. 

Covid-19 nedeniyle işlerin durmasıyla ve kısa çalış-
maya geçilmesiyle birlikte çalışma saatlerinde de düşüş 
görüldü. Nisan 2019'da haftalık ortalama 44,6 olan ça-
lışma süresi Nisan 2020'de 39,5'e geriledi. Son bir yılda 
haftalık ortalama çalışma süresi 5,1 saat azaldı.

• Covid-19'un yarattığı tahribattan kadınlar daha 
fazla etkileniyor 

Nisan 2019 ve Nisan 2020 arasındaki son bir yıllık dö-
nemde toplam işgücü yüzde 9,3 azalmışken erkek işgücü 
yüzde 7 ve kadın işgücü yüzde 13,9 oranında azaldı. 

Toplam istihdam son bir yılda yüzde 9,2, erkeklerde 
yüzde 7,9 ve kadınlarda yüzde 11,9 oranında düştü. 

Kadın istihdamı düşerken kadın işsizliği arttı. Co-
vid-19 etkisiyle revize geniş tanımlı işsizlik oranı toplam-
da yüzde 52,2 olarak hesaplanmışken erkeklerde yüzde 
50,1 ve kadınlarda yüzde 56,4 olarak hesaplandı. 

İstihdam edilenlerden işbaşında olan kadınların sayı-
sında da bu dönemde ciddi düşüşler meydana geldi. 

İşbaşında olanların toplam sayısında son bir yıllık dö-
nemde yüzde 25,8'lik bir azalma yaşanmışken erkeklerde 
yüzde 23,5 ve kadınlarda ise yüzde 30,8'lik bir düşüş söz 
konusudur. Dolayısıyla kadınların Covid-19'dan daha er-
keklerden daha fazla etkilendiği görülmektedir.

Türkiye tarihinin en büyük işsizliği 
ve istihdam kaybı: 

17,7 milyon
• Covid-19 etkisiyle revize edilmiş geniş 

tanımlı işsizlik ve iş kaybı 17,7 milyonu aştı
• Covid-19 11 milyona yakın yeni iş kaybı 

ve işsiz yarattı
• Revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik ve iş 

kaybı oranı yüzde 52 olarak hesaplandı
• Kadın işgücü sayısı yüzde 13,9, kadın 

istihdamı sayısı yüzde 11,9 azaldı
• İstihdam bir yılda 2 milyon 585 bin kişi 

düştü
• İşbaşında olanların sayısı 7,1 milyon 

düştü
• Ümitsiz işsizlerin sayısı 553 binden 1 

milyon 310 bine yükseldi

Sendikamızdan Covid-19 Broşürü: 
“İşyerlerinde nasıl korunmalıyız?”

Sendikamız, salgın süre-
cinde işveren ve işçi sorumlu-
lukları ve işyerlerinde alınan 
önlemlerin yeterliliğini sağla-
ma konusunda bir farkındalılık 
oluşturmak amacı ile bir broşür 
hazırladı.

Konfederasyonumuz DİSK’in hazırladığı broşür de, 
işyerlerimizde dağıtıldı.
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Geniş tanımlı işsizliğin pandemi öncesindeki yüzde 
22 oranına dönmesi kolay değil. İşsizliğin dolayısıyla 
yoksullaşmanın gerilimi, ekonomi kadar siyaseti de en 
çok sarsan dip dalga olmayı sürdürecek.

COVID-19 pandemisi ile birlikte tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye'de de işsizlik tırmandı, istihdam 
azaldı. Ama ne kadar? Mesele ölçmeye gelince hiçbiri 
tek başına yanlış olmayan sayılar var. Mesele tanım-
larda. 

Kısa adı TÜİK olan Türkiye İstatistik Enstitüsü, 
dünyaca geçerli tanımlardan en yaygını olan “dar ta-
nımlı işsizlik” şablonunu kullanıyor. Bu şablonla anket 
uyguladığı deneklerden “işsizim” diyenlere, son 4 haf-
ta içinde iş arayıp aramadıklarını soruyor, eğer arama-
mışlarsa onları işgücü de saymıyor, işsiz de. Ancak iş 
arayıp bulamayanlar, işsiz sayılıyor. 

Denekler, özellikle pandemi döneminde, iş bulma 
ihtimalinin çok düşük olacağını düşünerek iş arama-
dıklarını söyleseler de TÜİK için bu, bir anlam ifade 
etmiyor. TÜİK "dar tanımlı işsizlik" şablonu ile işgücü, 
istihdam, işsiz sayılarını üretiyor ve ekonominin muh-
temelen en az yüzde 10 küçüldüğü bir dönemde işsiz-
liğin artış değil, azalış gösterdiğini açıklamak zorunda 
kalıyor.

Bu, mizahi bir durum. Ama TÜİK'in de kendi için-
de tutarlı bir savunması var. Onlara dar tanımlı işsizlik 
şablonunu kullanma görevi verilmiş, daha ötesi, yani 
umutsuz, iş aramayanları da dikkate alan “geniş tanım-
lı işsizlik” verisini üretme, görev tanımları içinde değil. 

Yine de TÜİK, umutsuz, iş aramaya çıkmamışların 
datasını vermiyor değil. Veriyor, ama bunları "işgücü-
ne dâhil olmayanlar” olarak kodluyor. İsteyen, TÜİK'in 
yapmadığını yapıp, umutsuzları dikkate alarak “geniş 
tanımlı işgücü-işsiz” sayılarına ulaşabilir. Nitekim bu 
yapıldığında Nisan 2020 için dar olanı yüzde 12,8 ola-
rak açıklanan işsizliğin, geniş anlamda yüzde 24,6’ya 
ulaştığı görülüyor. 

Ama bitmiyor. Pandemi ile birlikte işverenlere işçi 
çıkarma yasaklandı ve onlara işçilere ücretsiz izin ve-
rebilecekleri söylendi. İş sözleşmeleri korunan, yani is-
tihdamda görünen bu “geçici işsizlere” devlet, İşsizlik 
Sigortası Fonu'ndan harçlık-ödenek ödüyor ve bunla-
rın sayısı toplamda 5 milyonu bulunca, bu “harçlıklı 
işsizleri” de geniş tanımlı işsizlere eklemek gerekiyor. 
Hatta istihdamda olanlar pandemi öncesinde haftada 
44 saat çalışırlarken nisanda bu süre 39 saate düştü. 
Yani önemli istihdam kaybı yaşandı. 

İşte bunlar da eklenip hesaplamalar yeniden yapıl-
dığında TÜİK'in yüzde 12,8 olarak açıkladığı işsizlik 
yüzde 52.2'ye kadar çıkıyor. Yüzde 12 mi, yüzde 52 
mi? Aradaki 40 puan fark, dudak uçuklatıcı. Türkiye’de 
hiçbir dönemde işsizliğin boyutlarının ifadesi konu-
sunda 40 puana varan bir ayrışma yaşanmamıştı. 

Özünde, işsizliğin dar anlamda yüzde 12,8’e düş-
tüğünü iddia eden TÜİK’in de, onun bağlı olduğu 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye 
Bakanı’nın da, geniş tanımlı işsizliğin yaklaşık yüzde 

25’e ulaştığı savına bir itirazları olmadı. Olamaz da, 
çünkü geniş tanımlı işsizlik hesabı da yine TÜİK’in 
veri seti kullanılarak bulunuyor. 

İktisatçı Mahfi Eğilmez, “umutsuz vb.” diye ta-
nımlanan iş aramaktan uzaklaşmış 4,6 milyon işsiz, iş 
arayan ama bulamayan resmi 3,8 milyon işsize eklen-
diğinde işsizlerin sayısının 8,4 milyona ulaştığını ve 
geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 24,6’ya çıktığı-
nı birçok iktisatçı gibi belirttikten sonra şöyle diyor: 
“İşte Türkiye’nin gerçeğe en yakın işsizlik oranı bu-
dur. Son dönemde resmi işsizlik oranıyla geniş işsizlik 
oranı arasındaki ilişkinin iyice kopmasının nedenleri 
arasında ekonominin büyüyememesi nedeniyle işsizle-
rin iş bulma umudunu kaybetmesi, resmi kanallar ye-
rine özel ilişkileri devreye sokmaya yönelmeleri gibi 
nedenler sayılabilir. Son 2 aydaki büyük kopuşun bir 
nedeni COVID-19 pandemisinin yarattığı sağlık endi-
şesiyle işsizlerin iş bulmak için başvuru yapmaya git-
mekten çekinmeleridir”.

Pandemi ile ortaya çıkan bu durumu Prof. Dr. Sey-
fettin Gürsel ise şöyle ifade etti: “5 ay gibi kısa bir süre 
içinde milyonlarca insanımız işgücü piyasasını terk et-
miş bulunuyor. İşgücüne katılım oranı tam 8 yıl geriye 
gitmiş durumda. Ağustos 2012’de bu oran yine yüzde 
47,5’ti. İşgücüne katılım oranı özellikle son yıllarda 
işgücüne hızla katılmakta olan kadınların sayesinde 
iyi bir yükseliş trendi yakalamışken 8 yıl öncesine geri 
döndük.”

İşsizliğin boyutları ile ilgili hesap, burada bitmiyor. 
İşgücündeki sert düşüş, 8 yıl öncesine gidiş, geniş ta-
nımla 8,5 milyon işsiz ve yüzde 25’e yaklaşan işsizlik 
oranı tamam ama bir de istihdamda görünenlerin ba-
rındırdığı “işsizler” var. 2019 Nisan’ında çalışanların 
sayısı, 2020 Nisan’ına gelindiğinde 12 ayda 2,6 milyon 
azaldı. Bu kaybın yarısı hizmetler sektöründen. Ama 
bir de istihdamda görünüp de fiilen çalışmayanlar var. 
Bunların bir kısmının sayıları aslında İşsizlik Sigortası 
Fonu verilerinde görülüyor. Fon’un “nakdi yardım” ve 
“kısmi çalışma ödeneği” ödediği, iş sözleşmeleri iptal 
edilmeyen, pandeminin 3, bazı durumlarda 6 ayı bo-
yunca devletten yardım alan, alacak olan ücretli sayısı 
5 milyonun üstünde. Bunlara işsiz denilmiyor ama fi-
ilen çalışmıyorlar, işsizler. İstihdamda görünmelerine 
karşın destek alamayan, işsiz görünmeyen başka çalı-
şanlar da var. 

Örneğin TÜİK, birçok küçük üreticinin, esnafın, 
tüm işyerlerinde çalışanların pandemi öncesinde haf-
tada 45 saat çalışırlarken, pandemi döneminde işlerin 
durması, zorunlu önlemler vb. nedenlerle haftada 39 
saat çalıştıklarını saptadı. Bunlar da iş kaybı, bir an-
lamda pandeminin yarattığı istihdamda iş kaybı ve iş-
sizliktir. Kısa adı Devrimci İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu olan DİSK’in araştırma kuruluşu DİSK-AR, 
istihdamın içindeki işsizleri ve haftalık çalışma saatle-
rindeki kayıpları da dikkate alan hesabı sonucunda fii-
len genişletilmiş işsiz ve yaşanan iş kayıplarının, işgü-
cüne oranını yüzde 52, en geniş anlamda işsiz olanların 
sayısını da 17,7 milyon olarak ifade ediyor. 

İşsizlik yüzde 12 mi, yüzde 52 mi? 12 HAZİRAN
ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE 

MÜCADELE GÜNÜ
 Elleri oyuncak tutacak yaşta iş tutmaya çalışanlar

Yüzde 50’lerle ifade edilen bu işsizlik savı dudak uçuklatıcı 
ve elbette nisan ayına ait bu veri, bir ölçüde pandemi şartları ile 
ilgili. Önümüzdeki aylarda bu boyutta kalmayacağı tahmin edi-
liyor. Belki mayıs verisi de benzer boyutlarda gelebilir ama ha-
zirandan itibaren, pandemiye rağmen ekonomi açıldı. Toplam 
talep ve arz görece arttı. “İş bulamam” ya da “dışarısı tehlikeli” 
diye iş aramayanlar iş aramaya çıktı, bir kısmı da iş buldu, eski 
işlerine döndü. Belki istihdam içindeki işsizler, eskisi kadar 
kabarık kalmayacak, bazı umutsuzlar iş bulacak; bunlar yüzde 
50’lerdeki en geniş tanımlı işsizliği birkaç puan aşağı çekebilir. 

Ama yine de haziran itibariyle geniş tanımlı işsizliğin, pan-
demi öncesi orana (yüzde 22) dönmesi kolay değil. Çünkü yatı-
rımlar kıpırdamıyor, talep eski haline dönmüyor, turizm “sıfır-
lanmış” durumda. Birçok hizmet sektörü ve sanayi dallarında 
önemli kapasite düşüşleri var.

İşsizliğin, dolayısıyla yoksullaşmanın gerilimi, uzun süre 
ekonomi kadar siyaseti de en çok sarsan dip dalga olmayı sür-
dürecek.
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Birleşik Metal İş Sendikası, Türkiye Metal İşverenleri 
Sendikası (MESS) tarafından uygulanmaya konulmak iste-
nilen MESS SAFE Girişimini kabul etmedi ve konuyla ilgili 
bir rapor hazırladı.

MESS SAFE Girişimi konusunda Sendikamız, Türk 
Tabipleri Birliği’nden, Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği’ne bağlı çeşitli odalardan görüşler almış, ayrıca ulus-
lararası kuruluşların yaklaşımlarını ve diğer ülkelerdeki uy-
gulamaları incelemiştir.

Krizler, her dönem işverenler ve işveren örgütleri tarafın-
dan fırsat olarak değerlendirilmiş, özel dönemlerdeki uygu-
lama ve istisnaların kurul haline getirilmesi çabası içinde ol-
muşlar, kimi dönemler de işçilerin yararına gösterilip gerçek 
amacı gizlenerek uygulanmaya çalışılmıştır. Benzer bir çaba 
şimdi de, yaşanan özel dönemin hassasiyeti gerekçe yapıla-
rak MESS tarafından gündeme getirilmiştir.

Son yıllarda, dijital kontrol yöntemleri ile emek ve be-
den üzerindeki baskı ve kontrol hızla artmaktadır. İşçilerin 
denetim altına alınıp kontrol edilmesi ile, daha yoğun ve 
daha fazla çalıştırılmaları amaçlanmakta, emek-zamanın 
düşürülmesi, yani göreli artı-değer sömürüsünün artırılması 
hedeflenmektedir. Bunun anlamı, işçilerin daha fazla sömü-
rülmesidir.

Bu kapsamda deri altı çip yerleştirmelerden cep telefon-
larına, güzel görünümlü akıllı saat, gözlük veya giysilere ka-
dar uzanan bir dizi yöntem devreye konulmaktadır. Bunlarla, 
emeğin üzerinde azami kontrol sağlanması hedeflenmekte-
dir. MESS tarafından gündeme getirilen MESS Safe uygula-
ması da bu kapsamda ele alınmadır.

MESS SAFE Girişimi ile, cep telefonuna indirilen uy-
gulama ya da giysi veya boyna takılan cihaz aracılığı ile 
işçilerin birbiri ile mesafesinin 1 metrenin altına düşmesi 
durumunda sinyal verilmesi ve işçilerin uyarılmasının hedef-
lendiği belirtilmektedir.

İlk bakışta işçinin sağlığı ve güvenliği için yapıldığı hissi 
uyandıran uygulama bu kadar masum mudur, gerçek amacı 
nedir? Bu uygulamanın işçiler aşısından sonuçları neler ola-
caktır?

Birleşik Metal İş Sendikası, görüşlerini yazılı bir rapor 
ile MESS’e iletmiştir. MESS’e bildirilen görüşte, aşağıda 
ayrıntılarıyla belirtilen nedenlerle, MESS SAFE girişiminin 
yaratacağı sorunların, elde edileceği öne sürülen yararlar-
dan daha fazla olacağından, uygulamadan vazgeçilmesinin 
işçilerin ruhsal ve bedensel sağlığı bakımından daha yararlı 
olacağı belirtilmiştir. 

Bu nedenle, Sendikamızın örgütlü olduğu işyerlerindeki 
işçiler, bu uygulamanın bir parçası olmayacaklardır.

a) Yazılımın Şeffaflığı Bakımından Değerlendirme:
Sendikamıza konuyla ilgili ayrıntılı bilgi iletilmemiş, sa-

dece iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla sosyal 
mesafeyi korumak için uygulama yapılacağı, bu uygulama 
ile konum takibinin yapılmayacağı ve uygulamanın blueto-
oth teknolijisi ile yapılacağı bilgisi verilmiştir. Bu bilgilerin 
dışında herhangi bir teknik bilgi sağlanmamıştır. Örneğin, 
sosyal mesafe olarak belirlenen mesafenin kaç metre olacağı 
gibi basit ama aynı zamanda gerekli bir bilgi dahi verilme-
miş, bunun ötesinde cihazla ilgili kaynak kodlar da verilme-
miştir. Sendikamızın değerlendirmesi https://mess-safe.com/ 
adresinden uygulamaya yönelik edinilen bilgi ve ilgili mes-
lek örgütlerinden alınan görüşler çerçevesinde olabilmiştir.

b) Avrupa Birliğinin Kişisel Verilerin Korunması Ku-
rulu İlkeleri Bakımından Değerlendirme:

Avrupa Birliğinin Kişisel Verilerin Korunması Kuru-
lu genel olarak temas tespit sistemlerine dair 12 maddede 
özetlenebilecek temel ilkeler belirlemiştir. Bu ilkeler listesi 
yalnızca işyerlerindeki uygulamalara yönelik olmayıp, ülke 
genelinde tüm vatandaşlar için de kullanılan yazılımları da 
dikkate alarak oluşturulmuştur.

Avrupa Birliğinin Kişisel Verilerin Korunması Kurulu 
tarafından belirlenen ilkeler arasında yer alan:

 “4. Kod, açık kaynak kodlu ve serbestçe erişilebilir ol-
malıdır” ilkesinin MESS SAFE girişimine uygun olmadığı 
görülmektedir. Nitekim, yazılım konusunda Sendikamızın 

hiçbir bilgisi olmadığı gibi kaynak kodlar ve cihaza dair di-
ğer teknik bilgiler de sendikamızla ve kamuoyu ile paylaşıl-
mamıştır.

Ayrıca, konuyla ilgili olarak, tarafımıza, teknik vb. ay-
rıntılı bir bilgi verilmemiştir. Bilgimiz, ilgili web sitesi ve 
yayınlanan video vb. kamusal bilgi ile sınırlıdır.

 “5. Uygulamanın kullanımı, süre ve kapsam bakımından 
orantılı olmalı. EDPB tarafından da belirtildiği üzere, “acil 
durum özgürlüklerin bazı kısıtlamalarını meşrulaştırabilen 
bir yasal durumdur, ancak bu kısıtlamalar orantılı olmalı ve 
acil durum süreci ile sınırlı olmalıdır.” Bu ilke bakımdan 
değerlendirildiğinde, uygulamanın hangi süre ile sınırlı ol-
duğuna ilişkin bilgi verilmemiş olması salgının ardından bu 
sistemlerin kullanılıp, kullanılmayacağına dair kaygılar oluş-
turmaktadır.

 “6. Amaç Sınırlandırması: Uygulamanın kullanımı 
COVID-19’un yayılmasını durdurma ile kısıtlı olmalıdır. As-
gari ve manalı temas verisi sadece toplanmalı ve saklanma-
lıdır.” Her ne kadar uygulama ile konum takibi yapılmaya-
cağı belirtilmekte ise de, meslek örgütlerinden edindiğimiz 
bilgiye göre, istenildiği aşamada konum takibini sağlamaya 
ve kişisel verilerine erişimine olanak sağlayacak program ve 
donanımların eklenmesi mümkün olmaktadır.

 “8. Verilerin tutulması sınırlandırılmalı, toplanan veri 
anonim olmalıdır veya anonimleştirilmelidir, şifrelenmelidir 
ve belirli bir sürenin geçmesinin ardından silinmelidir. “ Bu 
ilke bakımından değerlendirdiğimizde ise, verilerin anonim 
olmayacağı, işçilerin isimleri ile birlikte kayıtların şahsa özel 
bir biçimde tutulacağı anlaşılmaktadır.

 “9. Yazılım ücretsiz olmalı, kullanımı gönüllü olmalı ve 
kaldırılabilmeli, cep telefonlarının işletim sisteminin içine 
gömülü olmamalıdır.” Uygulamanın gönüllü olmadığı, işçi-
lerin zorunlu tutulacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, girişim 
gönüllülük ilkesine aykırıdır.

 “12. Temas takip yolu ile lokasyon veya hareket taki-
bi imkanı olmamalıdır. 6. İlkeye ilişkin görüşlerimiz bu ilke 
için de geçerlidir.” Uygulama ile konum takibi yapılmaya-
cağı belirtilmekte ise de, yukarıda da belirttiğimiz üzere 
meslek örgütlerinden edindiğimiz bilgiye göre, istenildiği 
aşamada konum takibini sağlamaya ve kişisel verilerine eri-
şimine olanak sağlayacak program ve donanımların eklen-
mesi mümkün olmaktadır.

Bunun yanı sıra, konum takibinin yapılmaması durumun-
da bile, işçinin hangi işlerle temas ettiğinin biliniyor olması, 
dolaylı olarak işçinin kimlerle görüştüğü, hangi mekanda bu-
lunduğunun da tespit edilmesi sonucunu doğuracaktır.

c) Kişisel Bilgilere Erişim Bakımından Değerlendirme:
Yukarıda da belirttiğimiz üzere, cihaza sonraki süreçler-

de işçinin izlenmesine ya da kişisel başka bilgilerine erişimi-
ni sağlayacak programların, ya da donanımların eklenmesi 
mümkündür.

Cep telefonlarına yüklenecek aplikasyon ile ya da doğ-
rudan cihazın kullanımı sonucu sosyal mesafeyi ölçme dı-
şında kişisel bilgilere erişime yol açma olasılığı söz konusu 
olabilecektir.

d) Konum Takibi Bakımından Değerlendirme:
Her ne kadar konum takibinin yapılmayacağı belirtil-

mekte ise de, istenildiği aşamada konum takibi ile kişisel 
verilerine erişimine olanak sağlayacak program ve donanım-
ların eklenmesinin mümkün olacağı bilgisi edinilmiştir.

Öte yandan, konum takibi doğrudan cihazlara yüklenilen 
programla yapılabildiği gibi, dolaylı olarak da yapılabilmek-
tedir. Bir işçinin hangi işçi ile temasa geçtiği, görüştüğü bil-
gisinin biliniyor olması, aynı zamanda işçinin kimlerle gö-
rüştüğünün, hangi mekanda bulunduğunun da tespit edilmesi 
sonucunu doğuracaktır.

Amazon gibi kimi şirketlerin çalışanlarını cep telefonları 
üzerinden takip edip nerelerde fiziksel olarak yan yana gel-
diklerini tespit ederek işçiler üzerinde baskı kurulduğu gibi 
basına yansıyan bilgiler bizleri de kaygılandırmaktadır.

e) İşçilerin Psikolojisi Bakımından Değerlendirme:
İşçinin konum takibinin yapılıp yapılmaması yanında, 

potansiyel olarak yapılabilirliği, işverenlerin işçinin bilgisi 

olmadan bunu yapma olanaklarına sahip olması doğal olarak 
işçileri kaygı ve korkuya sevk edecektir.

Sürekli izlenme olasılığının olması bile işçi için endişe 
kaynağıdır. Her an izlenme kaygısı ve endişesi içinde bulu-
nan bir işçinin psikolojik olarak baskı altında olacağı açıktır. 
İzlenme korkusu ve kaygısı, iş kazası riskini arttıracağı gibi, 
işçilerde psikolojik rahatsızlıklara da neden olabilir.

f) İş Yükü Bakımından Değerlendirme:
Cihaz ses ya da bildirim aracılığı ile sinyal verdiğinde 

işçi ne yapmalıdır? İlk olarak akla, 1,5 metrelik mesafeyi 
korumak amacıyla uzaklaşması gerektiği gelmekte ise de, 
sorunun yanıtının bu kadar basit olmadığı açıktır.

İşyerlerinde bazı işlerin birkaç işçi tarafından birlikte 
yapıldığı bilinmektedir. Dolayısıyla, 3-4 işçinin bir arada ça-
lışmasının zorunlu olduğu durumlarda (başka önlemler alı-
nabilir) işçilerin birbirlerinden uzak durmaları talebinin iki 
sonucu vardır.

Ya işçi, “kaçınma hakkını” kullanacak ve işi yapmayı 
durduracaktır. Ya da o iş birden fazla kişi tarafından değil, 
1 ya da 2 kişi tarafından yapılacaktır. İkinci seçeneğin işçi 
bakımından yaratacağı sonuç açıktır. İşçinin yaptığı işin art-
ması, işçiye yeni iş yüklerinin getirilmesidir.

İşçiler zaten ağır iş yükü altında ve bazı işyerlerinde de 
performans baskısı ile oldukça yoğun biçimde çalışmakta-
dırlar. Bunun yanı sıra, iş akışı düzenlenmeden sadece anılan 
uygulama ile mesafe konulması zorunluluğunun işçiye bıra-
kılması nedeniyle işçilerin iş yüklerinin artırılmasının kabul 
edilmesi mümkün değildir, aynı zamanda meslek hastalığı ve 
iş kazası riskini de arttırmaktadır.

g) Elektromanyetik Alan Yaratacak Olması Bakımın-
dan Değerlendirme:

Uygulama her ne kadar nispeten düşük manyetik alan 
yaratan bluetooth teknolojisi ile yapılacak olsa dahi belli bir 
düzeyde manyetik alan yaratması kaçınılmazdır. Binlerce 
işçinin kapalı alanda bir arada çalıştığı ortamlarda bu ci-
hazların kullanılacağı düşünülürse, aynı anda yüzlerce veya 
binlerce cihazdan yayılacak manyetik ortama maruz kalına-
caktır. Günümüzde her yeni manyetik alan kaynağının var 
olanın üzerine bindirdiği yük ile insan sağlığını olumsuz et-
kileyebileceği bilinmektedir. 

Elektromanyetik alanların insanlarda halsizlikten kan-
sere kadar çok geniş bir yelpazede sağlık sonuçları yaratma 
riski bulunmaktadır. Örneğin, kalp pili kullanan bir işçinin 
bu durumdan nasıl etkileneceği bilinmemektedir. Bu risk 
nedeniyle de konunun titizlikle incelenmesi gerekli ve zo-
runludur.

Cihaz ve uygulamanın teknik özelliklerinin tam olarak 
bilinmiyor olması da kaygıya neden olmaktadır.

Ayrıca, cep telefonu uygulaması ve giyilebilir bluetooth 
özellikli cihazın gün içinde çalışan ve dolayısı ile sıcak kan 
dolaşımı ve metabolizması artmış işçilerdeki etkisinin bekle-
nenden daha fazla olma olasılığı vardır.

h) İnsan Hakları Bakımından Değerlendirme:
Kişisel mahremiyet ve insan hakları ile ilgili olarak, 

insanların bütün yaşamlarına hükmeden, bütün anlarını gö-
zetleyen bir sistemin insan hakları açısından sorunlu olduğu 
açıktır. Bu durum temel insan hakkı ihlali olacaktır. Gözet-
lenme, denetlenme ve izlenme gibi durumlar temel insan 
haklarına aykırıdır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin özel yaşamın 
gizliliğini düzenleyen 12 inci maddesinde, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinin 8. maddesinde göre ve bir çok ILO 
sözleşmesinde kişisel verilerin korunmasının zorunluluğu 
dile getirilmiştir.

Anayasa'nın 20. maddesinde 'Herkes, kendisiyle ilgi-
li kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu 
hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgi-
lendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya 
silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak 
kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işle-
nebilir.' hükmüne yer verilmiştir.

Hedeflenen mesafe değil, denetimdir... 

İşçilerin gözetlenmesine ve denetlenmesine hayır!
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Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda 3. maddesinde 'Kim-
liği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi' 
kişisel veri olarak kabul edilmiştir. Kanunun 6. maddesinde kişile-
rin sağlığı ile ilgili verileri özel nitelikli kişisel veri sayılmıştır ki 
bu verilerin aynı madde uyarınca ilgilinin açık rızası olmaksızın 
işlenmesi yasaktır.

Temas takibi kişisel verilerin işlenmesi anlamına geleceğin-
den başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve 
özgürlüklerinin ihlaline neden olacaktır. Bu yönü ile işçiden daha 
önce alınan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onay şimdilik te-
mas takibine dayanan ancak her yazılım gibi sonradan genişleti-
lebilecek bu uygulama için geçerli olmayacaktır. Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu'nda 3. maddesinde verilecek açık rıza belirli 
bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle 
açıklanan rızayı ifade eder denmektedir.

İşverenin işçiyi gözetme borcu iş sağlığı ve güvenliği tedbir-
lerini almanın yanı sıra işçinin kişilik haklarını korumayı da kap-
sar. Bu yönü ile salgın ile mücadele açısından konfederasyonumuz 
DİSK'in ve Sendikamızın önerileri işverenlerce tam anlamıyla ye-
rine getirilmeden işçinin devamlı suretle izlenmesine neden olacak 
ve kişilik haklarını ihlal edecek uygulamanın hayata geçirilmesi 
temel insan haklarının ihlaline neden olacaktır.

i) Mesafe Uygulaması Bakımından Değerlendirme:
Uygulama ile ilgili tanıtım videosunda (https://www.instag-

ram.com/p/CAu_301DP7Z/) çalışanlar arasındaki mesafenin 1 
metrenin altına indiğinde giyilebilir cihazın uyarı vereceği ya da 
mobil uygulamanın bildirim göndereceği belirtilmektedir.

Oysa, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, konuyla ilgili kişi 
ve kurumlar sosyal mesafenin en az 1,5 metre olduğu belirtmekte-
dirler. Bu mesafenin 2 metre olması gerektiği ise çok sayıda uzman 
tarafından dillendirilmektedir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: “1,5 METRE KURALI: Çalı-
şanlar arasındaki mesafe en az 1,5 metre olmalı. Üretim alanları, 
çalışma masaları, yemekhaneler gibi tüm alanlarda bu kural uygu-
lanmalı.” demektedir.

Dolayısıyla, uygulama ile 1 metrenin esas alınması da istenilen 
amaca hizmet etmeyeceği gibi temel sağlık kurallarına da aykırılık 
taşımaktadır.

Sosyal mesafenin korunmasının öncelikli yolu işyerlerinde 
üretim organizasyonunun sosyal mesafe ilkesini gözeterek yeniden 
düzenlenmesinden, mühendislik çalışması ile birlikte işçilerin eği-
tilmesi gibi birden fazla faktörün uygulanmasından geçmektedir. 
Bu kapsamda, üretim alanları, soyunma odaları, dinlenme yerleri, 
yemekhaneler ve servis araçları başta olmak üzere, işçilerin toplu 
olarak bulunduğu yerlerin ve iş organizasyonunun en az 1,5 metre-
lik sosyal mesafe ilkesine göre düzenlenmesi zorunludur.

İşçilerin birbiri ile mesafelenmesi için öncelikle bu alanlara 
yönelik düzenleme yapılmalıdır. Fabrika içi organizasyonda bir 
değişiklik yapılmaması temel sağlık hakkının ihlali olduğu gibi, 
uygulama ile hedeflenen amaca da hizmet etmeyecektir. Ancak, 
işyerlerine baktığımızda bazı fabrikalarda alanların ve işlerin bu 
temel ilkeye göre düzenlenmediği görülmektedir.

İşçilerin birbirine yaklaşmasına engel olacak fiziksel ortamın 
yapılmasının ardından, işçilerin düzenlenen yeni ortama uygun 
olarak birbirleri ile mesafelenmesini sağlayacak düzenlemenin ya-
pılması gerekir. Bir başka deyimle, öncelikle işyerinde tüm diğer 
koşular sağlanmalı ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır ki, işçile-
rin kendileri için yaratılan bu yeni düzenlemenin aksine davranma-
sını engelleyecek mekanizma onun ardından düşünülsün.

Tüm bunların yanı sıra, MESS Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Özgür Burak Akkol’un konuyla ilgili bir açıklamasında “Bunun dı-
şında önümüzdeki günlerde yeni bir ürünümüz olacak. Yüz tanıma 
teknolojilerini kullanacağız. Çalışma arkadaşlarımızın iş sağlığı 
güvenliği ekipmanlarını tam olarak kullanmalarını güvence altına 
alacak, iş kazalarını en aza indirecek akıllı kamera çözümleri ha-
zırlayacağız” demesi, denetim ve gözetim mekanizmalarının uygu-
lanmasına yönelik kaygılarımızı güçlendirmektedir.

Güvenliği tartışmalı, kötüye kullanım ve veri sızıntısı olasılığı 
taşıyan bu sisteme verilerimizi emanet etmenin kaygısını taşıyo-
ruz. Tedbirler ile hak ve özgürlükler arasında bir denge ve ölçü-
lülük tartışması bir çok ülkede sürüyor ve bir çok bilim insanı bu 
konuda kaygılarını dile getiriyor.

Özetle:
Uygulama, temel insan haklarına aykırı olup, insan onurunu 

zedeleyici bir nitelik taşımaktadır.
Uygulama, özel yaşama saygı, mahremiyet hakkı gibi temel 

anayasal ilkeyi tehdit etme potansiyeli taşımaktadır.
Uygulama ile, toplanacak kişisel verilerin güvenliğinin nasıl 

sağlanacağı, bu verilerin nasıl depolanıp saklanacağı, hangi üçün-
cü taraflarla hangi koşullarda paylaşılacağı, çalışanın ve sendika-
nın bu konularda nasıl söz sahibi olup olmayacağı gibi bir çok nok-
tada belirsizlikler söz konusudur.

Bu nedenlerle, uygulama Kişisel Verilerin Korunması Kanunu-
na da aykırılık taşımaktadır.

iş kazası değil ... iş cinayeti ...
İş cinayetlerine, işsizliğe, açlığa ve salgına karşı: 
Direniş ve Dayanışma yaşatır!...
Sakarya’nın Hendek ilçesinde kurulu Büyük 

Coşkunlar Havai Fişek fabrikasında 3 Temmuz 
günü meydana gelen patlamalar sonucu 7 işçi ar-
kadaşımız hayatını kaybetti, 128 işçi arkadaşımız 
yaralandı. Ölen arkadaşlarımızın ailelerine, mesai 
arkadaşlarına ve Türkiye işçi sınıfına başsağlığı di-
liyoruz...

Coşkunlar bir aile şirketi ve birden fazla benzer 
isimli şirket bulunuyor. Bu şirketlerde tespit edebil-
diğimiz kadarıyla son 13 yılda 8 patlama yaşandı, 
5 işçi hayatını kaybetti ve yaklaşık 100 işçi de ya-
ralandı.

Geçtiğimiz yıllarda fabrikayı incelemeye giden 
uzmanların aktarımlarına göre de “işletme binala-
rı patlayıcı bir maddenin üretildiği bir fabrikadan 
çok tavuk çiftliğini andıran binalardan oluşmakta-
dır”. Hemen hemen her yönden ciddi eksiklikler 
barındıran fabrikanın bu zamana kadar nasıl faali-
yette olduğunu ise devlet ve sermaye örgütleriyle 
ilişkisinde aramak gerekiyor. Zira patlama sonrası 
MÜSİAD Başkanları, fabrikanın sahibi ve aynı 
zamanda MÜSİAD Sakarya İl Başkanı olan Yaşar 
Coşkun’a desteğe geldiler, hem de hala arama kur-
tarma çalışmaları devam ederken ve onca gözyaşı-
acı varken yemekli bir görüntü ile karşılaştık. Diğer 
yandan Yaşar Coşkun’un devletin yerel ve merkezi 
erkanıyla fotoğrafları ve görüşmeleri de basına yan-
sıdı.

Bu ilişkilerden çıkardığımız sonuç, bugüne ka-
dar fabrikada yaşanılanlara göz yumulduğu ve bu 
işçi katliamına adeta davetiye çıkarıldığıdır.

Haziran ayında en az 188 işçi yaşamını yitirdi

• İş cinayetlerinin aylara göre dağılımına baktı-
ğımızda Ocak ayında en az 114 işçi, Şubat ayında 
en az 133 işçi, Mart ayında en az 113 işçi, Nisan 
ayında en az 221 işçi, Mayıs ayında en az 165 işçi 
ve Haziran ayında en az 188 işçi yaşamını yitirdi. 
2020 yılının ilk yarısında iş cinayetlerinde en az 
934 işçi arkadaşımızı kaybettik...

• 188 emekçinin 147’si ücretli (işçi ve memur), 
41’i kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve 
esnaf) oluşuyor...

• Ölenlerin 4’ü kadın işçi, 184’ü erkek işçi. 
Kadın işçi cinayetleri tarım ve sağlık işkollarında 
gerçekleşti...

• Sekiz çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayet-
leri tarım işkolunda gerçekleşti…

• Ölenlerin yaş ortalamasına baktığımızda: 
Kendi nam ve hesabına çalışanlar (çiftçi ve esnaf) 
53 yaş, ücretliler (işçi ve memur) 39 yaş...

• 51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 57 emek-
çi bulunuyor: Çiftçi ve esnaflar ile tarım, tekstil, 
ağaç, büro, metal, inşaat, taşımacılık, sağlık, gü-
venlik ve belediye işçileri...

• 8 göçmen/mülteci işçi yaşamını yitirdi: 6’sı 
Afganistanlı, 1’i Suriyeli, 1’i Türkmenistanlı...

• Ölen işçilerin 3’ü sendikalı. Sendikalı işçiler 
güvenlik ve belediye işkollarında çalışıyordu.

• Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, ti-
caret/büro, belediye/genel işler, sağlık, güvenlik, 
gıda, tekstil, ağaç ve enerji işkollarında gerçekleşti.

• En fazla ölüm nedenleri sırasıyla trafik/servis 
kazası, ezilme/göçük, kalp krizi, yüksekten düşme, 
şiddet, Covid-19 ve elektrik çarpması.

İş cinayetlerinin şehirlere göre dağılımı

15 ölüm İstanbul’da; 11 ölüm Konya’da; 
8 ölüm Sivas’ta; 7’şer ölüm Aydın, Gazian-
tep ve Kocaeli’de; 6’şar ölüm İzmir, Şırnak ve 
Zonguldak’ta; 5’er ölüm Bursa, Samsun ve Uşak’ta; 
4’er ölüm Ankara, Kahramanmaraş, Kastamonu, 
Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya ve Şanlıurfa’da; 
3’er ölüm Elazığ, Giresun, Isparta, Karaman, Kay-
seri, Malatya, Muğla ve Trabzon’da; 2’şer ölüm 
Adana, Adıyaman, Artvin, Bartın, Batman, Çan-
kırı, Erzurum, Eskişehir, Kilis, Manisa, Mersin ve 
Van’da; 1’er ölüm Antalya, Bilecik, Bolu, Burdur, 
Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Hakkari, Kırık-
kale, Kırşehir, Rize, Siirt, Tekirdağ, Tokat, Yoz-
gat, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, İran, Polonya ve 
S.Arabistan’da yaşandı…

2020/ Haziran ayında iş cinayetlerinde yaşamı-
nı yitiren 188 işçiyi saygıyla anıyoruz…

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi
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MADDE 1- YÖNETMELİĞİN AMACI:
İşbu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri Sendikası Ana-

tüzüğü ve Genel Kurul kararları ile kabul edilen amaç, ilke 
ve çalışma yöntemi doğrultusunda faaliyet gösterecek işyeri 
sendika temsilcilerinin sayı, nitelik, görev, yetki ve sorumlu-
luklarıyla seçim işlemlerinin belirlenmesi ve bu yönden sen-
dikanın tüm şubelerinde uygulama birliğinin sağlanmasını 
amaçlamaktadır.

MADDE 2- TEMSİLCİ SAYISI:
6356 sayılı yasanın 27. maddesi uyarınca, işyeri sendika 

temsilci sayısı 

• Elliye kadar işçi çalıştıran yerlerde bir baştemsilci,
• Ellibir-yüz işçi çalıştıran yerlerde bir baştemsilci, bir tem-

silci,
• Yüzbir-beşyüz işçi çalıştıran yerlerde bir baştemsilci, iki 

temsilci,
• Beşyüzbir-bin işçi çalıştıran yerlerde bir baştemsilci, üç 

temsilci,
• Binbir-ikibin işçi çalıştıran yerlerde bir baştemsilci, beş 

temsilci ve
• İkibinden fazla işçi çalıştıran yerlerde bir baştemsilci, 

yedi temsilci'dir.

MADDE 3- GÖREV, YETKİ VE SORUM-
LULUKLARI:

Sendika temsilcileri işyerinde sendika adına hareket 
ederler. 

İşyerinde sendikanın amaç ve ilkelerinin yaşama geçme-
si için çaba harcarlar. Çalışmalarında mevzuat, anatüzük ve 
yönetmelikler ile yetkili organların kararlarını dikkate alırlar.

Sendika temsilcileri, 

a) İşçilerin talep ve ihtiyaçlarını tespit eder, çözümlenmesi 
için çaba harcar.

b) İşyerinde mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümlerinin 
uygulanması, işçilerin hak ve çıkarlarının korunması, çalışma 
barışının oluşturulup sürdürülmesi için çaba gösterir.

c) Sendikal politikaların saptanması ve belirlenen politi-
kaların yaşama geçirilmesini işyerindeki üyelerin aktif katılımı 
ile işyerinde yapılacak çalışmaların yararlı ve amaca uygun 
olarak gerçekleşmesini ve iletişimin hızlı ve sağlıklı yapılma-
sını sağlar.

d) Şube Yönetim Kurulu ve ilgili sendika birimlerinin gö-
rüşlerini alarak, üyelerin yasalar ve toplu iş sözleşmeleriyle 
ilgili her türlü şikayetlerini işyerinde çözümlemeye çalışır ve 
bu amaçla işveren vekilleriyle sendika adına görüşmeler ya-
parlar. Görüşmeleri kayıt altına alır, görüşmelerden çıkacak 
olumlu veya olumsuz sonuçları Şube Yönetim Kuruluna ya-
zılı ya da sözlü olarak bildirir. Gerektiğinde şubenin devreye 
girmesini sağlar.

e) Sendikanın ve üyelerin nitelik ve nicelik olarak gelişip 
güçlenmesi için çaba harcar, işyerinde ve işyeri dışında sen-
dikanın amaç ve ilkelerinin yaşama geçmesi için çalışır, 

f) Sendikanın yeni üyeler kaydetmesi ile üyelerin vatan-
daş ve işçi olarak bilinç düzeylerinin yükseltilmesini sağlayıcı 
faaliyetlerde bulunur. 

g) Sözleşme türlerine bakılmaksızın işyerinde çalışanla-
rın tümünün üyeliği için çalışmalar yapar.

h) Yıllık ücretli izin, işçi sağlığı ve güvenliği kurulları hak-
kındaki yönetmelikler uyarınca kurulacak kurullara katılacak 
asıl ve yedek işçileri, temsilciler arasından veya gerek görül-
mesi halinde temsilci olmayan adaylar arasından belirleyerek 
Şube Yönetim Kuruluna bildirir ve atanmalarını sağlar, kurul-
ların toplantı tutanaklarını Şube Yönetim Kurulu’na ulaştırır. 

i) İşyeri Disiplin Kuruluna atanacak üyeler konusunda 
Şube Yönetim Kuruluna yazılı olarak öneride bulunur, kurulun 
toplantı tutanaklarını Şube Yönetim Kurulu’na ulaştırır.

j) Toplu iş sözleşme teklif metninin hazırlanmasında, 
uyuşmazlığa gitmede ya da anlaşmaya varmada, üyelerin is-
temlerinin saptanmasında Genel Merkez ve Şube yöneticileri 

ve sendikanın diğer görevlileriyle birlikte faaliyet gösterir.
k) İşyeri kurulları ve işyeri komitesinin zamanında kurul-

ması ve amaçlarına uygun faaliyetlerde bulunmaları için yön-
lendirici olur, kurullar arasında koordinasyonu sağlar.

l) Mevzuat, sendika anatüzüğü, yönetmelikler, ve yetkili 
organlarca alınan kararlar ile Toplu İş Sözleşmesinin kendile-
rine verdiği diğer görevleri yerine getirir.

m) İşyeri komitesi yönetmeliğine göre, işyeri komitesinin 
oluşturulmasını ve çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütül-
mesini sağlar,

n) İşyerinin tüm bilgilerini toplar, değişiklikleri izler, işve-
renin işyerindeki tüm uygulamalarını takip eder ve raporlar.

Sendika ve üyelerin temsili ile ilgili görev ve yetkiler Baş-
temsilci tarafından, yokluğunda ise sırasıyla diğer temsilciler 
tarafından kullanılır. 

Sendika işyeri baştemsilci ve temsilcileri çalışmalarından 
dolayı Şube Yönetim Kurulu ve Genel Yönetim Kuruluna kar-
şı sorumludur.

MADDE 4- TEMSİLCİLERİN NİTELİKLERİ:
Tüm sendika üyeleri temsilci seçimlerinde oy kullanmak 

ve aşağıda belirtilen niteliklerin varlığı koşulu ile seçilmek 
veya atanmak haklarına sahiptirler.

a) 6356 sayılı yasanın 6.nci maddesinde öngörülmüş ni-
telikleri taşımak,

b) Üyeliği askıya alınmamış veya sendika üyeliğinden çı-
karılma kararı bulunmamak,

c) Daha önce sendika temsilcisi olarak görev yapmakta 
iken işbu yönetmeliğin altıncı maddesinin (B) bendi uyarınca 
görevden alınma durumunda, görevden alındığı dönemi takip 
eden iki toplu iş sözleşmesi dönemini geçirmiş olmak, 

d) Sendika tarafından düzenlenen en az üç günlük prog-
ramlı eğitimlere en az bir kere katılmış olmak veya sendika-
nın organ ya da kurullarında ya da işyeri komitesinde görevli 
olmak. (yeni örgütlenilen işyerlerinde bu koşul aranmaz)

e) Bir yıldır sendika üyesi bulunmak (yeni örgütlenilen iş-
yerlerinde bu koşul aranmaz)

f) Sendika temsilcisi iken herhangi bir sebeple temsilcilik-
ten  istifa etmesi halinde, istifa tarihinden sonraki iki temsilci 
seçimi dönemini geçirmiş olmak. Sendika üyesi iken herhan-
gi bir sebeple istifa etmesi halinde, üyelikten istifa tarihinden 
sonraki iki temsilci seçimi dönemini geçirmiş olmak.

g) Merkez Disiplin kuruluna sevk edilen ve bir takvim yılı 
içerisinde iki defa bu kuruldan uyarı alan temsilci ve üyeler 
çalıştığı işyerinde yapılacak olan ilk temsilci seçimlerinde  
aday olamazlar.

MADDE 5- SEÇİM ESASLARI VE ATAN-
MALARI 

A- Sendikanın yeni örgütlendiği işyerlerinde yetki belgesi-
nin alınmasını takip eden 15 gün içinde sendika baştemsilcisi 
ve temsilcileri; işyerindeki üye ve kadroların görüşlerini alan 
Şube Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel Yönetim Kurulu ta-
rafından atanır ve kimlikleri işverene bildirilir. Bu belirlemede 
üyelerin, sendika amaç ve ilkelerini kavrama ve uygulama, 
üyeler ve işçiler üzerindeki yönlendirici etki, örgütlenme sü-
recindeki katkıları ile sendikal bilinç, kararlılık ve temsil ye-
tenekleri dikkate alınır. Bu işyerlerinde ikinci dönem toplu iş 
sözleşmesinin imza tarihini takip eden iki ay içerisinde yapıla-
cak temsilci seçimlerine kadar atanan temsilciler görevlerine 
devam eder.

Temsilcilerin görev sürelerinin bitiminde henüz yeni dö-
nem toplu iş sözleşmesi bağıtlanmamış ancak yetki belgesi 
gelmişse, yetki belgesinin alınmasını takiben bir önceki tem-
silciler, toplu iş sözleşmesinin imza tarihini takip eden iki ay 
içerisinde yapılacak temsilci seçimlerinin gerçekleştirilmesine 
kadar temsilci olarak atanırlar.

B- İşyeri sendika temsilcileri, işyerlerindeki üyeler arasın-
dan ve üyelerin katıldığı seçimle belirlenir. 

Sendikanın ve üyelerin hak ve çıkarlarını etkileyebilecek 
olağanüstü durumlar ve bu maddenin (A) bendinde belirtilen 

işyerleri dışında, tüm işyerlerindeki temsilci seçimleri “5/A” 
bendi ve 6. Madde hariç olmak üzere 4 yılda bir, yapılır. 

Seçimlerde aday olanlar arasından en çok oyu alan bir 
baş temsilci ile oy sırasına göre yeteri kadar temsilci seçilir. 

Genel Yönetim Kurulu, seçimlerin kesinleşmesini izleyen 
15 gün içinde seçilen temsilcilerin atama işlemini yaparak 
kimliklerini yazılı olarak işverene ve ilgili yerlere bildirir. 

C- Seçim yapılacak işyerinde çalışan kadın ve erkek iş-
çilerin oranı, çalışan işçilerin %25’ini geçiyorsa, işyerinde ya-
pılan temsilci seçimlerinde -aday bulunması ve işyeri toplam 
temsilci sayısının birden fazla olması kaydıyla-, seçilen tem-
silciler arasında duruma göre kadın veya erkek işçilere en az 
bir kişilik temsil olanağı sağlanması zorunludur.

Bu maddede düzenlenen ve kota uygulanması gereken 
durumlarda, öngörülen kota tamamlanıncaya kadar, kadın 
veya erkek işçilerden en yüksek oyu almış bulunanlar seçi-
mi kazanmış sayılır ve kalan eksik üyelikler için, kadın veya 
erkek işçi olup olmadığına bakılmaksızın en çok oy alanlar 
sıralaması dikkate alınır.

D- Üyeler tarafından imza toplanması nedeniyle yapılma-
sına karar verilen seçimler, bu başvurunun yapılmasını takip 
eden 15 gün içinde yapılır. Seçim hazırlıkları ile ilgili işlemler 
bu süre içinde bitirilecek şekilde planlanır.

E- 6. maddenin (B) ve (C) fıkrası uyarınca gerçekleştirile-
cek seçimler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle temsil-
cilik görevi sona eren temsilciden boşalan yere görevi devam 
eden temsilciler bir üst göreve kaydırılarak atanır. 

Bir üst göreve kaydırılma nedeniyle temsilcilerin kadro-
sunda azalma olması durumunda, işyerindeki üye ve kad-
roların görüşlerini alan Şube Yönetim Kurulu’nun önerisi ile 
Genel Yönetim Kurulu tarafından boş kalan temsilcilik yerine 
atama yapılır. 

Görevde olan temsilcilerin çoğunluğunun herhangi bir 
nedenle görevlerinin sona ermesi durumunda temsilcilik se-
çimleri yinelenir.

MADDE 6- GÖREVDEN ALMA:
A- Genel Yönetim Kurulu, sendikanın amaç ve ilkeleriy-

le, anatüzük ve yönetmeliklerine aykırı hareket eden, yetkili 
organ kararlarına uymayan, sendikanın ve üyelerin hak ve 
çıkarlarını korumayan, görevlerini aksatan, yerine getirmeyen 
ve bunu alışkanlık haline getiren, temsilcilik görevini ve ünva-
nını kendi menfaati için kullanan, üyeler ve sendika çıkarları 
açısından göreve devamında sakınca görülen işyeri baştem-
silci ya da temsilcilerini, ilgili şubenin de görüşünü alarak gö-
revden alabilir veya Disiplin Kuruluna sevkedilebilir.

Ayrıca, sendika yönetim kurulu ve kurulları ile bu kurul-
larda ve Sendikada görev yapan yönetici ve temsilciler hak-
kında, basın, yayın ve sosyal medya kanallarını kullanarak 
karalama, küçük düşürücü beyan ve asılsız suçlama vb. sen-
dikayı kamuoyunda olumsuz etkileyecek her türlü davranış 
ve eylemde bulunan temsilciler veya üyeler ilgili şubenin gö-
rüşüne başvurularak görevden alınabilir veya disiplin kurulu-
na sevkedilebilir.

B- İşyerindeki baştemsilci veya temsilcilerden biri veya 
birkaçı ya da tamamı hakkında yukarıda belirtilen ve görev-
den alınmalarını gerektirecek nedenlerin bulunduğu konu-
sunda başvuru veya duyum alındığı takdirde konu şube ve 
genel merkez tarafından araştırılır. Başvuru veya duyumların 
haklı olduğu ve görevden alma nedenlerinin varlığı tespit edil-
diği takdirde, söz konusu baştemsilci veya temsilciler görev-
den alınır. 

C- İşyerindeki üyelerin yarısını aşan sayıda üye tarafın-
dan, baştemsilci veya temsilcilerden biri veya birkaçı ya da 
tamamı için seçim yapılmasının, gerekçeli ve yazılı olarak 
talep edilmesi halinde, durum ilgili Şube Yönetim Kurulunun 
da önerisi alınmak suretiyle Genel Yönetim Kurulunca değer-
lendirilir. Uygun görüldüğü takdirde 5.nci madde hükümleri 
uyarınca talep doğrultusunda gerekli seçimler yapılır. Bu süre 
içinde ilgililerin görevine devam edip etmeyeceği hususu da 
Genel Yönetim Kurulunca karara bağlanır. 
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En yaygın kanı, tekrarlana tekrarlana doğru kabul edilen en sa-
bit saptama 15-16 Haziran’ın kendiliğinden bir eylem olduğudur. 
Oysa konuya derinlemesine baktığımızda, DİSK merkezinden, 
sendikalara, oradan fabrikalara, işçi kahvelerine, işçi mahalleleri-
ne kadar geniş bir alan ve zeminde, yasal düzenlemeye karşı dire-
niş hazırlığı içine girildiği görülmektedir. 

Aziz Çelik, Zafer Aydın söyleşisinden kitap hakkında kısa bir 
bölüm:

“► Emek tarihinin iki uzun günü için bin sayfalık devasa bir 
kitap yazdın. Neden bu kadar kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç duy-
dun? Bu kitabı daha önce yazılan çalışmalardan ayırt eden nedir?

15-16 Haziran’ı konu ederken, sadece iki günlük bir eylemden 
söz etmiyoruz. Öncesi ve sonrasıyla bir dizi gelişmeden, eylem-
den, olaydan, yarattığı etkilerden, yol açtığı dönüşümlerden bah-
sediyoruz. 15-16 Haziran bulutsuz bir havada birden bire yağan 
bir yağmur muydu? Yoksa öncesinde yağmurun habercisi bulutlar 
var mıydı? İşçiler eyleme nasıl hazırlandı? Karar nasıl alındı? Ey-
lem nasıl örgütlendi? Türk-İş üyesi işyerleri eyleme nasıl katıldı? 
Öğrenci gençlerin, sosyalistlerin eylemdeki rolleri neydi? Siyaset-
te, devlette, sendikal harekette, askerde, solda, işçilerin hayatında, 
sanatta, edebiyatta nasıl bir etki yarattı? Bunlar gibi pek çok so-
ruya yanıt aramaya çalışırken, ister istemez ortaya böyle kapsamlı 
bir çalışma çıktı.

Hakkını teslim ederek söylemeliyiz ki 15-16 Haziran konu-
sunda Sırrı Öztürk ve Turgan Arınır’ın kaleme aldığı daha sonra 
Sırrı Öztürk’ün gözden geçirerek yeniden yayımladığı İşçi Sınıfı, 
Sendikalar ve 15-16 Haziran kitabı çok uzun yıllar başvuru kay-
nağı olarak kullanılan önemli bir çalışmadır. Aynı şekilde, Kemal 
Sülker’in kişisel gözlem ve anılarını içeren Türkiye’yi Sarsan İki 
Uzun Gün kitabı da. Bunlar benim için de önemli birer kaynak-
tı. Kitabı daha önce yapılmış çalışmalardan farklı kılmak gibi bir 
niyetle hareket etmedim. Herkesin kendine özgü bir bakış açısı, 
yöntemi, konuları ele alış biçimi olması zaten başlı başına bir fark. 
Ben, ağırlıklı işçiler olmak üzere dönemin öznelerini konuştura-
rak, onların anlattıklarını belge ve bilgilerle örtüştüren bir çalışma 
yaptım. Çeşitli sektörlerden ve fabrikalardan işçi hikâyeleri üze-
rinden 50 yıl sonra 15-16 Haziran’ı canlandırmaya çalıştım. İlla 
bir farklılığa işaret etmek gerekiyorsa bu noktaya işaret edebiliriz.

► Kitap fikri nasıl ortaya çıktı? Kitapta nasıl bir yöntem kul-
landın? Görüşmeler ve belgeler kitapta nasıl bir yer tuttu? Kaç ki-
şiyle görüştün, hazırlıklar ne kadar sürdü, tahminen yararlandığın 
yayın, belge ve gazete sayısı nedir?

Kitap fikri benden değil İlbay Kahraman, Masis Kürkçügil, 
Erden Akbulut’tan çıktı. Onların önerisiyle çalışmaya başladım. 
Kitabın omurgasını belgeler ve görüşmeler oluşturdu. 90 kişiy-
le yüz yüze olmak üzere toplamda 119 kişinin tanıklığına baş-
vurdum. Türkiye Sosyal Tarih Araştırmaları Vakfı (TÜSTAV), 
Hollanda’da bulunan Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü (USTE), 
Tarih Vakfı, Kadir Has Üniversitesi Ulusal Kültür Belgeliği, DİSK 
ve çeşitli sendikalar ile kişisel arşivlerden yararlanıldım. Çalışma-
nın tamamlanması yaklaşık 4 yıl sürdü. Yayın, belge, gazete ve 
dergi konusunda bir tahminde bulunmak zor ama onlarca gazete, 
dergi, kitap ile yüzlerce belgeye baktım diyebilirim.”

D- Genel Yönetim Kurulunun görevden alma ka-
rarı vermesi halinde, bu kararını ilgililere ve Şube Yö-
netim Kuruluna yazılı olarak bildirilir.

Bu maddenin (A) ve (B) fıkraları uyarınca görev-
den alma kararı verilmesi veya her hangi bir neden 
ile boşalan temsilcilik görevine işyerindeki üye ve 
kadroların görüşlerini alan Şube Yönetim Kurulu’nun 
önerisiyle Genel Yönetim Kurulu tarafından boş kalan 
temsilcilik görevine atama yapılır. 

Bu maddenin (B) ve (C) fıkrası uyarınca yapılan 
başvurular temsilcilerin tamamını kapsamasa bile 
Genel Yönetim Kurulu seçimin tüm temsilci kadrosu 
için yapılmasını kararlaştırabilir.

MADDE 7- SEÇİMİN DUYURUL-
MASI VE ÜYE LİSTELERİ:

Şube Yönetim Kurulu, temsilci seçimleri için se-
çim günü ve saatini kararlaştırarak seçim gününden 
15 gün önce Genel Merkeze bildirir. Genel Merkez 
Örgütlenme Dairesi kendi kayıtlarına göre işyerindeki 
üye listesini iki nüsha olarak hazırlayarak en geç se-
çim gününden 12 gün önce ilgili şube başkanlığına 
gönderir. 

Şube Yönetim Kurulu işyerinin üye listesini (EK 
T-1) form genelge ile birlikte seçim gününden 10 gün 
önce işyeri ilan tahtasına, yokluğunda üyelerin göre-
bileceği ve duyuruların yapılmakta olduğu duyuru ye-
rine asar ve üyelere duyurulmasını sağlar. 

Bu ilan üç gün süreyle askıda kalır. Askı süresi 
içinde listedeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığına iliş-
kin olarak Şube Yönetim Kurulu veya Genel Yönetim 
Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazın yapıldığı yönetim ku-
rulu bu itirazları askı süresinin bitmesini takip eden iki 
işgünü içinde kesin olarak karara bağlar. Bu kararlar 
ilgili üyeye bildirildiği gibi, Şube ve Genel Yönetim 
Kurulları derhal birbirlerini haberdar ederler. Kararlar 
arasında çelişki bulunması halinde Genel Yönetim 
Kurulunun kararı geçerlidir. Genel Yönetim Kurulu bu 
şekilde kesinleşen listeleri oy kullanmaya elverişli bir 
halde düzenleyerek derhal şubeye gönderir.

MADDE 8- TEMSİLCİ ADAYLIĞI 
BAŞVURUSU:

Temsilci adaylığı başvuruları seçim gününden 
önceki ikinci gün saat 19.00' a kadar Şube Yönetim 
Kurulu üyelerine veya genel yönetim kuruluna yapılır. 
Genel yönetim kuruluna yapılan başvurular zamanın-
da ilgili şubeye bildirilir. Sendika Şubesinin bulundu-
ğu il sınırları dışında bulunan işyerlerinde yapılacak 
seçimler için adaylık başvuruları baştemsilci veya 
onun yokluğunda yerine bakan temsilci veya temsilci 
ataması yapılmamış işyerlerinde Şube Yönetim Kuru-
lunca belirlenerek ilanda duyurulmuş bulunan üyeye 
de yapılabilir. 

Şube Yönetim Kurulu seçimin bir gün öncesi 
adayların gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıklarını 
kontrol eder ve oy pusulalarını hazırlar. 

Adaylık başvuruları (EK T-2) örnek form ile yapı-
lır. Adaylık için başvuran üyeye başvuruyu alan yetkili 
tarafından görevi ve adı soyadı yazılmak suretiyle im-
zalandıktan sonra (EK T-3) örnek formu verilir. 

Seçim günü sabahı adayları gösteren ve şube 
yönetim kurulunun onayını taşıyan oy pusulasından 
bir örnek, işyeri ilan tahtalarında ve oy kullanma yer-
lerinde ilan edilir. 

MADDE 9- OY PUSULALARI:
Temsilci adaylığı başvuru süresinin bitiminden 

sonra kesinleşen temsilci aday listeleri, Şube Yöne-
tim Kurulunca oy pusulası haline getirilir. 

Oy pusulasında adayların sıralaması, adları dik-
kate alınarak alfabetik esasa göre yapılır.

Oy pusulaları oy kullanacak üye sayısı kadar ço-
ğaltılarak şube mührü ile mühürlenir.

MADDE 10- SEÇİM YERİ, SAATİ, 
VE SANDIK KURULU:

Temsilci seçimleri işyerinde, bu mümkün değilse 
şube binasında, bu da mümkün değilse şube tarafın-

dan belirlenerek üyelere duyurulan yerde ve saatler 
arasında yapılır. 

İşyerinde çalışan üye sayısına göre yeteri kadar 
seçim sandığı konulur.

Her sandık için, o sandıkta oy kullanacak ve aday 
olmayan üyeler içinden sandık kurulunda görev al-
mak isteyenler arasından kura ile belirlenen iki üye 
ile Şube Yönetim Kurulu üyesi veya Şube Yönetim 
Kurulu tarafından görevlendirilen biri Başkan olmak 
üzere üç kişilik Sandık Kurulu oluşturulur. Sandık Ku-
rulu üyelerinin okuryazar olmaları zorunludur. 

MADDE 11- SEÇİMLER:
Seçimler, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve dö-

küm esasına göre yapılır.

Seçimler, seçim ilanında belirtilen görev yerlerinin 
yanısıra, seçimin yapılacağı günden iki gün öncesi 
saat: 19.00’a kadar herhangi bir nedenle boşalan tüm 
görevleri kapsayacak biçimde yapılır. 

Oy verme işlemine sandık kurulu ve genel yö-
netim kurulu tarafından görevlendirilecek gözlemci 
nezaretinde başlanılır. Üyeler oylarını gizli olarak kul-
landıktan sonra üye listesindeki isminin karşısındaki 
yeri imzalar. 

Oylar, oy verme sırasında sandık kurulu tarafın-
dan verilen mühürlü oy pusulalarında tercih edilen 
adayın isminin karşısında yer alan kutunun işaret-
lenmesi veya oyun kullanıldığı mahalde asılacak 
olan temsilci adaylarının arasından tercih edilenlerin 
isimlerinin oy pusulasına yazılması suretiyle kullanılır. 
Mühürsüz veya seçilecek temsilci sayısından fazla 
adayın isminin işaretlendiği veya yazıldığı oy pusula-
ları ile başka şekillerde kullanılmış oylar geçersizdir. 

Oy verme işlemi sonunda tasnif, sandık kurulu ta-
rafından ve açık biçimde yapılır.

Tasnif sonuçları (EK T-4) form örnekteki tutanağa 
geçilerek imzalanır. Üç nüsha düzenlenen tutanağın 
bir nüshası temsilcilik odasında veya şubede üç gün 
süre ile askıya çıkarılır. Birer nüshası Genel Merkez 
ve Şubeye verilir. Askı süresi içinde yapılacak itiraz-
ları inceleme yetkisi Genel Yönetim Kuruluna aittir. 
Yapılacak itirazlar, askı süresini takip eden iki işgünü 
içinde kesin karara bağlanır. 

Seçimlerde birden fazla adayın eşit oy alması du-
rumunda yapılacak sıralamada seçimden önce tem-
silci olanlara öncelik tanınır. Burada farklılık yoksa 
sendika tüzüğünde belirlenmiş organlarla genel mer-
kez veya şube düzeyindeki bir kurul veya komisyonda 
görev alınması hali öncelik sağlar. Burada da farklılık 
yoksa öğrenim durumu dikkate alınır. Öğrenim du-
rumlarının aynı olması halinde, önce adayın sohbet 
ve değerlendirme toplantıları dışında sendika tarafın-
dan düzenlenen programlı eğitimlere katılması; daha 
sonra sendika üyeliğinin daha uzun olması, kriterleri 
dikkate alınır. Bu kriterlerde de eşitlik varsa kura yo-
luna başvurulur.

Oy pusulaları ve diğer belgeler iki ay süreyle şu-
bede saklanır.

GEÇİCİ MADDE 1:
Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte görevleri 

devam eden temsilcilerin görev sürelerinde bir önceki 
yönetmelik maddeleri esas alınır.

MADDE 12– YÜRÜRLÜK:
İşbu yönetmelik Genel Yönetim Kurulunun 

28.12.2018 tarih ve 987 sayılı kararı uyarınca 
01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe 
girmiştir.

EKLER:
EK T-1) .............. İşyeri Temsilci Seçimi Du-

yurusu
EK T-2) Temsilci Adaylığı Başvuru Formu
EK T-3) Temsilci Adaylığı Başvurusu Alındısı
EK T-4) Temsilci Seçimi Sandık Kurulu Sonuç 

Tutanağı

Sendikasını, ekmeğini ve haysiyetini 
savunan işçilerin direnişi: 15-16 Haziran
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Sağlık Bakanlığı Depo 
Tamirhane Müdürlüğü iş-
yeri eski temsilcilerimizden 
Hamit KAMİLOĞLU’nu 
kaybettik.

ELİMSAN işyerinden 
üyemiz Erkan TEKNECİ’yi 
kaybetmenin üzüntüsü içeri-
sindeyiz.

MATA İşyerinden üye-
miz Ersin GÖKÇE geçirdiği 
kalp krizi sonucu hayatını 
kaybetti.

Sendikamızın eski Top-
kapı Şubesi Erka Teks iş-
yerinden Zeki ÖZHOROZ 
arkadaşımızı kaybettik. 

Sami Ataç 1935 yılında 
İstanbul’da doğdu. Sanat okulunu 
bitirdi. 1949’da iş hayatına Gölcük 
tersanesinde başladı. 

Askerden dönünce Federal 
Kamyon’da, daha sonra 1958’de 
Tuzla Jeep fabrikasında tornacı ola-
rak işe başladı. Maden-İş üyesi oldu. 

9 Eylül 1963’te Tuzla Jeep fab-
rikasında kurulan Otomobil-İş’in 
kurucu üyeleri arasında yer aldı. 
1964’te sendika işyeri temsilcisi 
oldu. 

1968’de Genel Sekreter Yardım-
cısı oldu. 1970’te toplanan 4. Genel 
Kurul’da Genel Sekreterlik görevine 
seçildi. Bu görevini 1986 tarihine 
kadar sürdürdü.

LİSİ-FTB’den üyemiz 
Cenk ÇİLEKOĞLU yaka-
landığı amansız hastalıktan 
kurtulamadı.

KAYIPLARIMIZ

Sendikamızın daha 
önceki Genel  

Sekreterlerinden sevgili 
SAMİ ATAÇ’ı 

kaybettik.  
Kendisine rahmet  

kederli ailesi ve sevenle-
rine başsağlığı diliyoruz.

Uzun adam denince
Deniz’ler gelir aklıma
Kirli sakalı, kirli parkasıyla
Tertemiz onurlu bakışlarıyla
6 Mayıs sabahında
Yirmibeş yaşında hala…

Cebinden çıkanlar gelir aklıma
Birkaç paket birinci cigarası
Sararmış mektupları, on lirası
Biriktirdiği umutları gelir aklıma
Ve yarım kalan bir şiir…

Elim kolum bağlı boynumda urganla
Gelip dayanmışım darağacına
6 Mayıs şafağında
Deniz yirmibeş yaşında hala, inadına…

Arıtaş Kriyojenik’ten üyemiz Adem ARSLAN

Hey
Gel beni dinle
Alkışlama bu düzeni
Her çarpık düşünce yeni bir inkar doğurur aramızda

Bütün felsefeler yoksulu işaret eder
Yoksulun su içtiği kaba bak
Çünkü yoksulluk işaret çubuğu delillerin- hiçliğin 

Emek bileğini kesiyor çoğu zaman fabrika bacalarından ve 
tarlalardan ürerken
Zorbalık ne utanç verici bir anıt aklı başında olana

Gel söz dinle
Ormanı beslemeye bak sen
Tanrıyı anlamanın yolu dilsiz olanı korumaktan geçer
Ki bunlar çoğunlukla yoksullardır
Yeşili koru kapına da bir kap su koy ayrıca
 
İlk emir “oku yaradanın adıyla oku” yaradan burada mak-
sadını koymuş ortaya
Çimleri ezsem de ne olur deme Afrika ve Arabistan dururken

Barut fıçısı şimdi her şey dere yataklarını patlatıyor 
Peki ya göklerde olana ne anlatacağız kuruttuğumuz dört 
mevsim için 

Kırsalda her şey aptallaştırıyor insanı bu doğru değil
Neme lazım
Kentlerde erdemlilik yok
Boş bir kese medeniyet dediği

Yaşamana bak en doğru bildiğin şeyin yokuş yukarı gittiğini 
görsen de
Çünkü direnmek bu bir onur sözüdür bakmakla mükellef ol-
duğun yarınlara.

Şahinkul temsilcimiz Ahmet ÇINAR

Si
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r

Ezik Ozan sendikamız aracılığıyla  bu kez  
hukukçulara sesleniyor, “Baro Direnişi”ne selamlarını gönderiyor... 
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Soldan Sağa: 
1) Herhangi bir konuda ve açıklamalarda dikkat çekilecek notlar, noktalar./Küçük deniz 

teknelerini yürütmeye yarayan bir ucu yassı uzun ağaç. 2)Sıkıntı verme, üzme./Gözetle-
me, gözleme, seyretme./Kuzu sesi. 3) Manda yavrusu./Bir amaca erişmek için izlenen yol, 
yöntem, tarz. 4) Uygun bulma, tasdik./Parlak olmayan, donuk./İlgili, ilişkin. 5) Maksat./
Asalak bir böcek. 6) Bir nota./At, öküz ayakkabısı./Bir yarış kayığı. 7) Lakin, fakat./Bir 
geyik cinsi./Beyaz. 8) Bir sinir hastalığı./Demir, saç gibi şeyleri kesmek için üzerine çekiçle 
vurularak yürütülen keskin araç. 9) Bir şeyi yapmayı ya da yapmamayı belirten iç güç./
Çin’in efsanevi lideri./Kırmızı. 10) İleri gelenler, büyükler./Brezilyalı efsanevi bir futbolcu 
11) Bir İngiliz birası./Bilmişlik taslayan. 12) Eski dilde su./Argoda esrar./Bir köpek cinsi. 

 
Yukarıdan Aşağıya: 

1) Halk egemenliğine dayanan bir yönetim sistemi./Acemce su. 2) Anlayış./Belirti, iz. 
3) Genellikle eşeklere, bazen de atlara vurulan kaşsız, enli yayvan ve yumuşak eyer./Bir 
bezelye çeşidi. 4) Dinsel tören./Kas. 5) Bir müzik çalgısı./Sevgili./İşi doğum yaptırmak olan 
kadın. 6) Uzaklık ifade eder./Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna 
inanılan manevi varlık. 7) Bir erkek adı./Ülkemizde bir dağ adı. 8) Satı./Nazi hücum kıtası. 
9) Genellikle giysilerin buruşuklarını giderdiğimiz araç./Kendi düşüncesi dışında başka dü-
şünceye saygı duymayan, egoist. 10) Din ve devlet işlerini birbirine karıştırmayan/Bir göz 
rengi. 11) İlaç, deva./İridyumun simgesi./Alev. 12) Bir sürüngen hayvan adı.

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 baş-

sağlığı ve sabırlar diliyoruz

 Bursa şubemize bağlı Asil Çelik’ten Muzaffer Açıkgöz iş ka-
zası geçirdi. Atakan Demir, Yüksel Kurtay, Aykut Usta ve İsmail 
Çelik’in babaları vefat etti. Şakinkul Makine’dan Harun Meram 
Kalp krizi sonucu vefat etti. İsmail Ünlü kalp krizi geçirdi. Arıtaş 
Kriyojenik’ten İsa Genç trafik kazası geçirdi. 

Gebze Şubemize bağlı Weidmann’dan Ömer Faruk Pala’nın 
amcası vefat etti. Cengiz Simay ameliyat oldu. Muzaffer Bekde-
mir (Annesi), Serkan Akman (Babası), Erdoğan Balcı (Babası) 
vefat etti. Aperam’dan Temsilcimiz Devrim Demir’in babası üye-
lerimiz Bahtiyar Şahin ve Neziha Özer’in dedeleri vefat etti. HT 
Solar’dan Erdal Şentürk (Babası) Selahattin Aslan (Ağabeyi) ve-
fat etti. GRİD’den Nurettin Dağhan, Erhan Yıldırım, Kenan Bakır-
taş, İsmail Çakır’ın babaları, Mevlüt Ay’ın kayınvalidesi vefat etti. 
Mustafa Yazıcı Artvin ilimizdeki olan selde 3 yakın akrabası vefat 
etti. Erkan Koçak iş kazası geçirdi. Cengiz Makina’dan Engin 
Boztepe, Kadir Boztepe’nin babaları vefat etti. Fontana Kalıp’tan 
Murat Çengel iş kazası geçirdi. Cengiz ve Coşkun Basan’ın ba-
baları vefat etti.

Gebze 2 Nolu Şubemize bağlı Federal Moğul’da; Baş tem-
silcimiz Volkan Talipoğlu’nun Babası, Yücel Boru’dan Talat 
Dağlı’nın Babası, Yılmaz Bolbol’un Annesi, Recep Şimşek’in 
Babası vefat etti. 

Trakya şubemize bağlı Paksan Makine’dan Baştemsilcimiz 
Adem ÇİÇEK’in Babası vefat etti Marmara Galvaniz’den Erdal 
ESER ameliyat oldu, Yılmaz Kansız kalp krizi geçirdi. 

İzmir Delphi’den Erkan Karazeybek (Babası), Mitat Bozkurt 
(Annesi), Sezgin Nazlılar (Babası), Murat Kino (Annesi) vefat 
etti. Totomak’tan İbrahim Akdoğan (Kız Kardeşi), Erman Çetin 
(Kayın Pederi), Onur Bağdatlı (Babası), Mustafa Güler (Annesi), 
Çetin Altıkulaç (Annesi) vefat etti. ZF Lemförder’den Erdal Efe-
türk (Ağabeyi), Muhammet Uçar (Babası), Engin Saatçi (Babası), 
Mustafa Selek (Annesi), Faruk Örtücü (Annesi) vefat etti. Titan 
Asia’dan Kemal Gürsel (Annesi), Yıldıray Ay (Babası) vefat etti. 
Jantsa’dan Özer Karaböce (Annesi) vefat etti. Schneider’den 
Mustafa Turhan (Babası) vefat etti. Prumo (Rettig) Metal’den 
Recep Kiseli (Annesi), Ramazan Dubaracı (Annesi) vefat etti. 
LİSİ-FTB’den Zafer Yüksekarmağan (Kayın Validesi), Hüseyin 
Canbaz (Amcası), Mehmet Kösetorunu (Babası), Hüseyin Avni 
Aktürk-Evren Aktürk (Babası), Murat Çelik (Kardeşi), Erman Ça-
kan (Kayın Validesi), Yusuf Erdoğan (Babası), İsmail Kahraman 
(Kayın Pederi), Hüseyin Arslan (Babası), Abdullah İyli (Kayın 
validesi) vefat etti. Eren Balata’dan Ümmet Piyan (Oğlu Fikret 
Piyan trafik kazasında vefat etti), Yaşar Marangoz (Eşi), Sinan 
Türker (Babası) vefat etti. 

Bursa şubemize bağlı Asil Çelik’ten Onur Katırlı’nın 
çocuğu dünyaya geldi. Mustafa Özdemir ve Tarık De-
veci evlendi. Acel Elektrik’ten Eski temsilcimiz Esra De-
mirdaş evlendi. SCM’den Ömer Avcı ve Recep Bilgiç’in 
çocukları dünyaya geldi, Fidel Kılıçkap’ın oğlu sünnet 
oldu. 

Gebze Şubemize bağlı ZF SACHS’den Levent 
Kaplan (Erkek), Kadir Üstündağ (Erkek), Salih Kara-
daş (Kız) Recep Kırval (Kız) çocukları dünyaya geldi. 
HT Solar’dan Cemalettin Uçkan (erkek), Serdar Bilici 
(erkek), Ozan Öztürk (erkek), Erol Manici (erkek), Ali 
Uygül (erkek), Harun Arıkan ve Hüseyin Yavaş’ın kız 
bebekleri dünyaya geldi. GRİD’den Hüseyin Opak, Erol 
Avcı’nın bebekleri dünyaya geldi. Cengiz Makina’dan 
Ahmet Kolcu, Mehmet Soydan, Metin Altıok, Ömer Al-
tun, Ahmet Türkmen evlendi.

Ünal Yıldırım’ın bebeği dünyaya geldi. Cavo 
Otomotiv’den Faruk Cihan Karabulak’ın bebeği, Rama-
zan Öncü ve Aytekin Babadağ’ın ikiz bebekleri dünya-
ya geldi, Ahmet Tınaztepe evlendi. Fontana Kalıp’tan 
Mehmet Gökçen’in bebeği dünyaya geldi, Burak Ok-
tay evlendi. Voestalpine’den Sadık Çağın ve Murat 
Salamcı’nın bebekleri dünyaya geldi. Omco Kalıp’tan 
Arif Yılmaz, Cumhur Çakır, Bahadır Durak evlendi. 
Engin Akyol, Hasan Öncü, Sedat Öztarak ve Doğan 
Şengel’in çocukları dünyaya geldi. 

Gebze 2 Nolu Şubemize bağlı Çayırova Boru’dan 
Adem Deniz’in kızı, Bosal’dan Yusuf Tarakçı’nın çocu-
ğu, Makine Takım’dan Ferdi Kılıç, Akın Acar, Nevzat 
Parlakkılıç’ın çocukları, Schneider Elektrik’ten Tunahan 
Erdoğan’ın ikizleri, Ahmet Fatih FİDAN çocuğu, Yücel 
Boru’dan Tekin Altun, Bayram Korkmaz, Turan Arslan, 
Murat Öner, Okan Şentürk, İdris Akdoğan’ çocukları 
dünyaya geldi. Arpek’ten Süleyman Açıkgöz, Aziz Dik-
taş, Makina Takım’dan; Haydar İçe, Mehmet Durgut, 
Semih Erdem, Schneider Elektrik’ten Ahmet Velent, 
Yücel Boru’dan Samet Gündüz, Bora Bektaş evlendi. 

İzmir Şubemize bağlı Delphi’den Cantekin Kılıç 
(Kızı), Tolga Aslan (Kızı), Osman İlhan (Oğlu), Ha-
kan İmbat(Kızı), Hakan Gümüş (Kızı), Buğra Çiftçi 
(Kızı), Aykut Bayram (Oğlu), Murat Bakırhan (Oğlu), 
Erhan Kurtulan (Kızı), Yener Nerman (Oğlu), Halil Ye-
tim (Kızı), Bilal Tetik (Oğlu), Gökhan Kul (Oğlu), Naz-
mi Köşger (Oğlu), Ali Çevik (oğlu), Veli Kantar (Oğlu), 
Nihat çakır (Kızı), Sunay Çiftçi (Oğlu), Gökhan Yoldaş 

(Kızı), Ferhat Koç (Kızı), Aykut 
Sinan Mol (Kızı) dünyaya gel-
di. ZF Lemförder’den Bayram 
Ali Çaylı, Yunus Gedik, Mert 
Güney, Muhammet Uçar’ın 
çocukları dünyaya geldi. 
Totomak’dan İlker Köse, Kazım Canbaş, Gökhan Zen-
gin, Zafer Çınar, Mehmet Ali Yıldırım, Mehmet Ali Tülek, 
Murat Osman Biçer İbrahim Aycan, Teoman Çorbacı, 
Ayhan Aşağı, İlker Kolbaşı, Semih Gençay’ın çocuk-
ları ve Mustafa Fevzi Oruç’un ikizleri dünyaya geldi. 
Jantsa’dan Kadir Okay, Mehmet Kavçin, Orhan Çelik, 
Resul Kılıç,Uğur Madranlıoğlu, Şükrü Çetin, Rama-
zan Özsoy, Coşkun Gebeşoğlu’nun çocukları dünyaya 
geldi. Önder Adatepe, Hasan Özzorlu, Mahmut Aka-
ra, Ali Arıkan, Mustafa Kayaf evlendi. Schneider’den 
Süleyman Çıracılar (Oğlu), Ömer Uçar (Kızı),Veysel 
Atıcı (kızı), İbrahim Mermerli (Kızı), Hakkı Can Özer 
(Kızı), Nusret Dumanlı (kızı), Fatih Sapmaz (Kızı), İzzet 
Okan (Oğlu), Engin Hatta (Kızı) dünyaya geldi. Osman 
Keskin’in oğlu sünnet oldu. Temsilcimiz Melih Özdemir, 
Ali Mıhçi evlendi. Prumo (Rettig) Metal’den Muham-
met Öztürk evlendi. Titan Asia’dan Mehmet Tutumlu, 
Mehmet Avcı, Ercan Şahin, Hüseyin Kartal’ın çocukları 
dünyaya geldi. Sedat Karadeniz evlendi. İmpo Motor: 
Aykut Şinig, İbrahim Cilvez, Zafer Duru’nun çocukları 
dünyaya geldi. Ömer Gürsor-Berna Şenel evlendiler, 
Cemal Açılançiçek-Belkıs Deniz evlendiler, Serkan 
Akın, Bayram Aslan evlendi. Lisi-FTB’den Deniz Hati-
poğlu, Bülent Gülsevim, Gürhan Öner, Hakan Güneş, 
Ali Şen, Cüneyt Bora, Özgür Kartal, Serdar Bağdatlıoğ-
lu, Günay Öztürk, Yılmaz Göz, Gökhan Sargın, Özgür 
Yumli, Volkan Varol’un çocukları dünyaya geldi. Eren 
Balata’dan Samet Dutalan çocuğu dünyaya geldi. Ata-
kan Aksoy evlendi. HMS Makina’dan Oktay Padır’ın 
kızı dünyaya geldi. İlyas Çini, Çağrı Erdoğan evlendi.

Trakya şubemize bağlı Paksan Makina’dan Mu-
rat-Gülcan DÖNGEL, Bilal–Seren ÜNAL, Hakan–Ye-
şim Eser, Fatih-Gülseren KARADEMİR, Cihan-Emine 
SOYSAL, Mustafa-Neslihan AKMAZ evlendi. Cener-
Belgin Kocaman’ın erkek, Ramazan-Hanife Sezer’in 
kız, Furkan Muhammet Çelebi’nin ikiz çocukları, İsmail 
ŞAHİN oğlu ve Vedat Aşçı’nın Kız çocuğu dünyaya gel-
di. Lindsay Sulama’dan Hakan Bekar’ın oğlu Mustafa 
Ahmet ÖzhaN’ın oğlu, Emre Postacı’nın oğlu Samet 
Kemal’in kızı Alya dünyaya geldi. 



GENEL MERKEZ
Bostancı Mh. E80 Yanyol Cd. No:2
34744  Kadıköy - İSTANBUL
Tel: 0533 541 87 95-96  0216 380 85 90 
Faks: 0216 373 65 02

ANADOLU ŞUBESİ
İzmir 2. Cd. No.: 42/14  
Kızılay - ANKARA
Tel: 0312 419 6584   Faks: 0312 419 6586

BURSA ŞUBESİ
Alamescit Mh. İnönü Cd. Ersan 2 İş Hanı  
Kat 6, Osmangazi - BURSA
Tel: 0224 223 2395   Faks: 0224 222 6492 

ESKİŞEHİR ŞUBESİ
Eskibağlar Mh. Tüt Sk. No: 1/33 Kat 7
Tepebaşı - Eskişehir
Tel: 0222 233 5614   Faks: 0222 233 9885
 
GEBZE ŞUBESİ
Osman Yılmaz Mh. Atatürk Cd. Kirmane Apt. No.:48  Kat:4  
Gebze - KOCAELİ
Tel: 0262 641 1387    Faks: 0262 641 6138

GEBZE 2 NOLU ŞUBE
Arapçeşme Mh. 1046/2 Sk. No.:10/11  
Gebze - KOCAELİ
Tel: 0262 642 1210-11

İSTANBUL 1 NO’LU ŞUBE
Kaynarca Mh. E5 Yanyol Cd. A Blok  No.:56  D.7-8 
Pendik - İSTANBUL
Tel: 0216 457 8861    Faks: 0216 457 8863

İZMİR ŞUBESİ
Mürselpaşa Bulvarı 1265 Sk. Emek İş Merkezi No.: 8 Kat:3 
Basmane - İZMİR
Tel: 0232 441 9336  Faks: 0232 441 9335

KOCAELİ ŞUBESİ
Ömerağa Mh. Şahabettin Bilgisu Cd. Dostluk İş Hanı No.:55 
Kat 3 İzmit - KOCAELİ
Tel: 0262 321 3874    Faks: 0262 322 3082

TRAKYA ŞUBESİ
Kemalettin Mh. Salih Omurtak Cd. Gür-Kılıçoğlu İşmerkezi 
No.:62/63 Kat 3 Çorlu-TEKİRDAĞ
Tel:0282 651 67 22    Faks:0282 651 67 22

Bilecik Bölge Temsilciliği
Gazipaşa Mh. Gülistan Sk. No.:9/A Kat 1, Daire 101,  
Merkez - BİLECİK
Tel: 0228 212 9011      Faks: 0228 212 3006

Düzce Bölge Temsilciliği
Cedidiye Mh. Hacı Hamdi Sk. Gürkan İşmerkezi N.:1/1 
DÜZCE
Tel: 0380 514 4840       Faks: 0380 514 4840

İstanbul Avrupa Yakası Bölge Temsilciliği
Yenikent Mh. Doğan Araslı Bulvarı Cd. No.152 Kat.4 D.5 
Esenyurt – İSTANBUL
Tel : 0212 426 30 80     Fax: 0212 541 44 40

Manisa Bölge Temsilciliği 
1. Anafartalar Mh. 1606 Sk. No.:7/1 
Şehzadeler - MANİSA
Tel:0236 237 0041    Faks:0236 237 0061

Mersin Bölge Temsilciliği 
İstiklal Cd. 4606 Sk. Aktaş Apt. Kat:7/28  
MERSİN
Tel: 0324 238 24 55


