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Covid 19 haritasında Türkiye baştan aşağı kıpkırmı-
zı. Ekonomide ise durum daha da berbat halde, işsizlik, 
pahalılık, yoksulluk derken kırmızı ötesi mosmor.

Canımız paramparça, cüzdanlarımız tamtakır. Bu ül-
kenin emekçileri olarak yaşamak ve ayakta kalmak için 
büyük bir mücadele veriyoruz. 

Oysa bizler çocuklarımızın geleceğini güven içinde 
karşılayacakları bir ülkemiz olsun istiyoruz İnsan gibi 
eğitim alabilecekleri bir okulları ve yazboz tahtasına 
dönmeyen bir eğitim sistemi, kolayca iş bulabilecekle-
ri, ölüm korkusu olmadan çalışıp ay sonunu zorlanma-
dan getirebilecekleri bir işleri, başlarını sokacakları bir 
evleri olsun, ölmeden emekli olabilecekleri bir ülkede 
yaşasınlar istiyoruz

Geleceklerini bu ülkede, bu topraklarda görsünler, 
kurtuluşlarını dış ülkelere gitmekte aramasınlar istiyoruz.

Ancak işler istediğimiz gibi gitmiyor ne yazık ki; 
BM nin en son yayınladığı Dünya Mutluluk Raporun-
da Türkiye 93. Sıradan104. sıraya geriledi. Kısacası 149 
ülke üzerinden yapılan araştırmaya göre mutsuzlukta 
dünyanın en dipteki ülkelerinden birisiyiz; dolayısıyla 
insanlarımız mutsuz.

Son 20 ayda başkanı dört kere değişen TÜİK’in, ar-
tık kimsenin inanmadığı rakamlarına göre bile işsizlik 
yüzde 13.4 iken, geniş tanımlı gerçekleşen işsizlik yüz-
de 34 lere çıkmış durumda.

Buna göre 12 milyon 115 bin kişi işsiz. 4 milyon 200  
bin kişi iş bulamadığ için iş aramayı bırakmış. 1 mil-
yon 369 bin kişi iş bulmaktan tamamen ümidini kesmiş 
durumda.1 milyon kişi ise bir yıldır iş aramaya devam 
ediyor ama bulamıyor.

Biz veya çocuğumuz, kardeşimiz ya da eşimiz işsiz-
ken mutlu olmamız mümkün mü?

İş bulup da çalışanlara gelince; BİSAM’ a göre mart 
ayında açlık sınırı 2.584 lira, yoksulluk sınırı ise 8.939 
lira, yani bu ülkede milyonlarca insan açlık sınırında ge-
çinmeye çalışıyor.

Çalışanların hali böyleyken emekliler de perişan: 
Milyonlarca emekli açlık sınırında veya açlık sınırının 
altında maaşlarla yaşamını sürdürmek zorunda kalıyor.

Üstelik bütün bu kesimlerin aldıkları maaşların diğer 
ülkelerin para birimleri karşısındaki değerleri bir yılda 
yüzde 40, bir gecede ise yüzde 10 azalıyor ve elektriğin-
den doğalgazına, mazotundan otoyoluna kadar yabancı 
paralara endeksli tüketim maddelerinin fiyatları devamlı 
artıyor.

Böylesi bir yoksulluğun sınırında yaşayan insanların 
mutlu olması mümkün mü?

Mutlu yaşamanın en önemli kaynaklarından biri de 
insanların kendilerini güvende hissedebilmeleridir. Va-
tandaşlar işten çıkarılmayacağına güvenebilmeli, eğitim 
sistemine güvenebilmeli, ülkenin güven ve istikrar için-
de yönetildiğine güvenmelidir.

Ama ne yazık ki en güvenilir olması gereken kurum-
ların başında gelen Merkez Bankası Başkanı ile TÜİK 
başkanının son 20 ay içinde 4 kez değiştiği bir ülkede 
vatandaş yönetenlere güvenebilir mi? Bir ülkede bakan-
lar, başkanlar devamlı değiştirilirken işlerin iyi gittiğin-
den söz edilebilir mi?

Türkiye’de bir kişi yani Cumhurbaşkanı R.T.Erdoğan 

hariç herkes ve her şey değişiyor; ne yazık ki ülkemiz ve 
insanımız ise yavaş yavaş tükeniyor.

Büyük Şair Nazım Hikmet Ressam Abidin Dino’ya 
“Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin” diye 
sormuştu bir şiirinde. Ressam o resmi yapamadı ama 
Türkiye’yi yönetenler ülkeyi baştan aşağı mutsuzluğa 
boyadılar.

Çalışırken ölmek, kadınsanız iki kere ölmek
Diğer yandan Covid 19 nedeniyle her gün artarak 

devam eden ölümlerin yanı sıra çalışanların yaşamları 
büyük bir tehdit altında. 2020 yılında bilinen ve kayıt-
lara geçen en az 2427 iş cinayeti gerçekleşti. Her gün 5 
kişi çalışırken yaşamını yitiriyor. Böylece yaşamak için 
çalışmak ve çalışırken ölmek bir kadere dönüşüyor bu 
ülkede.

Yine Türkiye’de bir yıl içinde en az 269 kadın er-
kek şiddetine maruz kalarak cinayete kurban giderken 
bu ülkeyi yöneten anlayış kendi imzaladığı İstanbul Söz-
leşmesinden örf ve adetlerimize uymuyor diyerek geri 
çekilebiliyor. 2014 yılında kendi iktidarları döneminde 
TBMM den geçip çıkarılan yasayı şimdi bir kişi tek ba-
şına yırtıp atabiliyor. Ve ne yazık ki kadınlar öldürülme-
ye devam ediyor. 

Bir yılı aşkın süredir devam eden ve tüm dünyayı 
büyük bir çaresizlik içine iten Pandemi karşısında en bü-
yük güvence olabilecek aşı ise defalarca verilen sözlere, 
belirtilen tarihlere rağmen hala ortada yok. Mart sonu 
Nisan başında bitecek olan aşılama daha sonra Mayıs 
ayına, ardından sonbahara şimdi ise bilmem kaçıncı ba-
hara kalmış görünüyor.

Lokantalar, kahvehaneler, düğün salonları, internet 
kafeler mahzun, cenazeler ıssız, esnaf çaresiz, sine-
malar, tiyatrolar seyircisiz, Barolara, meslek odalarına 
genel kurul yasak, sendikaların etkinlikleri kısıtlı ama 
AKP kongreleri lebaleb. Maskesiz, mesafesiz vatandaşa 
anında ceza yazılırken, parti kongrelerinde maskesiz ve 
mesafesiz her türlü amigoluk serbest.

İş yok, aş yok, aşı yok; korku, ölüm ve mutsuzluk ise 
kol geziyor. Güzelim ülke kısmen yarı açık cezaevine 
kısmen de tımarhaneye dönmüş durumda.

Merkez Bankasının 128 milyar dolar tutarındaki re-
zervleri nereye gittiğinin sorusu cevaplanamıyor. Mer-
kez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınması 
bilgisine ulaşıp 450 milyon dolar satın alıp bir günde 
yüzde 10 luk kazancı cebe kimlerin indirdiği sorusunun 
da cevabı bilinmiyor.

Ama şunu iyi biliyoruz ki bu bir gecelik operasyo-
nun Türk Lirasında yarattığı erozyonun halkımıza ma-
liyeti yeni parayla 2 trilyon liradır. Tüm bu kayıpların 
telafisi için yine halkın cebine göz diktiler; Kongrede 
halka yastık altı dolar ve altınları çıkarın çağrısı yapıldı.

Hal böyleyken bunlar yine vermeden almanın peşin-
deler; salgın boyunca 2.5 milyon işçi 1.168 TL ile geçin-
mek zorunda kaldı. Toplam 6 milyon 400 bin haneye bir 
kereye mahsus sadece1.000 TL ödendi.

Bütün bunlar ya işsizlik fonundan ya da vatandaş-
lara gönderilen İBAN numaralarından toplanan parayla 
gerçekleştirildi. Hazineyi tamtakır yapanlar ne yazık ki 
halka yine halkın parasıyla katkı yapabildiler.

Sıkışınca temcit pilavı gibi işçinin, emekçinin hak-
larına el koymayı alışkanlık haline getirdiler. Kıdem 
tazminatlarını kaldırmaya yönelik yeni hazırlıklar içinde 
olduklarını bizzat Cumhurbaşkanı dile getiriyor. Diğer 
yandan kısa çalışma süresi sonlandırılırken, işçileri üc-
retsiz izine çıkarıp aylık 1.420 liraya mahkum edecekler.

Birleşik Metal-İş Farkı
Artık halkın taleplerini dikkate alan, üretim ve emek 

odaklı bir politika oluşturmanın zamanı çoktan geldi de 
geçiyor bile.

İlk olarak pandeminin kontrol altına alınması adı-
na, işe gitmek zorunda olan tüm çalışanlar öncelikle ve 
hızla aşılanmalıdır. Kısa çalışma süresi ve işten çıkarma 
yasağının kapsamı genişletilerek devam etmeli, bu süre 
zarfında işçilere nakdi ücret desteği yerine kısa çalışma 
ödeneği verilmelidir. Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı-
dır. Esnaf özellikle küçük esnaf ve çiftçilerin borçlandı-
rılarak değil en az bir yıl süreyle vergi muafiyeti getiri-
lerek ve nakit desteğiyle ayakta kalması sağlanmalıdır.

Her şeyin işçiler, çiftçiler, esnaf ve memurların yani 
emekçi kesimlerin aleyhine geliştiği böylesine zor bir 
dönemde, Birleşik Metal-İş sendikası olarak mücadele-
mizi hiçbir alanı ve hattı ıskalamadan sürdürüyoruz.

Özellikle EMİS’in MESS’e katılmasıyla birlikte kü-
çük bir grup sözleşmesi niteliği kazanan GE Grid,  ABB 
Hitachi Power Grid, Schneider Enerji ve Schneider 
Elektrik, Arıtaş gibi işyerleri ye ÇEMAŞ işyerinde imza-
lanan sözleşmeler önemli kazanımlarla sonuçlanmış ve 
üyelerimiz nezdinde büyük bir memnuniyet yaratmıştır. 

2 yıllık dönem için imzalanan sözleşmelerde ilk altı 
ay yüzde 21 ile yüzde  23.5’lere varan artışlar sağlan-
mıştır Böylece üyelerimizin ücretlerinde 813 Lira ile 
1080 arasında net ücret artışı gerçekleşmiştir. 

Diğer yandan sosyal haklar yıllık yüzde 26 artırılır-
ken, ikramiye, prim, erzak gibi haklarda iyileştirmeler 
yapılmıştır. Ayrıca bu işyerlerindeki işçiler MESS ta-
rafından yapılan Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına dahil 
edilirken eş ve çocuklar da işverenlerin ödemesi ile söz 
konusu sistem kapsamına alınmıştır.

Bu başarının sağlanmasında tezgahları başındaki 
üyelerimizden, işyeri temsilcilerimize, şubelerimizden, 
Merkez Yönetim Kurulumuza kadar, Sendikamızın tüm 
birimlerinin koordineli çalışmasının, disiplin ve kararlı-
lığının katkısı büyüktür.

DİSK/Birleşik Metal-İş sendikası olarak böylesine 
zorlu ve kritik bir dönemde imzaladığımız bu sözleşme-
lerle, sadece sendikal alanda değil, sınıf mücadelesinde 
de azim ve kararlılığın,  ortak akılla hareket etmenin 
önemli kazanımları beraberinde getireceğini göstermiş 
olduk.

Elbette sadece imzalanan sözleşmelerle değil, yur-
dun dört bir yanındaki örgütlenme çalışmalarımız, grev-
lerimiz, tüm kategorilerde gerçekleştirdiğimiz eğitimle-
rimizle mücadelemizi sürdürüyoruz.

Yılmadan ve yorulmadan savunmaya devam ettiği-
miz demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışımız-
la, bu topraklarda emeğin ve emekten yana olan herkesin 
hep birlikte güzel ve mutlu günler göreceğine olan inan-
cımızla yolumuza devam ediyoruz.
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Baldur’da 
mücadele 

devam ediyor

Açelya ve Ege, babalarının çalıştığı fabrikayı ziyarete 
geldiler ve can alıcı soruyu sordular: “Babam niye çalış-
mıyor?” Hep birlikte anlatmaya çalıştık!

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu süreçle ilgili şu 
değerlendirmede bulundu:

 “Türkiye’de hukuksuzluktan beslenen bir işleyiş var. 
Yasal boşlukların arkasına yaslanıyorlar ve olabildiğince 
grev kırmaya çalışıyorlar. Bu karar işverenin şu ana kadar 
yapmış olduğu hukuksuzlukları engelleyici nitelikte. Bu 
sevindirici tabi. Ancak içeride kod 29 ile çıkarttığı işçiler 
var. Bu işçilerin yerine yenisi alındı. Bu tarz girişimlere 
Valilik ve emniyet göz yumuyor. 

Büyük oranda Mercedes kamyon fabrikasına iş yaptı-
ğı ve orada da üretimde azalma olduğu için işveren biraz 
eli rahat davrandı. Ama biz zaten bu işin kısa sürede çö-
zülmeyeceğini biliyorduk birkaç ayı göze almıştık. İşve-
renin sıkışacağı zaman da geliyor. İşçi arkadaşlarımız da 
grevlerini kararlı şekilde sürdürüyor. Bizim, bu saatten 
sonra işçi arkadaşlarımızın taleplerinin çözüleceğine yö-
nelik umutlarımız arttı.”

4 aydır devam eden grev ateşi, ziyaretçilerle, 
dayanışmalarla, kararlılıkla sıcaklığını koruyor. 

DİSK, kuruluş yıldönümünü grevcilerle kutladı

Çeşitli sanatçıların katılacağı Dayanışma Şö-
leni hazırlıkları sürüyor

ve Yargı grev kırıcılığına geçit vermedi.

Baldur Grevimizin 32. gününde  işçileri ziyaret ede-
rek baklava dağıtan Haluk Levent: "Nerde bir grev görür-
seniz işçilere bir selam verin kalp yollayın"

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, grevin 35’inci günün-
de grevdeki işçilere destek ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Hürriyet, müca-
delelerinde yalnız olmadıklarını ve ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını 
belirtirken, işçilere gıda kolisi desteği verdi.

Almanya'da Baldur ‘la dayanışma eylemi

İşten atmalara karsi ve sendikal örgütlenme hakkı için 
günlerdir direnen Baldur işçileriyle dayanışmak için Mettin-
gen Mercedes ile Untertürkheim Mercedes fabrikaları önünde 
bildiri dağıtımı gerçekleştirildi.

Metalltreff Stuttgart, Zukunftsforum Stuttgarter Gewerks-
chaften ve DİDF Stuttgart bileşenlerinin orgazine ettiği eyle-
me Mercedes işçilerinden destek geldi. İşçiler kendi aralarında 
topladıkları 500 Euroyu Baldur grevcilerine gönderdiler.

“Ahbap”lar grev desteğine geldi

Belediye Başkanından dayanışma
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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyo-
nunun 54’üncü kuruluş yıldönümünü nedeniyle ya-
yımladığı mesaj

DİSK’in kuruluşunun 54’üncü yıldönümü için kol 
kolayız, omuz omuzayız. DİSK 1960’larda yükselen 
sosyal mücadelelerin ve işçi sınıfının kavgasının için-
den doğdu. DİSK’i sermayenin saldırıları karşısında 
teslim olmayan, mücadeleyi seçen işçiler kurdu. DİSK 
grevlerde, direnişlerde, meydanlarda kuruldu. Saraçha-
ne Mitinginden, Kavel Direnişinden, Paşabahçe Gre-
vinden gücünü aldı. DİSK, bundan tam 54 yıl önce işçi 
sınıfının sermayeye verdiği kararlı yanıt oldu.

Bugün DİSK’in 54’üncü yaşında Kurucu Genel 
Başkanımız, unutulmaz işçi önderi Kemal Türkler de 
bizimle, burada.

Çıplak ayakla işçilerin hakları için yürüyen ve 
DİSK’in bayrağını 12 Eylül darbecilerinin mahkeme 
salonlarına diken Abdullah Baştürk burada.

“İşçi arkadaş, üstünü aratma” diyerek işçi sınıfının 
onuru için mücadele eden Rıza Kuas bizimle.

DİSK’i bizlere emanet eden, anılarını ve mücadele-
lerini miras olarak aldığımız İbrahim Güzelce, Kemal 
Sülker, Mehmet Alpdündar, Kemal Nebioğlu da bura-
da.

DİSK’i kuran, bugünlere getiren, bugün aramızda 
olan ve olmayan tüm önderlerimizi burada bir kez daha 
şükranla anıyoruz.

12 Eylül darbecileri başta olmak üzere tüm baskı-
cı iktidarların hedefinde olan DİSK’in emeğin hakları 
için, işçi sınıfının ekonomik, sosyal ve sendikal hakları 
için verdiği mücadele, ödenen tüm ağır bedellere rağ-
men sürüyor ve sürecek…

Evet dostlar, bugün zorlu bir mücadele sürecinin 
içindeyiz.

Maalesef ülkemizde işçilerin en temel hakları bi-
lerek, isteyerek ayaklar altına alınmaktadır. 12 Eylül 
darbecilerinin, işçiler örgütlenmesin diye yaptığı dü-
zenlemeler sürmektedir. Anti-demokratik baraj ve yetki 

sistemi, grev yasakları devam etmektedir. Bugün tüm 
yasalar ve fiili uygulamalar işçilerin örgütlenmemesi, 
DİSK’li olmaması, hakkını savunmaması içindir.

Ancak bizler, tarihimizden aldığımız güç ve önder-
lerimizden aldığımız derslerle her şeye rağmen hakları-
mız için mücadeleye devam ediyoruz.

Ekonomik krizin ve Covid-19 salgınının tüm yıkıcı 
etkileri işçi sınıfına fatura edilmek istenirken, bu zor 
koşullarda insanca yaşamamız ve çalışmamız için ya-
pılması gerekenleri bir kez daha güçlü bir şekilde ifade 
ediyoruz:

Asgari ücretin brütü net ödensin. Asgari ücretin tü-
müyle vergiden muaf tutulması ve SGK prim desteği 
ile asgari ücretlilerin ve tüm işçilerin eline geçen nakit 
miktarın en az 750 lira artırılması mümkündür. TBMM 
pandemi koşullarında işçilerin gelirinin iyileştirilmesi 
için derhal harekete geçmelidir.

İşten çıkarma yasağının bütün istisnaları kaldırıla-
rak Kod29 zulmüne son verilmeli, ücretsiz izin uygula-
ması durdurulmalı, kısa çalışma ödeneğinden faydalan-
ma koşulları kolaylaştırılmalı ve bu ödenek en az asgari 
ücret düzeyine çekilmelidir.

İşsizlik Sigortası Fonu’nun patronlar ve hükümet 
tarafından kullanılmasına son verilmeli, işsizliğin rekor 
kırdığı bir dönemde fon işsiz işçiler için kullanılmalıdır.

Covid-19 aşısının temininde daha fazla gecikilme-
meli, aşılama hızı artırılmalı, uygulamada ayrımcılık 
yapılmamalı, tüm işçilere acilen uygulanmalıdır.

Ekonomik kriz ve salgın koşullarında uygulanma-
sı zorunlu olan sosyal politikalar için kaynak vardır. 
Anayasa’nın sosyal devlet ilkesinin gereklerinin yerine 
getirilmesi için şirketler ve büyük servetler vergilendi-
rilmeli, dolaylı vergilerin vergi gelirleri içindeki payı 
azaltılmalıdır.

İşçilerin haklarını savunmasının ve geliştirmesinin 
en etkili yolu örgütlenmektir. Sendikalaşmanın önün-
deki tüm hukuki ve fiili engeller derhal kaldırılmalıdır.

İşçi sınıfının bu taleplerinin yılmaz savunucusu 
olarak DİSK, gücünü işçi sınıfından almaktadır. Çün-
kü DİSK sermayeden ve hükümetlerden bağımsız tek 
işçi konfederasyonudur. DİSK’i işçiler kurmuş ve bü-
yütmüştür. DİSK kendi üyelerinin hakları için olduğu 
kadar tüm işçi sınıfının hakları için de mücadele eder. 
Kıdem tazminatımıza göz dikildiğinde, güvencesiz ça-
lışma biçimleri dayatıldığında, işsizlik sigortası fonuna 
el uzatıldığında, örgütlenme ve grev hakkı mücadele-
sinde, insanca yaşanabilir asgari ücret kavgasında se-
sini yükselten, sokaklara-meydanlara çıkan, dik duran 
sendika konfederasyonu DİSK’tir.

DİSK güçlendikçe, DİSK’in üye sayısı arttıkça işçi 
sınıfının haklarını gasp etmeyi planlayanlar “iki kere-
üç kere” düşünmektedir.

İşte bu yüzde tüm konfederasyon ve sendika yö-
neticilerinden işyerlerindeki her bir üyeye kadar tüm 
DİSK’lilerin görevi DİSK’i büyütmek ve güçlendir-
mektir. Her DİSK’li DİSK’in örgütlenmesinden sorum-
lu bir neferdir.

Ne mutlu bize ki bizler; Kemal Türkler’in, Abdul-
lah Baştürk’ün emanetini taşıma onurunu yaşıyoruz. 
Ama bu onur aynı zamanda büyük bir tarihsel sorum-
luluktur… Bugün burada bir kez daha söz veriyoruz. 
Bu emanete sahip çıkacak, DİSK’i büyüteceğiz. Vah-
şi sermaye düzeninin karşısında “Emeğin Türkiye’si” 
mücadelesinde biz hep bir aradayız ve buradayız!

Sendikalı ol, örgütlü ol, DİSK’li ol!

İnadına sendika, inadına DİSK! 

DİSK kuruluşunun 54. yılını, Sendikamızın örgütlü olduğu Kocaeli Çayırova’da 
Şekerpınar Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Baldur Süspansiyon fabrikasındaki 
grevci işçilerle beraber kutladı.

Baldur işçilerinin grev çadırının önünde ya-
pılan etkinliğe DİSK Genel Başkanı Arzu Çerke-
zoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, 
DİSK Genel Başkan Yardımcısı Alaaddin Sarı, 
DİSK Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Aguş ve 
Seyit Aslan, DİSK üyesi sendikaların genel mer-
kez ve şube yöneticileri, DİSK’li işçiler, millet-
vekilleri, siyasi parti temsilcileri, emek ve meslek 
örgütlerinden dostlarımız ve çok sayıda demokra-
tik kitle örgütünden temsilciler de katıldı.

“DİSK işçilerin isyanıdır”

Baldur grevine dair bilgilendirme ya-
pan Adnan Serdaroğlu, 54 yıl önce dalga-
lanmaya başlayan şanlı DİSK bayrağının 
bu grev alanında dalgalanmaya devam 
ettiğini ifade etti. Serdaroğlu, “Bundan 54 
yıl önce yine böyle soğuk bir günde kuru-
luşumuz gerçekleşti. Bir grevin bağrından 
doğdu. Bugün başka bir grevle mücadelesi-
ni yükseltiyor” dedi.

Ülkede işçi sınıfının yaşadığı sorunlara 
da değinen genel başkanımız, “Onlar bize 
asgari ücreti, işsizliği, yoksulluğu, iş cina-
yetlerini reva görse de, yarınsız, geleceksiz 
bırakmak isteseler de, baştan aşağı yalan 
üzerine kurulmuş enflasyon rakamlarıyla 
yoksullaştırmaya çalışsalar da, biz DİSK 
olarak, bu ülkenin üretenleri olarak bu hak-
sızlıklara göz yummayacağız. Bizler 54 yıl 
önce olduğu gibi bezirganlarla savaşmaya 
ant içtik. DİSK, ülkesini satanlara, çıkar-
ları için demokrasiyi feda edenlere, halkı 
hiçe sayanlara, sömürüye karşı, uzlaşmacı, 
iş birlikçi sendikacılığa karşı bir isyandır” 
dedi.

DİSK’in bütün engellemelere rağmen 
işçilerin haklarını korumaya devam ettiği-
nin altını çizen Serdaroğlu, “İnadına örgüt-
leneceğiz, hakkımızı alacağız. Onlar bizi 
ne kadar ezmeye çalışsalar da bıkmadan 
mücadeleye devam edeceğiz. Onlar arka-
larına bu çarpık düzeni alsalar da bizim 
üretimden gelen gücümüz var” ifadelerini 
kullandı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu 
da, DİSK’in mücadele alanlarında kuruldu-
ğunu hatırlatarak, “DİSK, 1967’de müca-
dele diyenlerin, işçilerin söz ve karar sahibi 
olması gerekir diyenlerin ortaya koyduğu 
iradedir. 54 yıl önce bu iradeyi gösteren ve 
54 yıl bu mücadeleyi yükselten bütün ön-
derlerimiz burada” dedi .

2021’in DİSK için örgütlenme yılı ola-
rak belirlendiğini ifade eden DİSK Genel 
Başkanı Arzu Çerkezoğlu konfederasyon 
ve sendika yöneticileri ile tüm üyelerin gö-
revinin, “Türkiye’nin dört bir yanında her 
türlü zorluğa rağmen örgütlemek, büyüt-
mek ve DİSK’i geleceğe taşımak” olduğu-
nu söyledi.

Etkinlik, konuşmalar sonrasında DİSK Korosu, Semi-
ha Aygün, Hasan Karayol, Erdal Güney, Hüseyin Turan, 
Balık Ayhan ve ekibinin sahne almasıyla devam etti ve 
grev halaylarıyla son buldu.

Biz hep buradayız!
DİSK 54’üncü mücadele yılında: 

DİSK, bundan tam 54 yıl önce
işçi sınıfının sermayeye verdiği kararlı yanıt oldu İstanbul kurulu bulunan GÜNSAN Elektrik Mal-

zemeleri San. Tic. A.Ş. çalışan işçiler, 2016 yılında 
(İstanbul 1 Nolu Şube) sendikamızda örgütlendi.

16.11.2016 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı'na yaptığımız başvuru neticesinde 
Sendikamıza verilen yetkiye işverence itiraz edilmişti.

Yapılan yargılama sonucunda 13.06.2019 tarihin-
de İstanbul 14. İş mahkemesi işverenin itirazını ret 
etti. İşveren bu karara da itiraz etti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Da-
iresi işverenin bugün yapılan duruşmada itirazını ret 
etti ve Sendikamız lehine karar verdi.

Böylece, yaklaşık 5 yıldır devam eden hukuk mü-
cadelemiz Yargıtay aşamasına gelmiş oldu.

Günsan dosyası Yargıtay’da

Başkanlar Kurulu

Başkanlar Kurulumuz, son dönem örgütlenme 
faaliyetleri, toplu iş sözleşme görüşmeleri ve devam 
eden grevlerimiz başta olmak üzere Sendikamız ve 
emek gündemini değerlendirmek üzere Kocaeli Şube-
mizde toplandı.

facebook.com/BirlesikMetal

Eylem ve etkinliklerle ilgili daha 
ayrıntılı bilgi ve fotğrafları  

sosyal medya sayfalarımızda 
bulabilirsiniz...

twitter.com/BirlesikMetal
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Ekmekçioğulları 

Ekmekcioğulları işçileri  zorlu pandemi ve kış koşullarında her 
sabah işe gider gibi fabrika önüne giderek bu hukuk katliamının 
son bulması için direnişlerinin 73. Gününde;  Genel Merkez yöne-
ticilerimizle buluştu.

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, Genel Sekreterimiz Öz-
kan Atar, Genel Örgütlenme Sekreterimiz Hami Baltacı, şube yö-
neticileri ile birlikte 18 Şubatta fabrika önündeydiler.

Çorum’da Anayasal hak 
ve ekmek mücadelesi

F
Ekmekçioğulları işçilerinin haklı 
mücadelesine, örgütlü 
olduğumuz tüm fabrika-
lardan da destek geldi.

Kitlesel basın açıklamalarının yanı-
sıra, Ekmekçioğullarının yaşadığı mağ-
duriyeti her platforma dile getirdik.. 

İŞKUR tescilledi:
Kod-29 Çıkışları Hukuksuzdur

Ekmekçioğulları İşçilerinin Haklılığı İŞKUR Tara-
fından Tescillendi:

“Ekmekçioğulları’nda Kod-29 Çıkışları Hukuksuz-
dur”

Ekmekçioğulları fabrikasında sendikalaşan işçiler 
SGK Kod-29 olarak bilinen çıkış koduyla işten çıkarıl-
dılar.

Kod-29’dan tazminatsız olarak işten çıkarılan işçiler 
işsizlik ödeneğinden faydalanamadılar.

Sendikamızın İŞKUR’a yaptığı itirazlar sonucunda 
İşkur Müfettişleri incelemelerini tamamladı ve 90 işçi-
nin Kod-29’dan çıkartılmasını yasalara ve mevzuatlara 
aykırı buldu.

İşkur üyelerimizin işsizlik sigortasından faydalana-
bilmeleri için gerekli düzeltmelerini yaptı ve karar işçi-
lere SMS’le bildirildi.

Bu kararla sendikaya üye olan işçilerin Kod-29’dan 
işten çıkarılmalarının hukuksuzluğu tescillenmiştir.

Ekmekçioğulları işçileri pat-
ron Rüstem Ekmekçi tarafından 
sendikalaştıkları için cezalandırıl-
dılar, 78 gündür açlığa terk edil-
diler. Dünden itibaren de işçiler 
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum 
il binasında açlık grevini başlaya-
rak CHP’li yetkilileri adım atma-
ya çağırıyor.

CHP’den adım atmasını bekli-
yoruz çünkü;

Çorum CHP İl Başkanı ve Ço-
rum Merkez İlçe Başkanı Ekmek-
çioğulları ailesindendir.

CHP İl Başkanı Mehmet Tah-
tasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş 
Tokgöz Rüstem Ekmekçi’yle ak-
rabadır.

CHP İl Başkanı Mehmet Tah-
tasız, CHP Çorum İl binasında 
başlattığımız eylemin ardından 
yaptığı açıklamada “İşçi de bizim, 
işveren de bizim. Bizler hakim, 
savcı, yargıç değiliz. Bu konuda 
karar verme yetkimiz yok. Olay 
yargıya intikal etmiştir.” açıkla-
masında bulundu.

Bu sözler “Biz Rüstem Ek-
mekçinin işlediği suçları görmez-
den geliyoruz” demektir.

Ekmekçioğulları işçilerinin 
haklılığını ortadır. 90 işçi sendi-

kaya üye olduğu için işten atıldı.

İşçilerin yaşadığı zulmü anla-
mak, onların yanında olmak için 
hakim, savcı olmaya gerek yok. 
Rüstem Ekmekçi Türkiye Cum-
huriyeti mahkemelerinde işlediği 
suçların cezasını zaten en ağır bi-
çimde ödeyecektir. Acil olan bu-
gün işçilere el uzatmak, işlerine 
geri dönebilmeleri için mücadele-
lerine katkıda bulunabilmektedir. 
Ekmekçioğulları fabrikasına yıl-
lardır emek verip, alın teri döküp 
büyüten işçiler neden “Ahlak ve 
İyi niyet kurallarına aykırılık” ge-
rekçesiyle kapının önüne koyul-
muştur?

Rüstem Ekmekçi işlediği suç-
ları, işçileri tazminatsız işten çı-
kararak örtmeye çalışmıştır.

CHP Çorum yetkilileri ise 
adalete güveniyoruz diyerek, 
Rüstem Ekmekçi’yi korumaya 
devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden 
sorunun etrafından dolaşmadan 
biran önce bu zulme son verecek 
sağduyulu girişimlerini yapmala-
rını bekliyoruz.

BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu
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Grevi başarıyla sürdüren işçiler haklarını aldılar
Kocaeli'de bulunan Cem Bialetti fabrikasında TİS görüşmelerin-

de anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler 9 Mart 2021 günü greve 
çıktı.

27 Mart 2021 tarihinde Sendikamız Genel Merkezinde işverenle 
yapılan görüşmede anlaşma sağlandı ve grev sona erdi.

Yapılan anlaşma ile, birinci altı aylık dönem için işçinin eline 
geçecek ücretlere yüzde 18 oranında zam yapıldı.

Ücretlere, 2. altı ayda yüzde 6, diğer altışar aylarda ise enflasyon 
oranında zam yapılacak.

Sosyal haklara sözleşmenin birinci yılında yüzde 18 oranında ar-
tış yapıldı. Sosyal haklara sözleşmenin ikinci yılında ise enflasyon 
oranına 2 puan artış yapılacak.

Cem Bialetti işçileri mücadele etmekten geri durmadı, grevi ba-
şarıyla sürdürdü ve haklarını aldı. Toplu sözleşmemiz, üyelerimize, 
metal işçilerine ve sendikamıza hayırlı olsun.

Grevimizle dayanışma gösteren tüm sendikalara, üyelerimize ve 
emek dostlarına teşekkür ederiz.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan ve mut-
fak eşyaları üreten Sendikamızın örgütlü olduğu ve 
61 işçinin çalıştığı Cem Bialetti fabrikasında 11 Ka-
sım 2020 günü başlayan toplu sözleşme görüşmele-
rinde ve ardından arabulucu sürecinde de anlaşma 
sağlanamaması üzerine, işçiler 9 Mart’ta greve çıktı. 

Aynı işyerinde, 2016 yılında da toplu sözleşme 
görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış ve greve çı-
kılmıştı. Son olarak 2019 yılı Mayıs ayında da yine 
greve çıkılmış ve Cem Bialetti işçilerinin talepleri 
17 günlük grev sürecinin sonunda karşılanmıştı.

Sendikamız Cem Bialetti işçilerinin kararlılığını 
aşağıdaki açıklama ile duyurdu:

“Sendikamızın toplu sözleşmeyi masada bitirme 
çabaları sonuçsuz kaldı. İşverenle dün yapılan gö-
rüşmelerden de sonuç alınamadı. İşveren, Cem Bia-
letti işçilerinin kabul edebileceği bir teklif vermedi.

Cem Bialetti işçilerinin ücret zammı talebi 6 ay-
lık dönem için ikramiye dahil net 643 TL olup, yüz-
de 18,5 oranına denk gelmektedir.

İşveren tarafından ise, yıllık olarak ikramiye 
dahil net 514 TL’lik teklif verilmiştir ve bu miktar 
yüzde 14,78 oranına denk gelmektedir. Yıllık resmi 
enflasyon oranının yüzde 14,60 olarak gerçekleştiği 
bir dönemde teklif edilen ücret zammı sefalet koşul-
larında yaşamak ve reel ücret kayıplarının artması 
demektir. Böylesi bir teklifin kabul edilemeyeceği 
açıktır.

İşçilerin sürekli olarak yoksullaştığı, gelir kay-
bına uğradığı bir dönemde işveren oldukça düşük 
oranlı ücret zammı teklifleri yerine Cem Bialetti 
işçilerinin kabul edilebileceği bir ücret teklifi ver-
melidir. Aksi durumda, önceki yıllarda olduğu gibi 
Cem Bialetti işçileri, grevi haklarını alana kadar sür-
dürmekten çekinmeyeceklerdir.”

DİSK, grevin 11. gününde 
işçileri ziyaret etti. 

Cem Bialetti greviyle da-
yanışma ziyaretinde DİSK Ge-
nel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 
DİSK Genel Sekreteri Adnan 
Serdaroğlu, DİSK Genel Baş-
kan Yardımcısı Alaaddin Sarı 
ve DİSK Yönetim Kurulu üyesi 
Seyit Aslan ve DİSK Kocaeli 
Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, 
DİSK üyesi sendikaların genel 
merkez ve şube yöneticileri de 
yer aldı.

Cem Bialetti'de anlaşma:

Grev sona erdi

Gates Metal işçileri, 

Yuvanıza hoşgeldiniz

İzmir Ege Serbest Bölge’de bulunan Gates Endüstri-
yel Metal Kauçuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi işye-
rinde çalışan işçiler, Anayasal ve yasal haklarını kullana-
rak sendikamıza üye oldular.

Sendikamız kısa sürede gerekli olan yasal çoğun-
luğu sağlayarak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’na yetki başvurusunu yaptı. Ocak ayında Ba-
kanlık sendikamızın çoğunluğunu belgeleyerek yetki tes-
pitini sendikamıza gönderdi. 

Enka Civata işçileri sendikamız saflarında
Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 

kurulu bulunan Enka Civata İmalat Ve 
Sanayi Mamülleri Pazarlama Anonim 
Şirketi’nde çalışan işçiler, Anayasal ve 
yasal haklarını kullanarak sendikamıza 
üye oldular.

Sendikamız kısa sürede gerekli olan 
yasal çoğunluğu sağlayarak, 26 Mart 
2021 tarihinde Aile Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’na yetki başvurusu-
nu yaptı. 30 Mart 2021 tarihinde Bakanlık 

sendikamızın çoğunluğunu belgeleyerek 
yetki tespitini sendikamıza gönderdi. 

Enka işvereninin işçilerin en temel 
yasal haklarından olan sendikalaşma 
hakkına saygı göstermesini ve bu süre-
cin sorunsuz bir biçimde toplu sözleşme 
aşamasına kadar karşılıklı diyalog zemi-
ninde sürdürülmesini temenni ediyoruz.

Enka işçilerine aramıza hoşgeldiniz 
diyoruz.

Mitsuba’da artık sendika var
Gebze’de faaliyet yürüten Japon sermayeli 

Mitsuba Turkey Otomotiv Anonim Şirketi işyerinde 
çalışan işçiler, anayasal ve yasal haklarını kulla-
narak sendikamıza üye oldular.

Sendikamız yürütülen örgütlenme çalışmaları 
sonucu kısa sürede gerekli olan yasal çoğunluğu 
sağladı ve Şubat ayında Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’na yetki başvurusu yaptı. Ba-
kanlık sendikamızın çoğunluğunu belgeleyerek 
yetki tespitini sendikamıza gönderdi. 

Şirket yönetimi sendikalaşma sürecini uzat-
mak için yetki tespitine itiraz yoluna gitti.

Mitsuba işçilerinin toplu sözleşmeli çalışma 
düzeni için yürüttüğü mücadele sendikamızla bir-
likte devam ediyor. İşçilerin talebi yetki itirazını 
beklemeksizin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 
başlaması. 

POLİDORO’ya 

Sendika girecek!
Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde 

kurulu İtalyan sermayeli Polidoro Yanma 
Teknolojileri fabrikasında çalışan işçiler, 
anayasal ve yasal bir hak olan sendikalaş-
ma haklarını kullanarak sendikamıza üye 
oldular. 

İşyerinde Mart 2021 tarihinde başlayan 
örgütlenme çalışması neticesinde sendika-
mız kısa sürede yasanın aradığı gerekli 
çoğunluğu sağlayarak Polidoro işyerinde 
toplu sözleşme yetkisi için Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvur-
du. Bakanlık 23 Mart 2021 tarihinde ge-
rekli çoğunluğa ulaştığımızı tespit etti.

İtalyan sermayeli Polidoro firmasında 
sendikamızın çoğunluğu sağlamasının ar-
dından işveren hem çoğunluk tespitine iti-
raz etti hem de işçileri sendikasızlaştırmak 
için saldırılarına başladı. Polidoro patronu 
yasalara ve işten çıkarma yasaklarına ay-
kırı bir şekilde, 8 Nisan 2021 tarihinde 3 

kadın üyemizi işten atarak sendika düş-
manlığını ilan etti. 

Uluslararası bir şirket olan İtalyan ser-
mayeli Polidoro’nun ülkemizdeki sendika 
hazımsızlığı kabul edilemez. Sendikalaş-
ma hakkı hem uluslararası sözleşmelerle 
hem de ülkemizde anayasalarla ve yasalar-
la güvence alınmış en temel işçi hakkıdır.

Daha ucuz işçilik ve daha fazla kâr 
için kendi topraklarını terk edip ülkemize 
gelen sendika düşmanı bu şirket, işçileri 
ülkemiz yasalarını çiğneyerek amansızca 
sömürebileceğini sanıyorsa çok yanılıyor. 

Polidoro işvereni bu ülke toprakların-
da işçilerin anayasal ve yasal haklarına 
saygı göstermek zorundadır. Sendikalaş-
ma ve toplu pazarlık hakkı evrensel bir 
hak olarak Polidoro işçilerinin de hakkıdır. 
Sendikamız mücadelesini Polidoro işçileri 
sendikalaşma hakkını özgürce kullanabi-
lecekleri güne kadar sürdürecektir.

HSK’da direniş sürüyor

Gates işvereni sendika-
mızın yetki tespitine itiraz 
etti. Gates işvereninin işçi-
lerin en temel yasal hakla-
rından olan sendikalaşma 
hakkına saygı göstermesi-
ni ve bu sürecin sorunsuz 
bir biçimde toplu sözleşme 
aşamasına kadar karşılıklı 
diyalog zemininde sürdü-
rülmesini temenni ediyo-
ruz.
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MESS ile anlaşma sağlandı

ABB Hitachi

ABB Power Grid

Arıtaş

Schneider Electric

Schneider

Grid Solution

Bekaert

Borg Warner

Çemaş

Kıraç Metal

Ergun Hidrolik

Mahle

Power Packer

Gebze Şubemizde son dönem örgütlenen CHEN 
SOLAR'da çalışan üyelerimizi kapsayan toplu iş 
sözleşme görüşmeleri Genel Merkezimizde devam 
ediyor..

Bursa Şubemize bağlı Acel Elektrik işyerimizin toplu söz-
leşme görüşmelerinin 6. oturumu ZOOM Meeting toplantı prog-
ramı üzerinden Genel Sekreterimiz Özkan ATAR'ın katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Marmara-Siegener Galvaniz Tabo Otomotiv

MESS ile Schneider Enerji, Grid Solutions Enerji, Schne-
ider Elektrik, ABB Power Grids ve Arıtaş Kriyojenik işyerle-
ri için 19-20 Ekim 2020 tarihlerinde başlayan ve arabulucu 
süreci de tamamlanıp grev aşamasına gelen toplu sözleşme 
görüşmeleri kapsamında MESS’in davetiyle 2-3 Şubat 2021 
tarihlerinde yeni görüşmeler yapıldı.

5 işletmeden yaklaşık 2.000 işçiyi kapsayan toplu sözleş-
me görüşmeleri için 2 gün boyunca uzun saatler süren mü-
zakereler yapıldı. Müzakerelerin işçileri memnun edecek, 
beklentilerini karşılayacak bir düzeye gelmesi üzerine toplu 
sözleşmeler imzalandı.

2 Yıllık imzalanan toplu sözleşme ile:
Ücretlerde ilk 6 aylık dönem için net 813 TL ile net 1080 

TL arasında değişen tutarlarda artış sağlandı.
Sosyal haklar ilk yıl için yüzde 26 oranında artırıldı.
İkramiye, prim, erzak gibi haklarda iyileştirmeler yapıldı 

ve yeni haklar elde edildi.
Bu işyerlerindeki işçiler de MESS tarafından yapılan 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına dahil oldular, ayrıca eş ve 
çocuklar da işverenlerin ödemesi ile sisteme dahil olacaklar.

İmzalanan toplu sözleşme tüm işyerlerimizdeki işçilerin 
büyük bir coşku ve heyecanı ile kabul gördü.

Bu başarının sağlanmasında tezgahları başındaki üyele-
rimizden, işyeri temsilcilerimize, şubelerimizden, Merkez 
Yönetim Kurulumuza kadar, Sendikamızın tüm birimlerinin 
koordineli çalışmasının, disiplin ve kararlılığının önemi bü-
yüktür.

Ayrıca, üyelerimiz tarafından kabul gören bu sözleşme-
nin ortaya çıkmasına olanak sağlayan, MESS Yönetim Ku-
ruluna ve işyeri yönetimlerine teşekkür ederiz.

İmzalanan sözleşmemiz başta metal işçileri olmak üzere, 
işçi sınıfımıza hayırlı olsun.

Fabrikalarda yapılan pasta törenleri ile kazanımlar kutlandı....

Toplantılar kimi zaman Online, kimi zaman merkez salonumuzda...

• İzmir Şubemize bağlı FTB Fastener Tech-
nology Bağlantı Elemanları işyeri ile Sendikamız 
arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi 03.03.2021 
tarihinde üyelerimizin onayıyla imzalanmıştır. 

• İzmir Şubemize bağlı ZF Lemförder Aks 
Modülleri San. ve Tic. A.Ş. işyeri ile Sendikamız 
arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi 02.04.2021 
tarihinde üyelerimizin onayıyla imzalanmıştır. 

• Eskişehir Şubemize bağlı Kıraç Metal Ürün-
leri San. Ve Tic. Ltd. Şti. işyeri ile Sendikamız 
arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi 15.02.2021 
tarihinde üyelerimizin onayıyla imzalanmıştır. 

• Kocaeli Şubemize bağlı Cem Bialetti Ev Ve 
Mutfak Eşyaları San. Ve Tic. A.Ş. işyeri ile Sen-
dikamız arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi 
27.03.2021 tarihinde üyelerimizin onayıyla imza-
lanmıştır. 

• Kocaeli Şubemize bağlı Marmara Siegener 
Galvaniz San. Ve Tic. A.Ş. işyeri ile Sendikamız 
arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi 12.03.2021 
tarihinde üyelerimizin onayıyla imzalanmıştır. 

• Trakya Şubemize bağlı Konvekta Klima Ve 
Soğutma Cihazları işyeri ile Sendikamız arasında 
yürütülen toplu iş sözleşmesi 02.03.2021 tarihinde 
üyelerimizin onayıyla imzalanmıştır. 

• Bursa Şubemize bağlı PTT Anadolum Lojis-
tik A.Ş. işyeri ile Sendikamız arasında yürütülen 
toplu iş sözleşmesi 15.01.2021 tarihinde üyeleri-
mizin onayıyla imzalanmıştır. 

• Gebze Şubemize bağlı Chen Güneş Enerji 
San. Ve Tic. Ltd. Şti. işyeri ile Sendikamız arasın-
da yürütülen toplu iş sözleşmesi 15.01.2021 tari-
hinde üyelerimizin onayıyla imzalanmıştır. 

• İzmir Şubemize bağlı Ergun Hidrolik San. Ve 
Tic. A.Ş. işyeri ile Sendikamız arasında yürütülen 
toplu iş sözleşmesi 26.01.2021 tarihinde üyeleri-
mizin onayıyla imzalanmıştır. 

• İst. 1 No’lu Şubemize bağlı AKS Otomotiv 
San. Ve Tic. A.Ş. işyeri ile Sendikamız arasında 
yürütülen toplu iş sözleşmesi 08.03.2021 tarihinde 
üyelerimizin onayıyla imzalanmıştır. 

• İst. 1 No’lu Şubemize bağlı Tabo Otomotiv 
Makina San. Ve Tic. A.Ş. işyeri ile Sendikamız 
arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi 26.02.2021 
tarihinde üyelerimizin onayıyla imzalanmıştır. 

• İzmir Şubemize bağlı HMS Makina San. Ve 
Tic. A.Ş. işyeri ile Sendikamız arasında yürütülen 
toplu iş sözleşmesi 29.01.2021 tarihinde üyeleri-
mizin onayıyla imzalanmıştır. 

• Kocaeli Şubemize bağlı Bekaert İzmit Çelik 
Kord San. Ve Tic. A.Ş. ile Sendikamız arasında 
yürütülen toplu iş sözleşmesi 26.01.2021 tarihinde 
üyelerimizin onayıyla imzalanmıştır. 

• Gebze Şubemize bağlı Grid Solutions Enerji 
End. A.Ş., Gebze 2 no’lu Şubemize bağlı Schne-
ider Enerji End. San. Ve Tic. A.Ş., Bursa Şube-
mize bağlı Arıtaş Kriyojenik End. San. Ve Tic. 
A.Ş., İstanbul 1 no’lu Şubemize bağlı Abb Power 
Grids Turkey Elektrik San. A.Ş. ve İzmir ile Geb-
ze 2 no’lu Şubelerimize bağlı Schneider Elektrik 
San. Ve Tic. A.Ş. işletmeleri ile Türkiye Metal 
Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Sendikamız 
arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi 02.02.2021 
– 03.02.2021 tarihlerinde üyelerimizin onayıyla 
imzalanmıştır. 

• İzmir Şubemize bağlı Delphi Otomotiv Sis-
temleri San. Ve Tic. A.Ş. ile Sendikamız arasında 
yürütülen toplu iş sözleşmesi 26.01.2021 tarihinde 
üyelerimizin onayıyla imzalanmıştır. 

• Anadolu Şubemize bağlı ÇEMAŞ Döküm 
Sanayi A.Ş. ile Sendikamız arasında yürütülen 
toplu iş sözleşmesi 01.02.2021 tarihinde üyeleri-
mizin onayıyla imzalanmıştır. 

• İzmir Şubemize bağlı Mahle Motor Parçaları 
San. Ve Tic. A.Ş. ile Sendikamız arasında yürütü-
len toplu iş sözleşmesi 01.02.2021 tarihinde üye-
lerimizin onayıyla imzalanmıştır. 

• Gebze Şubemize bağlı Chınatool Otom. San. 
Tic. Ltd. Şti.  ile Sendikamız arasında yürütülen 
toplu iş sözleşmesi 10.01.2021 tarihinde üyeleri-
mizin onayıyla imzalanmıştır. 

Toplu Sözleşme İmzalanan İşyerleri

ABB’ye bağlı fabrikaların temsilcileri, sözleşmenin imzalanma-
sının ardından, sendikamıza teşekkür ziyaretinde bulundular.

5 işletme için

MESS ile toplu sözleşme görüşmeleri devam eden işyer-
lerimizin bağlı olduğu şube başkanlarımız, 29 Ocak’ta bir ara-
ya gelmişlerdi.
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Devam eden toplu sözleşmeler
• Kocaeli Şubemize bağlı Anadolu Döküm Sanayı̇ A.Ş. iş-

yerinde Toplu İş sözleşmesi görüşmeleri 05.05.2021 tarihinden 
itibaren devam etmektedir.

• İstanbul 1 No’lu şubemize bağlı Mert Akışkan Gücü 
San. Ve Tı̇c. A.Ş. işyerinde Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 
09.03.2021 tarihinden itibaren devam etmektedir.

Uyuşmazlıkta Olan Toplu Sözleşmeler 
• Gebze Şubemize bağlı Voestalpine High Performance Metal 

A.Ş. işyerinde toplu görüşme süresi olan 60 gün içerisinde anlaşma 
sağlanmamıştır.

• Bursa Şubemize bağlı Acel Elektrik San. Ve Tic. Ltd. Şti. iş-
yerinde toplu görüşme süresi olan 60 gün içerisinde anlaşma sağ-
lanmamıştır.

Arabulucu Raporu Gelen İşyerleri
• Kocaeli Şubemize bağlı Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. işye-

rinde Arabulucu aşamasında da anlaşma sağlanamamış, Arabu-
lucu raporunun sendikamıza ulaşması üzerine Genel Yönetim 
Kurulu 12.04.2021 tarih ve (359) sayılı kararı ile 29.04.2021 
tarihinde uygulanmak üzere grev kararı almıştır.

• Eskişehir Şubememize bağlı Balaguer Rolls Turkey Ma-
kina San. Ve Tic Ltd. Şti. işyerinde Arabulucu aşamasında da 
anlaşma sağlanamamış, Arabulucu raporunun sendikamıza 
ulaşması üzerine Genel Yönetim Kurulu 07.04.2021 tarih ve 
(352) sayılı kararı ile 22.04.2021 tarihinde uygulanmak üzere 
grev kararı almıştır.

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

tim San. Ve Tic. A.Ş. ile Sendikamız arasında yürütülmekte 
olan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması 
üzerine Genel Yönetim Kurulumuz, 09.12.2020 tarih ve (258) 
sayılı kararı ile işyerinde 25.12.2020 tarihinde uygulanmak 
üzere grev kararı almıştır.

Yüksek Hakem Kuruluna Gönderilen   

İşyeri 
• Trakya  Şubelerimize bağlı Kartek Metalurji Talaşlı Ve 

Tal. İml. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile Sendikamız arasında sürdü-
rülmekte olan toplu sözleşme sürecinde 01.03.2021 tarihinde 
yapılan grev oylamasında, GREVE HAYIR çıkması sonucu, 
08.03.2021 tarihinde Yüksek Hakem Kurulu’na gönderildi.  

TİS süreçlerinden...

17 Şubat’ta  Genel Başkanımız Adnan SERDAROĞLU ve Genel 
Sekreterimiz Özkan ATAR, Genel Örgütlenme Sekreterimiz Hami 
BALTACI, şube yöneticileri ile birlikte sendikamızın uzun yıllardır ör-
gütlü olduğu Kırşehir Çemaş Döküm işyerini ziyaret ettiler.

Genel Başkanımız üyelerimizle yaptığı toplantıda başta kısa bir süre 
önce üyelerimizin memnuniyeti ile imzalanan iş sözleşmesi olmak üze-
re emek gündemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

CHEN GÜNEŞ ENERJİSİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Baştemsilci: Nuri Alperen Erkoç
Temsilci: Şuayip Mutlu
Temsilci: Ayşe Sağlam

CHINATOOL OTO. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Baştemsilci: Adnan Bakar
Temsilci: Fuat Taşkın
Temsilci: Ayfer Güldere 

COFLE TK OTOMOTİV KONTROL SİSTEMLE-
Rİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Mustafa Er
Temsilci: Zübeyde Şeker

COFLE TK OTOMOTİV KONTROL SİSTEMLE-
Rİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Nedim Tütüncü

BOSAL METAL İŞLEME SAN. A.Ş.  
Baştemsilci: Yusuf Rişvan
Temsilci: Rahmi Özmen
Temsilci: Hüseyin Küçük 

ARMETAL MONTAJ ELEK.AĞAÇ. SAN. TİC.
LTD.ŞTİ. 

Baştemsilci: Tuncay İnan 
Temsilci: Kutlay Güngör
Temsilci: Ünal Korkmaz 

ABB POWER GRİDS TURKEY ELEK. SAN. A.Ş. 
(KARTAL) 

Baştemsilci: Dilek Türen
Temsilci: Murat Yokuş
Temsilci: İhsan Çokçetin

ABB POWER GRİDS TURKEY ELEK. SAN. A.Ş. 
(DUDULLU) 

Baştemsilci: Koray Duman 
Temsilci: Savaş Çakır 
Temsilci: İbrahim Ercan 

ABB POWER GRİDS TURKEY ELEK. SAN. A.Ş. 
(DİLOVASI)

Baştemsilci: Gencay Tuna
Temsilci: Selim Demir 
Temsilci: Orhan Türkdemir 

ABB POWER GRİDS TURKEY ELEK. SAN. A.Ş. 
(ELMEK) 

Baştemsilci: Yusuf Göler 
Temsilci: İnan Yalçınkaya 
Temsilci: Tahir Kızkaban 

RENTA ELEKT. EV ALET. SAN. DIŞ TİC.LTD.
ŞTİ. 

Baştemsilci: Murat Kazıklı 
Temsilci: Suat Yıldız
Temsilci: İsmail Atabek 
Temsilci: Arif Öner 

ARITAŞ KRİ YOJENİK ENDÜSTRİ SANAYİ VE 
TİCARET A.Ş. 

Baştemsilci: Hüsamettin Demirel
Temsilci: Ali Torun
Temsilci: Hakan Kulakcı

Yeni Seçilen Temsilcilerimiz Gebze Şubemizden
Gebze Şube Yönetimi olarak işyeri ziyaretlerimi planlı bir şekilde yapa-

rak üyelerimiz ile bir araya geliyoruz.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününe örgütlü olduğumuz fabrikalar-
dan üyeler le oluşan Şube kadın komisyonunda ki kadın üyelerimizle birlik-
te hazırlandık.

Fabrikalarımızda 8 Mart’ın anlamı ve önemi anlatan bildirilerimizi da-
ğıttık. Basın metnimizi okuyarak, hayatın her alanında kadınlara yönelik 
ayrımcılığın ortadan kalkması, kadın istihdamının artırılması, eşit işe eşit 
ücret için ve insanca yaşam, insanca çalışma koşulları için taleplerimizi dile 
getirdik. 8 Mart’a ışık tutan emekçi kadınlar ışığında mücadele saflarında en 
önde yerimizi alarak mücadeleyi çoğaltmalıyız.

Gebze Şube Yönetim Kurulu olarak 8 Mart Dünya emekçi kadınlar gü-
nünde Örgütlü olduğumuz Tüm işletmelerde kadın üyelerimizle bir araya 
geldik.

Son dönemde Toplu iş sözleşmesi imzalanan ikisi yeni örgütlendiğimiz 
olmak üzere üç işyerinde üyelerimizin tamamının onayı ve memnuniyeti ile 
imzalandı.

16 Ekim tarihinde çoğunluk tespitinin geldiği SYSTEMAİR HSK işye-
rinde ücretsiz izine çıkartılan üyelerimiz her türlü zorluğa karşı kapı önü 
direnişini hak mücadelesini devam ettiriyor. 

Anayasal haklarını kullanıp sendikalı ve toplu iş sözleşmeli bir ortam-
da çalışmak istedikleri için ücretsiz iznine çıkartıldılar. Sendika üyelerine 
ücretsiz izin kullandırılıyor. Gebze şubesi olarak bölgemizdeki, BALDUR 
Grevcileri, Cem Bialetti Grevcilerini, Migros direnişçileri ve CPS direniş-
çilerini ziyaret ederek maddi manevi desteğimizi yaptık. Yasasın Sınıf da-
yanışması.

İMES Sanayi Bölgesinde Birleşik Metal İş Gebze Şubesi olarak kadrola-
rımız ve HSK direnişçileri ile Cuma namazı çıkışında “Sendikalı Ol Güçlü 
Ol”! Başlıklı bildirilerimizi dağıtarak sendikasız çalışan işçi arkadaşlarımızı 
örgütlü Sendikalı olmaya davet ettik.

DİSK 54. Kuruluş yıl dönümünde Tüm fabrikalarda İNADINA SENDİ-
KA İNADINA DİSK SLOGANLARI YÜKSELDİ!

Yeni seçilen temsilci arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.

Maden-İş’ten bugüne sendi-
kamızın duayen emekçisi Nu-
rettin Çavdargil her davranışıyla 
işçi sınıfına yeni dersler veriyor. 
1926 doğumlu olan Çavdargil 
sendikal, siyasal mücadelesinin 
yanında sendikamıza olan tut-
kuyla bağlılığı ve inancıyla he-
pimize için güç veriyor.

Onursal Genel Başkanımız 
Kemal Türkler’in mücadele ar-
kadaşı olan Nurettin Çavdargil; 
Kemal Türklerin sendikal çizgi-
sini ve siyasal anlayışını sürdür-
mek amacıyla çalışmalar yapan 
Kemal Türkler Eğitim ve Kültür 
Vakfı’na evini ve ayrıca bir arsa-
sını bağışlayarak örnek bir dav-
ranışta daha bulundu. 

Çok Yaşa Nurettin Çavdargil, mücadeleniz metal işçileri-
nin, işçi sınıfının yolunu ışıtmaya devam ediyor.    

KETEV (Kemal 
Türkler Eğitim ve 
Kültür Vakfı) Yöne-
tim Kurulu ve De-
netim Kurulu, gün-
demdeki konuları 
görüşmek üzere 31 
Mart 2021 tarihinde, 
Birleşik Metal-İş Sen-
dikası Genel Merke-
zinde toplandı.

KETEV Yönetim ve Denetim Kurulu sendikamızda toplandı
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Kasım ayında Gebze’de Ankara yürüyüşü sırasında 
yaşanan gözaltıların ardından Fransa CGT sendikası, 
Avrupa Komisyonu başkanına bir mektup göndermiş-
ti. Mektuba yanıt Komisyon Başkanı’ndan gelmişti. 5 
Mart’ta, Genişleme Komiserliği de bir cevap gönderdi:

“AVRUPA KOMİSYONU

Komşuluk Politikaları Ve Genişleme Müzakereleri Müs-
teşarlığı

Sayın Genel Sekreter,
26 Kasım 2020 tarihli, Avrupa Komisyonu Başkanı Ur-

sula Von der Leyen ve Avrupa Komisyonu Başkanı Charles 
Michel’e hitaben Türkiye’deki sendikal hakların durumuna 
ilişkin ilgili yazmış olduğunuz mektubunuz için teşekkür 
ederiz. Kendileri benden size bu konuda cevap vermemi 
istediler.

Türkiye’de sendika Birleşik Metal İş’in üyelerinin 24 Ka-
sım 2020’de bir eylemde tutuklanması ile ilgili olarak, Avru-
pa Komisyonu birimlerine tutuklanan sendikacıların ertesi 
gün salıverildikleri bilgisi verildi.

Avrupa Komisyonu özellikle son yıllarda Türkiye’de 
sendikal hakların güvencesiz durumunun farkındadır. 6 
Ekim 2020’de yayınlanan raporunda Avrupa Komisyonu 
Türkiye’yi sendikal hakların kullanılmasının ve ikili ve üçlü 
sosyal diyalogun önündeki engellerin kaldırılmasına çağır-
mıştır. Rapor sendikacılara yönelik işverenler tarafından uy-
gulanan ayrımcılığın ve bazı sendika üyelerinin keyfi işten 

çıkarmalara, bas-
kılara maruz kal-
dığını ve barışçıl 
sendika faaliyet-
lerinin gözaltılarla 
sonlandığını be-
lirtmektedir.

Bu tarz 
uygulamalar 
Türkiye’nin de 
hayata geçirme-
yi taahhüt etti-
ği Uluslararası 
Çalışma Örgütü 
(ILO)’nun çalış-
ma standartlarını 
ihlal etmektedir. 
Birleşik Metal İş 
sendikası yetkili-
lerinin Kasım ayında yaşanan olayı ILO’nun Türkiye ofisine 
aktardıklarını öğrenmiş bulunuyoruz. Avrupa Komisyonu, 
vaka ILO’nun denetim mekanizmalarına aktarıldığında ya-
kından takip edecektir.

Sizi Türkiye’deki sendikal hakların ihlallerini yakından 
takip edeceğimize temin ederiz.

Lütfen en derin saygılarımı kabul ediniz.
Maciej Popowski”

Gebze 2 Nolu şubemizde örgütlenerek, bir yıla yakın 
süredir sendikalı olarak çalışma mücadelelerini sürdüren, 
fabrikanın önünde aylarca direniş yapan ÖZER ELEKT-
RİK işçilerinin uğradığı; sendikal hak ihlalleri, işlerinden 
sırf sendika üyesi oldukları için atıldıkları, Sendika olarak 
yapmış olduğumuz başvuru üzerine, Çalışma Bakanlığı 
müfettişlerinin teftişi sonucunda tüm ayrıntıları ile ortaya 
çıkmıştır. Haklarımızı tırnaklarımızla kazıyarak kazanı-
yoruz.

2015 yılında iflas kararı verilen POLY METAL iş-
yerinde uzun süren mahkemeler sonunda, işçi alacakları 
gasp edilmeye çalışılıyor. Alacaklı bankaların işyerindeki 
makinalar malzemeleri boşaltmak üzere geldikleri duyu-
mu sonrası POLY METAL işçilerinin müdahalesi ile ge-

çici olarak boşaltma işlemi durdurulmuştur.  Bu işyerinde 
46 tane üyemizin kıdem tazminatlarının ve alacaklarının 
takipçisiyiz.

2013 Yılında örgütleyip sendikamıza kattığımız 
SCHNEİDER Elektrik Samandıra Tesisinin taşınması 
nedeni ile gönüllü olarak çıkan üyelerimizle vedalaştık. 
SCHNEİDER ELEKTRİK Depo Çalışanları bundan son-
ra Çayırova bölgesinde faaliyetini sürdürecektir.

BBS ve ÖZER ELEKTRİKTE işçilere karşı yasadışı 
faaliyette bulunup Anayasal kaklarını kullanmalarını en-
gelleyen TUNCAY DURSUN hakkında üyelerimiz tara-
fından yapılan şikayet sonucu yapılan yargılamada hapis 
cezasına hükmedilmiştir. İşçilere karşı yapılan haksız-
lıkların takipçisi olacağımızı bu karar vesilesi ile bir kez 
daha hatırlatıyoruz.

CEM BİATTİ grevinin 9. uncu gününde şube yönetimi 
ve Baldur grevcileri ile dayanışma ziyaretinde bulunduk. 

Şubemizin Kadın Komisyonu, Genel Merkez 8 Mart 

etkinliği için bir arada. Kadın üyelerimizin olduğu işyer-
lerinde üyelerimize Sendikamız 8 Mart’a özel hazırlanmış 
hediyeler ve karanfillerimiz dağıtıldı. 

Gebze 2 Nolu Şube olarak pandemi kurallarını göze-
terek aylık temsilciler kurullarımız toplanmaktadır. Ni-
san Ayı Şube Temsilciler Kurulumuzu 1Mayıs, Baldur 
Grevimiz ile dayanışma ve İşyeri sorunların tartışıldığı 
yoğun bir gündemle gerçekleştirdik. Kurul sonrası Şube 
Yönetimi ve temsilcilerimizle birlikte Baldur grev alanı-
mızı ziyaret ederek dayanışmayı büyütme kararlılığımızı 
gösterdik.

Şube Yönetimi olarak düzenli olarak işyerinde ziya-
retlerimizi gerçekleştirimiz sık sık üyelerimizi tezgah ba-
şında ziyaret ediyoruz.

Şube Yönetimi ve BALDUR işçileri ile DERİTESK 
Sendikası’na bağlı CPS İşçilerinin Yaşadığı hak gaspına 
karşı direnen sınıf kardeşlerimiz ile dayanışmada bulun-
duk.

Gebze 2 Nolu 
Şubemizden

İzmir Şubemizden

Eskişehir Şubemizden

Eskişehir şubemizde son dönem örgütlen-
diğimiz BALAGUER işyerinde devam eden 
toplu iş sözleşme görüşmelerinin anlaşma sağ-
lanamaması üzerine Grev kararı işyerine asıldı.

İstanbul 1 Nolu Şubemizden

Genel Başkanımız ve Genel Sekreterimiz Şube 
yöneticilerimizle birlikte sözleşmeleri biten işyerle-
rinde yapılan törene katılarak bölgemizdeki işyerle-
rini ziyaret ederek üyelerimizle görüştüler. (22 Şubat 
2021)

Şube Kadın Komisyonumuz 01 Mart 2021Şube 
binamızda toplanarak; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
için yapılacak etkinlikleri görüştüler.

01 Mart 2021 tarihinde Şube Yönetim Kurulu, 
Denetleme ve Disiplin Kurulu şube binamızda top-
landı.

Genel Merkezimin 8 Mart Dünya Emekçi Kadın-
lar günü için yaptırdığı hediyeler fabrikalarda ve Ege 
Serbest Bölgesinde örgütlendiğimiz GATES işyeri 
önünde üyemiz kadınlara dağıtılarak kutlama yapıldı.

Eren Balata işçileri ile devam eden TİS ile ilgili 
şube binamızda toplantı yapıldı. (17 Mart 2021)

19 Mart 2021 tarihinde Genel Başkanımız ve 
Genel Sekreterimiz Şube yöneticilerimizle birlikte 
sözleşmeleri imzalanan Schneider fabrikasında yapı-
lan törene katıldılar daha sonra bölgedeki işyerlerini 
ziyaret ettiler.

22 Mart 2021 tarihinde Şube Temsilciler Kurulu-
muz şube binamızda toplandı.

Kocaeli Şubemize bağlı Düzce Erciyas 
Çelik Boru San. A.Ş’de bugün işyerine Grev 
uygulama kararımız ilan edildi. Toplu iş söz-
leşme masasında anlaşma sağlanamaz ise 
29/04/2021’de GREV kararı alındı.

Kocaeli Şubemizden

Avrupa Komisyonu’ndan, Kasım ayında gözaltına alınmamıza ilişkin yanıt

İstanbul 1 Nolu  Şubemize bağlı işyerlerinde temsilci 
seçimleri gerçekleştiriliyor. 

Şube yönetimi ola-
rak fabrika ziyareteri-
miz devam ediyor. 

Kadın üyelerimiz 
8 Mart etkinliklerinde 
aktif görev aldılar.
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Sendikamızda  

8 Mart   etkinlikleri 

Konuşmalarını ardından Beril Devin ve DİSK Korosu, müzıkleriyle etkinliğimize 
renk kattılar.. 

Sendikamızın Merkez Kadın Komis-
yonu üzerinden yürüttüğü kadın çalışması 
son genel kurulumuzda tüzük güvencesine 
kavuştu. Merkez komisyonunun ardın-
dan şube  kadın komisyonları kurulmaya 
başlandı. Böylece daha etkin kadın çalış-
masıyla kadın üyelerimiz 8 Mart etkinlik-
lerine hazırlandı. Salgın koşulları yapılan 
etkinliklerde katılımı etkilese de coşku-
muz, heyecanımızı etkilemedi.  

Birleşik Metal-İş Sendikamız, toplum-
sal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla birlikte 
kadın üyelerini güçlendiren, görünürlük-
lerini arttıran,  işyerlerinde yasadıkları so-
runlara çözüm üretmek için sendikal araç-
larını, mekanizmalarını devreye sokan bir 
sendikal  anlayışı geliştirmeye ve  sendikal 
politika haline getirmek için adım  atan bir 
sendikadır. 

Birleşik Metal-İş Sendikası Merkez Kadın Komisyo-
nu 2021 yılı başında yapmış olduğu komisyon toplantı-
sında 8 Mart’ı için bir dizi etkinlik önerilerini sendikamız 
yönetim kuruluna iletti.  Yönetim Kurulumuz bu etkinlik-
lerin hayata geçirmesi kararını aldı. 8 Mart tarihine kadar 
Ocak-Şubat aylarında, şubelerde komisyonların kurul-
ması, etkinleştirilmesi için çalışmalar yürütüldü. Böylece  
fabrikalarda yapılacak olan eylem ve etkinliklerde, şube 
kadın komisyonu aktif görev aldı.  8 Mart’ın tarihçesini 
bir broşür halinde basılarak işyerlerinde dağıtımı yapıldı. 

İşyerlerinde yapılan etkinlik, işyerlerinde  kadın işçi-
ler “Eşitsizliğe, Ayrımcılığa, Yoksulluğa, Şiddet ve Tacize 
İsyandayız” yazılı pankartlarıyla, kadın işçilerin  taleple-
rini içeren dövizlerle, işyerlerinde komisyonun bildirisini 
okuyarak etkinlikler yaptı. Sosyal medya paylaşımları 
için metal işçisi kadınların taleplerini dile getiren   kısa 
vidolar hazırladılar.

8 Mart’ın bir diğer etkinliği, Kadın 
Komisyonu’nun salgın koşullarını da dik-
kate alınarak örgütlediği bir salon toplan-
tısı oldu.  Toplantı, şubeleri temsilen 60 
kadar kadın işçinin katılımı ile gerçekleş-
tirildi. Kadınların taleplerini içeren basın 
metni, Komisyon Sözcüsü Gülhanım Gür-
büz tarafından okundu. 

Sendikamız Genel Başkanı Adnan 
Serdaroğlu kadın üyeleri selamlayan açış 
konuşmasında, Komisyonun yapmış ol-

duğu çalışmalardan, her gün daha fazla 
kadın işçiler ön saflarda, mücadele içinde 
görmekten Sendika yönetimi olarak gurur 
duyduklarını, yönetim olarak   yapılan ça-
lışmaları desteklediklerini,  eylemelerde 
etkinliklerde canla başla sorumluluk üst-
lenmiş kadın arkadaşlarla  her zaman soh-
bet edemesek de, karşı karşıya geldiğimiz-
de üzerimize aldığımız sorumluğu yerinde 
getirmenin mutluluğunu, memnuniyetini 
birbirimizin yüzünden okuyoruz, dedi. 

Cumhurbaşkanı’nın 20 Mart 2012 tarihinde Resmi 
gazete yayımlanan kararı ile  İstanbul sözleşmesinden 
çekildiğimizin duyurusu  yapıldı. Birleşik Metal-İş Sen-
dikası olarak kadına yönelik şiddetin cinsel tacizin ve 
kadın cinayetlerinin durdurulması için İstanbul Sözleş-
mesinin etkin bir şekilde  uygulanmasından yana tutum 
aldık.  

2011 yılında İmzalanan ve İstanbul’da imzalandığı 
için İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen sözleşmenin  tam 
adı “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Ön-
lenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi" dir.  

Bu sözleşme devlete  koruma, önleme , kovuşturma 
ve  bütüncü politikaları hayata geçirme  yükümlülükle-
ri yüklüyor.   Kadına yönelik erkek şiddetinin temelin-
de toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğu tespitini yapan  
sözleşme, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için  
harekete geçilmesini öngörüyor. 

Kadına yönelik erkek şiddetini önlemek için etkin 
bir uluslararası sözleşme  olan İstanbul Sözleşmesi’nden 
çekildikten sonra, İstanbul Sözleşmesi’nin dayanak oluş-
turduğu 6284 sayılı “Aı̇lenı̇n Korunması ve Kadına Karşı 
Şı̇ddetı̇n Önlenmesı̇”kanunun akıbeti de tartışmaya açıl-
dı.  20 Mart 2021 tarihinden itibaren  şiddete maruz ka-
lan kadınlara yönelik hiçbir hukuki işlemin yapılmadığı,  
6284 sayılı kanunun da uygulanmadığı   yapılan haber-
lerden anlaşılmaktadır.

Kadınlar  şiddet karşısında korumasız bırakıl-
dı. Bu kabul edilmez bir durumdur.  Birleşik Metal-İş 
Sendikası’na üye kadın işçiler İstanbul Sözleşmesi’nden 
çekilme haberinin duyurulmasının ardından işyerlerinde 
yaptıkları eylem ve etkinliklerle çekilme kararını protes-
to edildi. Birleşik Metal-İş Sendikası’nın merkez ve şube 
binalarından asılan “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” yazılı 
dev pankartlarla, sendika yönetimi kadın hareketinin en 
önemli kazanımı olan İstanbul Sözleşmesine sahip çıka-
rak,  çekilme kararını protesto eylemlerine destek verdi.  

Kadınlar Sendikada buluşuyor

Kadınların taleplerini 
içeren basın metni, Ko-
misyon Sözcüsü Gülhanım 
Gürbüz tarafından okundu. 

Ardından kadın temsilciler kürsüye 
çıkarak söz aldı ve sendikanın yürütmüş 
olduğu kadın çalışmasına yönelik değer-
lendirmelerini, taleplerini ve eleştirileri-
ni paylaştılar. Ayşe Sağlam, Betül Özer, 
Gamze Fırat, Meltem Yıl-
dız, Rabia Kızılet, Zübeyde 
Demir görüşlerini paylaşan 
temsilciler oldu. 

Kadın işçiler özellikle 
işyerlerinde cinsel tacize 
karşı sendikanın sergilemiş 
olduğu tutumun kadınlar 
için çok önemli olduğunu, 
kendilerini sürekli kontrol 
etmeye çalışmaktan, kısıt-
lamaktan kurtulduklarını, 
kendilerini güvende his-
settiklerini ve bu duygu-
nun kadınların için önemli 
olduğunu belirtiler.  Kadın 
ve erkek üyelere yönelik 
olarak yapılan toplumsal 

cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet 
ve tacizin sonlanması konulu eğitimlerin 
yaygınlaştırılmasını talep ettiler. 

Bir diğer talep ise, metal sektörünün 
cinsiyetçi istihdamına yö-
nelikti. Kadın işçilerin 
sayısının arttırılması, bu-
nun için toplu sözleşmeler 
dâhil, her türlü sendikal 
aracın kullanılması kadın 
işçilerin talepleri arasın-
daydı. 

Etkinlikte, merkez yö-
netimi ile bir araya gelen 
kadın işçiler taleplerini 
dillendirirken,  Birleşik 
Metal-İş’in kadın politika-
sından, kadın işçileri güç-
lendirmek, haklarını ge-
liştirmek için attığı örnek 
adımlardan memnun ol-
duklarını ve taktirle karşı-
ladıklarının altını çizdiler.  

Merkez Kadın Komisyonumuz 26 Ocak Salı günü Genel Merkezimizde toplandı. 
2021 yılı etkinliklerine yönelik hazırlıkların ele alındığı toplantıda, işyerlerinde kadın işçi-
lerin durumu, özellikle pandemi sürecinden kaynaklı sorunlar değerlendirildi.

Toplantı açılışında komisyon üyelerini selamlamak için toplantıya katılan Genel Sek-
reterimiz Özkan Atar, sendikamızın Kadın Komisyonu çalışmalarına verdiği önemin altı-
nı çizerek, başarılar diledi.

İstanbul  Sözleşmesinden  çıkılmasına metal işçileri öfkeliFabrikalarda İşçiler Eylemde
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Kadın işçiler eğitimde

Sendikada yapılan etkinliğin ardından, 
İstanbul, Gebze, Bursa, Trakya, İzmir ve 
Eskişehir’den gelen 24 kadın, Birleşik Metal-
İş Sapanca Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nde 
8-12 Mart tarihleri arasında yapılan eğitim 
programına katıldı. 

Yılda 2 defa, 5 günlük eğitimler şeklinde 
yapılan eğitim bu yıl 8 Mart haftasında yapıldı. 
Eğitim programı kadınları hem güçlendirmek 
hem de  bilgilendirmek hedefini gözetiyor. 

Eğitimler, alanlarında uzman kadınların 
eğitimciler destek veriyor. Bu eğitimde de  
sendikamızın eğitimcilerinin yanı sıra Hülya 
Gülbahar, Sezen Yılmaz eğitim çalışmamıza 
katkı sundular. 

Toplumsal Cinsiyet, İşyerlerinde Şiddet ve 
Cinsel Taciz, İstanbul Sözleşmesi, 6284 Sayılı 
yasa, Çalışma Hayatında Haklarımız, Kadın 
Emeği Tarihi ve Kadın  Mücadelesi, Birleşik 
Metal–İş Sendikası Tarihi, Sendikalarda Kadın 
ve İletişim başlıklarında  eğitimler yapıldı.   

SEÇİL TEZCAN

Erkek egemen bi otoriteyle yaşa-
dığımız bu ülkede kadının dişi değil 
kişi olduğunu birey olarak eşit haklara 
sahip olunması gerektiğini savunan ve 
bu uğurda bizlerle el ele omuz omuza 
yürüyen sendikamıza ve bünyesindeki 
gerek başkanlarımız gerek temsilci-
lerimiz gerekse eğitimcilerimize canı 
yürekten teşekkür ediyorum.

1 Mart 2021 ta-
rihinde TTB Genel 
Merkezi’nde saat 
11.30’da gerçekleştiri-
len bir basın toplantı-
sıyla DİSK Kadın Ko-
misyonu, KESK Kadın 
Meclisi, TMMOB Kadın 
Çalışma Grubu ile TTB 
Kadın Hekimlik ve Ka-
dın Sağlığı Kolu ortak 
8 Mart çağrısı gerçek-
leştirdi.

DİSK Kadın Ko-
misyonu, KESK Kadın Meclisi, TMMOB 
Kadın Çalışma Grubu ile TTB Kadın He-
kimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından 
gerçekleştirilen basın toplantısı metni

Kadınlar hem toplumsal yaşamda 
hem de çalışma hayatında erkek egemen 
düzene karşı mücadele etmeye devam 
ediyor. Kadınların çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi ve eşit değerde işe eşit üc-
ret talebi ile İstanbul Sözleşmesi’nin ve 
6284 sayılı yasanın etkin uygulanması 
için mücadeleyi ısrarla ve inatla sürdürü-
yor!

Covid-19 salgınının birinci yılında 
çalışma ve toplumsal hayatta derinleşen 
eşitsizliklere karşı sosyal politikalar ge-
liştirmek yerine kadınların yaşadıklarını 
görmezden gelen iktidar, kadınlara gü-
vencesiz ve sendikasız çalışma biçim-
lerini dayatmaya devam ediyor. Ancak 
kadınlar yaşamın her alanında her türlü 
eşitsizlikle mücadele etmeye devam ede-
cekler!

Hangi meslekten hangi toplumsal 
kesimden olursa olsun kadına yönelik 
şiddet yaşamın tüm alanlarında ve yay-
gın olarak sürmekte, kadın cinayetlerin-
de cezasızlık kural haline gelmektedir. 
Kadınlar en yakınlarındaki erkekler ta-
rafından fiziksel, psikolojik, ekonomik ve 
cinsel şiddete uğruyor, “intihar” denilen 
son derece şüpheli ölümlerle kadınların 
yaşamları çalınıyor. Buna karşın yaşam-
larını korumak için öz savunmasını kul-
lanan kadınlar serbest bırakılmak yerine, 
ağırlaştırılmış cezalarla cezaevlerinde 
yaşamaya mahkûm ediliyor. Biz kadınlar 
biliyoruz ki eşitlik ve özgürlük talebimiz 
devletin erkek egemen hukukuna sığ-
mayacak; evde, işyerinde, sokakta cin-
siyetçiliği ve tacizleri ifşa etmeye devam 
edeceğiz!

Tüm dünyada, özellikle de yaşadığı-
mız Ortadoğu coğrafyasında ve ülkemiz-
de kazanılmış haklarımıza dönük  yoğun 
saldırılara ve  dinselleştirme politikaları ile   
bizi  toplumsallıktan kopararak yaşamı-
mız üzerinde  kurulmak istenen denetime 
karşı ” hayatımızdan ve haklarımızdan 
vazgeçmeyeceğiz” diyerek   direniyoruz.

8 Mart, dünyanın neresinde olursa 
olsun sömürüye, ayrımcılığa, baskıya 
karşı yürütülen, kadın haklarının kazanıl-
masında verilen direnişin simgeleştiği bir 
mücadele günüdür. Eşitsizliğin, sınırsız 
tüketimin, sömürünün, yoksulluğun sis-
temleştiği; kapitalizmin, kadın ile kurduğu 
“ucuz emek-kutsanmış annelik” ilişkisinin 
neoliberal politikalarla tüm dünyada yeni 
kölelik koşullarının dayatıldığı bu dönem-
de, kadının varoluş mücadelesi çok daha 
anlamlı bir hale gelmiştir. Hep birlikte se-

simizi yükseltmek, demokratik, özgür ve 
eşit bir dünya kurabilmek, aşağıdaki ta-
leplerimizi haykırmak için mücadelemizi 
yükseltelim!

Kadın istihdamının önündeki engel-
lerden olan bakım hizmetleri kadının 
üstünden alacak özel politikalar uygulan-
malıdır.

Salgın döneminde, artan kadın işsiz-
liğini azaltacak istihdam politikaları hızla 
hayata geçirilmelidir.

Kadın istihdamında tek seçenekmiş 
gibi sunulan esnek-güvencesiz ve kayıt 
dışı çalıştırmaya son verilmeli, güvenceli 
iş, güvenli yaşam koşulları sağlanmalıdır.

Kadınlar regl döneminde en az iki 
gün ücretli izinli sayılmalıdır.

Yetki ve karar mekanizmalarında eşit 
temsiliyetin hayata geçirilmesi sağlanma-
lıdır.

Kadını eğitimden, istihdamdan, ya-
şamdan koparan, çocuk yaşta evliliklerin 
hızla artmasına yol açan 4+4+4 eğitim 
sistemi hemen iptal edilmelidir.

8 Mart kadınlar için ücretli izin günü 
sayılmalıdır.

İstanbul Sözleşmesi tartışmasına son 
verilmeli, Sözleşme ve 6284 sayılı yasa 
etkin bir şekilde uygulanmalıdır.

Covid-19 aşısı en kısa sürede yaygın 
ve ücretsiz uygulanmalıdır.

Kadınların eşit ve özgür olduğu, sö-
mürünün baskının ortadan kaldırıldığı bir 
gelecek için,

Hayatlarımıza sahip çıkmak için,
Savaş ve işgal politikalarına geçit 

vermemek için,
Emeğimiz, bedenimiz ve kimliğimiz 

bizimdir demek için,
Doğamıza ve yaşam alanlarımıza sa-

hip çıkmak için,
Emeğimizi ve hayatı örgütlemek için,
Demokrasiyi, barışı, laikliği kazan-

mak için,
Tüm kadınları, gökkuşağı gibi tüm 

renklerimizle bir arada olmaya, hakları-
mıza ve yaşamlarımıza sahip çıkmaya 8 
Mart alanlarına çağırıyoruz.

Evde, işte, okulda, tarlada, fabrikada, 
atölyelerde, emeği ve hakları için müca-
dele eden tüm kadınların 8 Mart mücade-
le gününü kutluyoruz.

SÖYLECEK SÖZÜMÜZ, DEĞİŞTİ-
RECEK GÜCÜMÜZ VAR!

YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI! 

DİSK Kadın Komisyonu
KESK Kadın Meclisi 

TMMOB Kadın Çalışma Grubu
TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı 

Kolu

Evde kal, kapatma gibi söylem ve uygulamaların yanında metal işçileri bü-
tün risklere rağmen çalışmaya devam ediyor. Bu da yetmezmiş gibi hükümet 
sermayeyi koruyacak, emekçiye yeni yükler getirecek uygulamaları arttırmak-
tan geri durmuyor. 

Biz emekçilere; örgütlenmek, her türlü saldırıya karşı hazırlanmak için eği-
timleri, eylemleri yükseltmek ödevi düşüyor. Salgın koşullarında girdiğimiz 
2021 yılı gerekli tüm önlemleri alarak eğitimlerimizi sürdürmeye devam edi-
yoruz. 

Geçtiğimiz üç ayda; Kadın Üye Eğitimi ve Genç İşçi Eğitimi olmak üzere 
2 programlı eğitim (1 haftalık eğitimler), 8 fırsat eğitimi ( grev, toplumsal cin-
siyet, iletişim ve temel sendikal eğitimleri vb.) olmak üzere toplam 10 eğitim 
gerçekleştirdik. Gerekli önlemleri alarak ve hassasiyetleri göz önünde bulundu-
rarak bahar aylarında eğitimlerimizi sürdürmeyi planlıyoruz. 

EĞİTİM KAYITLARI  (OCAK-ŞUBAT-MART 2021)
EĞİTİMLER EĞİTİM SAYISI KATILIMCI SAYISI
PROGRAMLI EĞİTİMLER 2 45
FIRSAT EĞİTİMLERİ 8 340
TOPLAM 10 385

Gerekli önlemlerle
Eğitimlere devam...

Genç İşçi Eğitimi

Sapanca Sardunya Eğitim tesislerimizde, pandemi koşullarına uygun olarak 
düzenlenen bir haftalık Genç İşçi Eğitimimiz 9 Nisanda sona erdi.

Hukuktan örgütlenmeye, iletişimden kadın haklarına pek çok konunun iş-
lendiği eğitimlerde, genç üyeleimiz bilgi dağarcıklarını genişlettiler sendikal 
mücadeleyi daha yakından tanıdılar.. 

Son gün, Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel Eğitim Sekreteri-
miz Seyfettin Gülengül’ün katılımıyla, karşılıklı görüş ve düşünceler paylaşıldı, 
ardından düzenlenen sertifika töreni ile eğitim son buldu.

Genç üyelerimiz, işyerlerine daha bilinçlenmiş, daha kararlı ve daha  inançlı 
döndüler..

Eşit ve özgür bir hayatı 
biz kadınlar kuracağız...

Eşitsizliğe, Ayrımcılığa, Yoksulluğa, Şid-
det ve Tacize İsyandayız!

Bugün 8 Mart, eşit ve özgür bir dünya için 
verdiğimiz mücadelenin simgeleştiği gün. Dün-
yanın her yerinde en temel ekonomik, demok-
ratik, siyasal ve sosyal haklarımız için mücadele 
ediyoruz. Verdiğimiz bu mücadele eşit, özgür ve 
emekten yana bir dünya yaratana kadar süre-
cektir.

Erkek egemen kapitalist düzen, ataerkil poli-
tikalarla yaşamın her alanında kadını ikincilleşti-
riyor ve ücretli ücretsiz emeğini sömürüyor. Ka-
dınların cinsiyet rollerini sürdürmesine endeksli 
istihdam politikalarıyla, emeğini değersiz kılıyor, 
yok sayıyor, özgüvenini elinden alıyor, karar me-
kanizmalarından dışlıyor. 

Tüm bunlar yetmezmiş gibi, kadınlar can 
derdinde, en yakınlarımızdaki erkekler tara-
fından katlediliyor. Evde, işte, okulda, sokakta 
artan fiziksel, cinsel, psikolojik şiddet ve tacize 
karşı mücadele etmek zorunda bırakılıyoruz. 

Bir yıldır hayatımızı derinden etkileyen sal-
gın en fazla kadınların hayatını etkiledi. Okul-
ların, kreşlerin kapanmasıyla çocuk bakımı, 
eğitimi, hasta bakımları evlere taşındı. Salgı-
nın hijyen yükü omuzlarımızda kaldı. Fiziki ve 
psikolojik yükümüzle birlikte ev içi şiddet arttı. 
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği uçurumu derinleşti. 
Çaresizlikten bir çok kadın işi bıraktı. Cinsiyet 
rollerine dönmek zorunda kaldı. Yoksulluk arttı. 
Kadın yoksulluğu daha da arttı.

Bugünün acil ihtiyacı  toplumsal cinsiyet 
eşitliğini merkezine alan, ekonomik ve sosyal 
kayıplarımızı giderecek adımlar atmak. Her gün 
kadınların katledildiği bu topraklarda İstanbul 
Sözleşmesi’ni tartışmaya açanlardan, kadın er-
kek eşitliğine inanmadığını deklare edenlerden, 
kadın düşmanı politikaları hayata geçirmeye 
çalışan siyası iktidardan umudumuz da bek-
lentimiz de yok. Bizler her gecen gün büyüyen, 
kadın mücadelesinin değiştiren ve dönüştü-
ren gücünden ve sendikamız Birleşik Metal-İş 
Sendikası’nın demokratik, mücadeleci, inatçı 
geleneğinden, umutluyuz. 

Kadına yönelik her tür ayrımcılığın ortadan 
kalkması, eşitsizliğin sonlanması, insana yakı-

şır bir çalışma hayatı 
için;

• Ev içi işler, ço-
cuk ve yaşlı bakım-
ları kadınların üze-
rinden alınmalı, kreş 
ve yaşlı bakım evleri 
yaygınlaştırılmalı, 

• Kadınlar için 
düzenli, güvenceli 
istihdam sağlanmalı,

• Çalışma haya-
tında kadına yönelik 
her türlü ayrımcılık 
terk edilmeli, cinsi-
yetçi istihdama ve işyerlerinde cinsiyetçi iş bö-
lümüne son verilmeli,

• Sendikalar çalışma alanlarına yönelik po-
litikalarını oluşturulurken ve hayata geçirirken 
toplumsal cinsiyet eşitliğini referans almalı,

• ILO’nun 100 Sayılı Sözleşmesi’nde de ifa-
desini bulan “eşit değerde işe eşit ücret” uygu-
lanmalı,

• Başta sendikalar olmak üzere, tüm demok-
ratik kitle örgütlerinde karar mekanizmalarında 
kadın temsilini arttıracak önlemler alınmalı,

• İstanbul Sözleşmesi’nin tartışılmasına son 
verilmeli, 6284 sayılı yasa etkin bir şekilde uy-
gulanmalı, 

• ILO’nun 190 Sayılı Sözleşmesi onaylan-
malı, sendikalar bu konuda ortak kampanyalar 
örgütlemeli 

• Evde, sokakta, işyerlerinde yaşamın her 
alanında kadına yönelik fiziksel, cinsel, psikolo-
jik, ekonomik şiddet ve tacizin sonlandırılması 
için önlemler alınmalı,

• Yaşanan salgın koşullarında ve ekonomik 
kriz dönemlerinde sermayeye değil yoksul hal-
ka, emekçiye ve kadınlara bütçe ayrılması için 
mücadele edilmelidir. 

Yaşasın Kadın Dayanışması,  Yaşasın 
DİSK,  Yaşasın Birleşik Metal-İş 

Birleşik Metal-İş Sendikası 
Kadın Komisyonu 

Kadın Komisyonumuzun Bildirisi

İsveç IF Metal Sendikası’nın Genel Baş-
kanı Marie Nilsson ve  Olof Palme vakfın-
dan Helin Şahin Zoom üzerinden katılarak 
deneyim paylaşımı yaptılar. Yurtdışı katılım-
cıları Zoom üzerinden Sendikamızın Genel 
Sekreteri Özkan Atar karşıladıve sendikamız 
hakkında bilgi verdi. IF Metal Sendikası’nın 
Genel Başkanı  Nilsson,  sendikalarında yü-
rüttükleri kadın çalışması hakkında bilgi ver-
di.   310 bin üyesi olan ve  yüzde 20 kadın 
üyeye sahip İsveç’in ikinci büyük sendikası 
IF Metall’in Genel Başkanı özetle, kendileri-
ni feminist, eşitlikçi bir sendika olarak tanım-
ladıklarını, tüm kademelerinde yüzde 30 ka-
dın kotasını yakalamaya çalıştıklarını belirtti. 
Sendika bünyesinde oluşturdukları network 
ağları üzerinden kadın çalışmasını yürüttük-
lerini, dönem dönem bir araya gelerek kendi 
aralarında toplantılar yaparak çalışmalarına 

yön verdiklerini kaydetti. Bu 8 Mart’ta işyer-
lerinde bir kampanya başlattıklarını, kadın-
lara regl dönemlerinde kolaylık sağlanması, 
hijyen ürünlerinin kadın işçilerin ulaşabile-
ceği yerlerde bulundurulması, ihtiyaç halin-
de kadın işçilerin dinlenmeleri için alanlar 
düzenlenmesi, bu dönemi daha ağır geçiren 
kadın işçiler için izin verilmesi gibi talepleri 
de içeren bir çalışmayı başlattıklarını söyledi. 

Karşılıklı soru ve cevaplarla devam eden 
aktarım, kadın işçilerin oldukça ilgisini çekti. 
Tüm başlıklar ilgiyle, beğeniyle karşılanır-
ken, kadın işçiler eğitim dışında birlikte film 
izlediler, sohbetler ettiler, eğlendiler. Kendi 
deyimleri ile kendilerini güçlenmiş hissettik-
leri, pek çok yanlışı fark ettikleri, sendikala-
rına olan güvenlerinin arttığı bir süreci dene-
yimlediler. 

Ortak Bildiri

İsveç IF Metall Sendikası’nda 8 Mart
BETÜL ÖZER
İnsanlığa sığmayan o 

şiddeti siz Dünya’ya sığ-
dırıyorsunuz. Susmuyoruz 
dedikçe susturuyorsunuz, 
korkmuyoruz dedikçe kor-
kulara mahkum ediyorsu-
nuz. Şiddeti normalleştiren, 
Kadın Cinayetlerine iyi hal 
indirimi uygulayan bir ada-
let sistemi istemiyoruz.

Kadınların yaşam haklarının ellerinden alınmasına, 
özgürlüklerinin kısıtlanmasına, bir erkeğin boyundu-
ruğu altında ezilmesine müsaade eden bir Hükümet 
yönetimini istemiyoruz. Kadınların haklarına saygı 
duyulmayan, sadece görev tanımı olarak evlenip çocuk 
doğurup evi çekip çevirmek olarak görülen varlıklar 
olmak istemiyoruz.

İstanbul sözleşmesini tartışarak kadın cinayet-
lerinin ve kadına şiddetin önünü daha çok açan bir 
hükumetin adalet sistemini yeniden sorgulamasını 
istiyorum. Kadın şiddete maruz kalırken yardım ede-
ne verdiğin cezayı kadına şiddet uygulayana vermiş 
olsaydın toplumsal olarak belki de bir tik daha öne 
geçmiş olur bir nebze olsun kadına yönelik şiddetin, 
Kadın ölümlerinin, mobbinglerin ve tacizlerin de azal-
masına hatta belki yok olmasına vesile olabilirdin.

Çeşme’de yeni bir eğitim tesisi kuruluyor

Çeşme’de sendika-
mızın eğitim ve tatil 
sitesi olarak hizmet ve-
recek olan tesislerde, 
tadilat  ve düzenleme 
işleri hızlanarak devam 
ediyor.. 
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Bu çalışma klemens üretimi yapan bir elektrik fabrikasın-
da çalışma koşullarının ve toplumsal cinsiyet rollerinin, kadın 
işçilerin genel sağlık durumlarına ve vücut ağrılarına etkilerini 
tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiş bir vaka çalışmasıdır.

Bu kapsamda yapılan anket çalışmasına montaj hattında 
çalışan 95 kadın işçiden 78’i katılmıştır. Anket sonuçlarının 
değerlendirilmesinde analiz edilen sonuçlar, ankete katılan 12 
kadın işçi ile gerçekleştirilen grup odak çalışmasında da araş-
tırmayı destekleyici olarak kullanılmıştır. 

Söz konusu işyeri, kadın işçilerin yoğunluklu olduğu (üre-
tim bandındaki 101 işçiden 95’i kadındır) bir işyeri olması ve 
genelde kadın emeğinin yoğun bir biçimde kullanıldığı elekt-
rik-elektronik sektöründeki küçük parçaların üretiminin ya-
pıldığı bir alanda faaliyet yürütmekte olması nedeni ile tercih 
edilmiştir. Söz konusu işyeri 2733 NACE işkolunda faaliyet 
yürütmekte, elektrik aksamında kullanılan klemensler, 5-7 ki-
şiden oluşan kurulu montaj hatlarında çalışmaktadır. 

Elde edilen sonuçların çalışma koşulları ve toplumsal cinsi-
yet rolleri açısından anlamlı sonuçlar üretmiş olması nedeniyle 
bu alanda sürdürülen çalışmalara önemli bir katkı sunduğunu 
düşünmekteyiz.

Bu raporda öncelikli olarak çalışmadan elde edilen genel 
sonuçlar ortaya konularak, sonrasında da çeşitli kategoriler 
üzerinden vücut ağrılarını etkileyen unsurlar, istatistiksel ola-
rak analiz edilmiştir.

BİSAM 
Kadın İşçi Raporu

BİSAM’ın “Metal İşçilerinin Mesleki Sağlık Risk-
leri ve Sağlık Durumları” isimli araştırması 5 Mart 
2021 tarihinde yayımlandı.

Ocak-Şubat 2020 tarihleri arasında Metal İşçi-
lerinin Mesleki Sağlık Riskleri ve Sağlık Durumları 
Araştırması’na cevap veren 1374 işçi arasından, kadın 
işçilerin cevaplarından yola çıkarak yapılan; daha son-
ra geniş bir şekilde yayınlanacak olan raporun öncülü 
olan bu çalışma, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nede-
niyle hazırlanmıştır.

Araştırmada öne çıkan sonuçlar şöyledir:

Metal işçisi kadınların yaklaşık yarısı evliyken, 
bekâr ve boşanmış olanların oranı erkeklere göre 
yüksek

Araştırmaya katılan kadın işçiler ile erkek işçiler 
arasında medeni durum açısından istatistiksel olarak 
anlamlı bir farkın oluştuğu görülmektedir. Erkek-
lerde evli olanların oranı yüzde 77,9 iken kadınlarda 
bu oran yüzde 54,3’tür. Bekâr kadınların oranı yüzde 
32,6, eşinden ayrılmış olan kadınların oranı yüzde 12 
iken, erkeklerde bu oran sırasıyla yüzde 19,3 ve yüzde 
2,5’tir.

Lisans ve üstü eğitim gören kadın işçilerin oranı 
daha fazla

Kadın ve erkek işçiler arasında eğitim düzeyi açı-
sından istatistik olarak anlamlı bir fark görülmemek-
tedir. Buna karşın gözlem sayısı düşük olsa da lisans 
ve üstü eğitim görenler arasında kadınların oranı daha 
yüksektir. Meslek liselerinde erkeklerin, düz liselerde 
ise kadınların oranı daha yüksek olarak görülmektedir.

Kadın işçilerin daha fazla tanılı hastalığı: Ka-
dın işçilerinin dörtte biri kas ve iskelet hastalığına 
sahip

Araştırmaya katılan kadın işçilerin 55’i (%60) ta-
nısı konulan bir hastalığının olmadığını ifade ederken, 
37’si (%40) tanılı bir hastalığının olduğunu söylemek-
tedir. Kadın işçiler istatistiksel olarak anlamlı bir bi-
çimde erkeklerden daha fazla tanılı hastalığa sahiptir. 
Kadınlarda tanılı hastalık oranı yüzde 40 iken erkek-

lerde bu oran yüzde 30’dur.

Kadın işçilerin üçte biri montaj ve trafo ile ilgili 
işler yapıyor

Metal sektöründe kadınların yüzde 31,9’u trafo ve 
montaj işlerinde çalışmaktadır. Bu oran, tanımsız diğer 
işlerde yüzde 20,9, bakım ve kalite kontrol işlerinde 
yüzde 13,2, Paketleme-Depo-Lojistik-Yükleme işle-
rinde ise yüzde 12,1’dir. Erkeklerde ise en çok yapılan 
işlerde tanımsız diğer işler yüzde 20,4 ile ön sıraday-
ken, trafo ve montaj işi yüzde 13,9 ile ikinci sıradadır.

Kadınların üçte ikisine yakını baş ağrısı ve göz 
yorgunluğu yaşıyor

Kadınların yüzde 70’i boyun, omuzlar, kollar veya 
elleri etkileyen kemik, eklem veya kas sorunları; yüz-
de 50,6’sı kalça, bacaklar veya ayakları etkileyen ke-
mik, eklem veya kas sorunları; yüzde 60,5’i sırtı ve 
belli etkileyen sorunlar ile baş ağrısı ve göz yorgun-
luğu yaşadığını ifade etmektedir. Kadınlar baş ağrısı 
ve göz yorgunluğunu erkeklere göre istatistiksel olarak 
anlamlı bir biçimde daha fazla yaşamaktadır.

En sık kullanılan koruyucu donanım eldivendir

Kadınlar arasında en düzenli kullanılan koruyucu 
donanım yüzde 92 ile eldivendir. Bu kadınların yaptığı 
işlerin niteliği ile yakından  ilgilidir. En fazla kullanı-
lan koruyucu donanımlarda, ikinci sırada % 87 ile iş 
tulumu, üçüncü sırada yüzde 56,4 ile gözlük gelmek-
tedir. Gaz maskesi ve baret en az kullanılan koruyucu 
donanımdır.

Kadın işçiler erkek işçilere göre daha az kilo so-
runu yaşıyor

Metal işçisi kadınlar, erkeklere göre daha az kilolu-
dur. Kadınların yarısı normal kilosundayken, erkekler-
de bu oran yüzde 30,4’tür. Buna karşın kilolu kategori-
sinde olan kadınların oranı yüzde 27,9 iken, erkeklerin 
yarısı kiloludur. Zayıf olan kadınların oranı yüzde 12,8 
iken, zayıf olan erkeklerin oranı yüzde 2,4’tür. Kadın 
işçilerin ortalama boyu 164 cm iken erkeklerin ortala-
ma boyu 175 cm’dir.

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

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

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

Çalışma ve Toplum aynı zamanda online bir dergi. 
www.calismatoplum.org adresinden yeni sayısına ve tüm 
dergi arşivine ücretsiz olarak ulaşılabilir.
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2016-2019 BİSAM araştırmaları 
toplu olarak yayınlandı

Sendikamız bir yandan üyelerimizin hak ve çıkarları çerçevesinde 
dayanışma ve mücadele pratiğini örgütlemeye çalışırken diğer yandan 
ise hem üyelerimizin hem de bir bütün olarak işçi sınıfının ve geniş 
halk kesimlerinin başta hayat pahalılığı olmak üzere yaşadığı sıkıntıları 
ortaya koymak, çözüm yolları üretmek amacı ile çeşitli çalışmalar ve 
araştırmalar yürütmektedir. Bu kapsamda araştırma dairemiz kurumsal-
laşma yolunda önemli bir mesafe kat etmiştir. 

2016 yılında sendikamız araştırma dairesi altında yapılandırılan 
Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), bi-
lim insanlarından katkı alarak, dönemsel raporlarla, kapsamlı araştır-
malarla Türkiye’nin ve işçi sınıfının temel meselelerini kamuoyunun 
gündemine taşımaktadır. 

BİSAM tarafından hazırlanan Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırma-
larımız, ürettiği veri zenginliği ve çeşitliliği ile önemli bir kaynak hali-
ne gelmiştir. Bunun yanında dönemsel olarak gerçekleştirilen raporlar 
ile üyelerimizin durumunu ortaya koyan çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu kitap, sendikamızın 2016-2019 yılları arasında kamuoyu ile 
paylaştığı raporları içermektedir. Arşiv niteliği taşıyan bu çalışmaları 
toplu bir biçimde belgelemekten mutluluk duyuyoruz.

Toplumsal 
Cinsiyet 

Rollerinin 
Kadın İşçiler 

Üzerindeki 
Etkileri

YÖNETİCİLERİMİZ FABRİKALARDA

YENİ YAYIN

YENİ YAYIN
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1 Mayıs 1976: 

Yarım asır sonra
19. yüzyılda, uzun ve ağır çalışma koşullarına karşı 

yükselen 8 saatlik işgünü mücadelesi, dünya işçilerinin 
birlik, mücadele ve dayanışmasını simgeleyen 1 Mayıs’ın 
beşiği oldu. 1889 Temmuz ayında İkinci Enternasyonal’de 
“birlik, mücadele ve dayanışma günü” olarak kabul edilen 
1 Mayıs, 1890 yılından başlayarak dünyanın dört bir ya-
nında gösterilerle kutlanmaya başlandı.

1 Mayıs Türkiye’de ilk kez 1909’da Üsküp’te kutlan-
dı. 1910’da kutlamalar oldu. İstanbul’da ise ilk 1 Mayıs’ın 
1912’de kutlandığı kaydediliyor. 1921 1 Mayıs’ına tram-
vay, vapur ve Haliç Tersanesi işçileri iş bıraktılar. 

1922’de İstanbul ve Ankara’daki kutlamaların ar-
dından 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde 1 
Mayıs’ın Türkiye İşçileri Bayramı olarak benimsendi, 
aynı yıl 1 Mayıs, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adapazarı’nda 
kutlandı. 

Ancak bu tarihten sonra 1 Mayıs kutlamalarına izin 
verilmedi, kutlamalar baskı ve tutuklamalarla engellendi. 
1 Mayıs’a karşısında duranların arasında Türk-İş de vardı, 
Türk-İş 1 Mayıs’a karşı 24 Temmuz’u işçi bayramı olarak 
kabul etti.

1923 yılından sonraki ilk yasal 1 Mayıs kutlaması 
1975’te Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) tarafından 
İstanbul Tepebaşı’nda bir salon toplantısı şeklinde ger-
çekleştirildi. TSİP’in İstanbul’da düzenlediği yürüyüş 
Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yasaklandı. TSİP 
Bursa’da da bir kutlama gerçekleştirdi.1 1 Mayıs, kurul-
duğu yıllardan başlayarak DİSK Yürütme ve Yönetim 
Kurulu toplantılarının gündemine girdi. 

YARIM ASIR SONRA…
DİSK Yürütme Kurulu’nun 1969 1 Mayıs’ı öncesinde 

yayınladığı bildiride 1 Mayıs, “Bütün dünya emekçileri-
nin daha mutlu bir yarına, daha güvenilir bir yaşama ka-
vuşmak için giriştiği mücadelelerin birleştiği” gün olarak 
değerlendiriliyordu.2 

DİSK Yönetim Kurulu 1970’te 1 Mayıs “işçi bayra-
mı” için neler yapılacağına dair Yürütme Kurulu tarafın-
dan bir program hazırlanması kararı aldı.3 Yürütme Kuru-
lu 1 Mayıs 1970’te bir bildiri ile 1 Mayıs’ı kutladı.4 

Yürütme Kurulu’nca 1971’de, 1 Mayıs’ta “bir tören 
yapılıp yapılmaması konusunda sendika genel başkanla-
rıyla görüşülüp” karar verilmesi benimsendi.5 Hemen ar-
dından Yürütme Kurulu, Bölge temsilciliklerinin “tören 
veya toplantı, bildiri yayınında serbest bırakılmasına, ma-
halli şartlar dikkate alınarak kendi imkânları ile 1 Mayıs 
işçi bayramının kutlanmasına” karar verdi.6 

1 Mayıs’ın meydanlarda ve kitlesel olarak kutlanması 
fikri, 13 Şubat 1976’da İstanbul Spor ve Sergi Sarayı’nda 
yapılan DİSK’in kuruluş yıldönümünde ortaya çıktı. 

Bu toplantının güvenliğinden sorumlu olan Memet Er-
türk bu önemli karar ânını şöyle anlatmaktadır:

Toplantının sonuna doğru Kemal Türkler yanıma 
gelerek toplantı ile ilgili memnuniyetini dile getirdi 
ve benim şahsımda toplantı için emeği geçen tüm 
arkadaşları kutladı. Kemal Türkler’e, ‘Başkan eğer 
DİSK Yürütme Kurulu karar alırsa 1976 1 Mayıs’ını 
kitlesel bir şekilde kutlama gücümüz var. Yarım asır-
lık bu yasağı bu sene Taksim meydanında kırabiliriz’ 
dedim. Kemal Türkler henüz toplantının heyecanını 
ve etkisini taşıyan DİSK Yürütme Kurulu’na bu tekli-
fi hemen orada götürdü ve orada 1976 1 Mayıs’ının 
Taksim’de kitlesel bir şekilde kutlanması için prensip 
kararı alındı.7

O tarihte Maden-İş Yürütme Kurulu üyesi olan Meh-
met Karaca, toplantının coşku ve heyecanının yöneticileri 
de etkilediğini kaydederek, Kemal Türkler’in toplantı so-
nunda bir arada Yürütme Kurulu’na dönerek öneriyi ge-
tirdiğini anlatmaktadır:

… ve ‘Var mısınız bu yıl 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlaya-
lım?’ dedi. Kemal Nebioğlu ‘Tertip komitesi başkanlı-
ğını bana verirseniz ben varım’ dedi. Türkler, o anda 
Yürütme Kurulu üyelerine dönerek, ‘Ne diyorsunuz?’ 
anlamında işaret yaptı. Yürütme Kurulu üyeleri, ‘Ta-
mam Başkan’ deyince Nebioğlu’na, ‘Verdim gitti’ dedi. 
Sonraki sözü, bana dönerek ‘Bu teklifi ilk Yürütme Ku-
rulu toplantı gündemine al, kutlama detayını görüşe-
lim’ oldu. 8

DİSK Yürütme Kurulu 27 Şubat 1976 tarihinde, “1 
Mayıs İşçi Dayanışma Bayramının coşkun ve yığınsal bir 
biçimde kutlanmasına, (…) üye sendikalara bir talimat 
yazısı yazılarak 1 Mayıs için şube, bölge ve işyeri düze-
yinde hazırlıkların başlatılmasına, kutlama hazırlıklarının 
yürütülmesi ve tertip komitesinin oluşturulmasında Ke-
mal Nebioğlu, Mehmet Ertürk, Mehmet Karaca ve Müşir 
Kaya Canpolat’ın görevlendirilmesine” oybirliğiyle karar 
verdi. 

Aynı toplantıda, “1 Mayıs’ın dünyada ve Türkiye’de 
tarihçesini anlatan bir broşür hazırlanması” da karara bağ-
landı.9 

DİSK, 1 Mayıs kutlaması ile ilgili ilk kamuoyu açık-
lamasını 7 Mart 1976 tarihinde yaptı.10  DİSK Genel Sek-
reteri İbrahim Güzelce, Yaşasın 1 Mayıs broşürünün gi-
rişine alınan ‘Önsöz’de, biz görmemiş yaşamamış, belki 
başka bir ülkede doğmuş olsa da bazı tarihlerin “unutul-
maz” olduğunu yazıyordu: 

İşte 1 Mayıs tüm emek dünyası için bu tarihlerdendir.

- 1 Mayıs grev değildir.

- 1 Mayıs tüm dünya emekçilerinin uluslararası birlik 
ve dayanışmalarını gösterdikleri bir gündür.

- 1 Mayıs birleştiğinde dünya emekçilerinin yenilmez 
gücünü burjuvaziye dayattığı ve tüm çalışanlara örnek ol-
duğu bir gündür.

- 1 Mayıs, Bahar ve Çiçek Bayramı değildir!11   

Yarım asırlık “yasaklamalarla, tutuklamalar, kan ve 
acı ile” 1976 yılına gelinmişti.12   

Türkiye işçi sınıfının nicel olarak büyümüş, 
1961 Saraçhanebaşı mitingini, 1963 Kavel grevi-
ni, 1965 Kozlu direnişini, 1966 tarihsel Paşabahçe 

grevini, 15-16 Haziran direnişini arkasında bırakmış, 
1967’de Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederas-
yonu (DİSK) kurulmuştu. 

12 Mart karanlığından çıkılmış, işçi/sendika hareketi, 
demokratik yığın hareketleri yükselmekteydi. 

DİSK, 1975’te İzmir ve İstanbul’da binlerce işçinin 
katıldığı “Demokratik Hak ve Özgürlükler İçin Mücadele 
Mitingleri” örgütlemişti. DİSK, işte bu koşullarda 1976 1 
Mayıs’ının Taksim Meydanı’nda yığınsal olarak kutlan-
ması kararını almıştı.

Derinden Gelen Kökler’de, kararın “dışarıdan siyasi 
bir etkilenme olmadan DİSK bünyesinde” gerçekleştiril-
diği kaydedilmektedir. Maden-İş Genel Yönetim Kurulu, 
22 Mart 1976’da Gönen Eğitim Tesisleri’nde yapılan ola-
ğan toplantısında 1 Mayıs’ın görkemli bir şekilde kutlana-
bilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması kararını aldı. 
DİSK Başkanlar Konseyi 31 Mart’ta toplanarak miting 
için alınacak güvenlik önlemlerini tartıştı.13 

DİSK Yürütme Kurulu 2 Nisan 1976 tarihli toplan-
tısında, “1976’dan itibaren 1 Mayıs’ın İşçi Dayanışma 
Günü olarak kutlanmasına” karar verildi. 

1976 yılı için uygulanacak program ve bu programla 
ilgili organizasyon DİSK Başkanlar Konseyi’nin 31 Mart 
ve 1 Nisan tarihlerinde yapılan toplantısında görüşülmüş, 
DİSK Yürütme Kurulu’na önerilen Başkanlar Konseyi 
görüşleri de Yürütme Kurulu’nca değerlendirilerek bu ta-
rihsel karar alınmıştı.14 

DİSK’İN 1 MAYIS ÖRGÜTLENMESİ
Kararın hayata geçirilmesi yönünde DİSK Yürütme 

Kurulu, üye sendikalar bünyesinde komiteler kurulması-
nı karara bağladı. Bu komiteler, sendika merkez komitesi, 
sendika bölge veya şube komiteleri ile işyeri komiteleriy-
di. Kurulacak bu komiteler üçten fazla, beş, yedi, dokuz 
kişilikti. 

İşyeri komiteleri, komite başkanı yolu ile bölge veya 
şube komite başkanlığına; bölge veya şube komitelerinin, 
komite başkanı yolu ile sendika merkez komitesi başkan-
lığına; sendika merkez komiteleri komite başkanı yolu ile 
DİSK komitesine bağlı olacaktı. Kararda, bundan böyle 1 
Mayıs’ın her yıl işçi bayramı olarak kutlanabilmesi amacı 
ile, üye sendikaların yapacağı toplu sözleşmelere 1 Ma-
yıs maddesinin konulması da vardı: “1 Mayıs genel tatil 
günü, diğer bütün dünya ülkelerinde de olduğu gibi işçi 
bayramı olarak kutlanabilmesi amacı ile işyeri tatil yapılır 
ve herhangi bir nedenle işçi çalıştırılamaz.15 
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İbrahim Güzelce: 
“1 Mayıs’ta kırlarda 

çiçek toplamayı  
burjuvaziye  
bırakıyoruz. 

1 Mayıs  
işçi sınıfının birlik, 

savaşım ve dayanışma 
günüdür.  
Bu bilinçle  

yığınsal olarak  
kutlanacaktır.” 

(DİSK, Yaşasın 1 
Mayıs, Mart 1976)

DİSK’İN 1 MAYIS 1976 PROGRAMI
1. 1 Mayıs günü sabahı saat 9:00 ile 10:00 arasın-

da Beşiktaş’ta toplanılmasına,
2. Saat 10:00’dan itibaren Beşiktaş’tan başlamak 

suretiyle Beşiktaş Caddesi-Stadyum Önü ve Gümüş-
suyu güzergahı üzerinden Taksim Meydanına kadar 
yürüyüş yapılmasına,

3. Taksim Meydanında DİSK ve sendika yöneticileri 
grubunun Atatürk Anıtına çelenk koyduktan sonra tri-
bünlerde gerekli yerini alması,

4. DİSK genel başkanı tarafından günün mana ve 
önemini belirten bir konuşma yapılması,

5. Kortej Taksim Meydanında tribünler önünden 
Marş müziği ile saygı yürüyüşü yaptıktan sonra, mey-
dana çıkılan yol ağızlarında dağılınması,

6. Yürüyüş kortejinin düzenlenmesinin ise,
a) Önde DİSK ve üye sendikalarının merkez yü-

rütme ve yönetim kurulları üyelerinden teşekkül eden 
öneticiler grubu,

b) DİSK ve üye sendikalarının genel merkez, bölge 
temsilciliği veya şube flamaları,

c) Her işyeri işçilerinin ayrı gruplar halinde onar 
metrelik aralarla yürümesi şeklinde uygulanmasına,

DİSK Yürütme Kurulu, Karar Defteri, 2 Nisan 1976 
tarih ve 199 sayılı karar; DİSK Arşivi.

METAL İŞÇİSİNİN TARİHİNDEN

HAYDİ 1 MAYIS 1977’YE…
1 Mayıs 1976 disiplinli, görkemli bir miting oldu. 

DİSK’e bağlı sendikalar, çok sayıda Türk-İş üyesi işçi, 
30'un üzerinde gençlik ve meslek örgütü ve siyasi partile-
rin katıldığı miting sabahın erken saatlerinde başladı. 

Programa göre yürüyüşün Beşiktaş'tan Taksim'e ya-
pılması planlanmıştı. Ama katılımın yoğunluğu nedeniy-
le, fabrikaların yoğun olduğu semtlerden, Beşiktaş, Saraç-
hanebaşı, Şişli ve Kabataş’tan yola çıkan yürüyüş kolları 
Taksim'e geldiler. İlerici Gençler Derneği yol boyunca 
durdukları yerlerde ve Taksim’e girerken ‘Grev’ adlı oyu-
nu sergiliyorlardı. 

Rengarenk ve sayılamayacak kadar çok sayıda afiş 
ve pankartın eşliğinde, işçilerin fabrikada çalışmalarını 
canlandıran araçlar, iş giysileri ile fabrika işçileri, davullu 
zurnalı kalabalık, “savaşa karşı barış, zulme karşı özgür-
lük”, “Giyinsek aç, yesek çıplak kalı-
yoruz”, “Topraklarımızı ABD’ye değil, 
yoksul köylüye verin”, “Bugün milyon-
larca işçi tek ses, tek bir yürek”, “Analar 
doğurur, faşistler öldürür” yazılı döviz 
ve pankartlarla alanı doldurdu. 

Hele Tekstil Sendikasına bağlı işçi-
lerin alana girişi tam bir renk cümbüşü 
halindeydi. Taşıdıkları “tezgâh başında 
çalışan kadın” panosu arkasından üzerin-
de 1 Mayıs yazılı mavi, kırmızı, beyaz 
renklerdeki bayrakları sallıyorlardı.16 

DİSK ve Maden-İş Genel Başkanı 
kürsüye geldiğinde sendika flamaları 

dalgalanıyor, alan adeta yıkılıyordu. Türkler’in, “Bun-
dan böyle Taksim Alanı’nın adı, 1 Mayıs Alanı olacaktır” 
sözleri “Yaşasın 1 Mayıs” sloganlarıyla karşılandı. Türk-
ler konuşmasında, siyasi iktidara yüklenerek, işsizliğin, 
hayat pahalılığının durmadan arttığını, işçi ücretlerinin, 
memur maaşlarının ve köylü gelirlerinin sürekli olarak 
düştüğüne işaret etti:

Buna karşılık yerli ve emperyalist sermayeli tekelci 
kapitalistlerin kârı gittikçe akıl almaz bir hızla artı-
yor. İşçi, köylü, memur, esnaf, küçük üretici, yani nü-
fusumuzun büyük çoğunluğunu oluşturan, tüm değer 
ve zenginlikleri yaratan emekçi halkımızın yaşama ve 
çalışma koşulları ağırlaşıp, hayat çekilmez hale geli-
yor.17 

Cumhuriyet’in gözlemi, “çok büyük kalabalığa ve 
çok sayıda demokratik grubun katılmış olmasına rağmen, 
DİSK’in mitinginde çok az sayıda slogan kullanılmış” 

olduğudur: “En fazla 1 Mayıs Marşı’nın 
okunduğu, sık sık halay çekildiği ve cep-
he hükümetini istifaya çağıran sloganla-
rın tekrarlandığı dikkati çekmiştir.”18 

1976 1 Mayıs’ı, Türkiye’de kitlesel 
ve görkemli bir mitingle kutlanan ilk 
1 Mayıs oldu. Türkiye işçi sınıfı DİSK 
öncülüğünde 1 Mayıs bayrağını meydan-
larda yükseltti. 

İşçiler örgütlü, düzenli ve disiplinli 
bir şekilde toplanmışlarsa öyle de dağıl-
dılar. Yarım asırlık yasak kırılmıştı. Ve 
alanda son slogan yankılandı, “Haydi 1 
Mayıs 1977’ye.”
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İşçiye KOD 29 zulmü
Bilindiği üzere pandemi sonrası 4857 sa-

yılı İş Kanuna eklenen Geçici 10. Madde ile 
işverenlere işçileri onayları olmaksızın ücret-
siz izne ayırabilme imkanı tanınmış ve belirli 
haller dışında 'işten çıkarma yasağı' getiril-
miştir.

Ücretsiz izin uygulamasının işverenler 
yönünden herhangi bir kısıtlamaya tabi tutul-
mamasına rağmen, işten çıkarma yasağının 
'istisna'larının olması uygulamada sürecin 
bütünüyle işçi aleyhine yürümesine neden ol-
muştur.

İşten çıkarma yasağının istisnaları özetle 
şunlardır:

- 'Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan 
haller ve benzerleri' olarak tanımlanan Kanu-
nun 25. maddesinin birinci fıkrasının ikinci 
bendinde sayılan haller,

- Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmele-
rinde sürenin sona ermesi,

- İşyerinin herhangi bir sebeple kapanması 
ve faaliyetinin sona ermesi,

- Her türlü hizmet alımları ile yapım işle-
rinde işin sona ermesi halleridir.

Bu hallerden özellikle SGK işten çıkış 
bildirimlerinde "Kod 29" olarak yer verilen 
'ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış 
nedeni ile fesih' yasaktan muaf tutulduğundan 
işverenler, son dönemde işten çıkarmak iste-
diği her işçi için bu kodu kullanır hale geldi. 
İşten çıkarma yasağının işçi lehine getirildi-
ği ve yukarıda sayılan hallerin istisna olarak 
belirlendiği ifade edilse de pandemi süresince 
görüldüğü üzere uygulama tamamen işçinin 
aleyhine sonuçlanmaktadır. 

KOD 29'UN SONUÇLARI

SGK işten çıkış kodlarında Kod 29'a karşı-
lık gelen 'ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı 
davranış' gerekçesine dayanılarak işçinin iş 
sözleşmesi feshedildiğinde işçi işsizlik ödene-
ğinden yararlanamamaktadır. Yani işçi kendi 
ücretinden kesilerek fona aktarılan kaynaktan 
işverenin tek taraflı beyanıyla mahrum edil-
mektedir. 

İşveren Kod 29’la işten çıkardığı işçi için 
hem ihbar süresine uymaktan ve uymaması 
halinde ödemesi gereken ihbar tazminatından 
hem de kıdem tazminatı ödeme yükümlülü-
ğünden kurtulmaktadır. Ayrıca bu kod işçinin 
sicilini de olumsuz etkilediğinden yeni iş bul-
masını daha da zorlaştırmaktadır.

SGK veya İŞKUR'un da söz konusu iş-
veren tarafından tek taraflı yapılan işten çıkış 
bildirimlerinin doğru olup olmadığına ilişkin 
bir denetimi de olmadığından işverenler Kod 
29'u sıklıkla kötü niyetli olarak kullanabil-
mektedir.

İşverenler Kod 29'la çıkış yaptığında sa-
vunma dahi almaksızın işçinin sözleşmesi-
ni derhal feshedebilmekte, işçi ise işverenin 
bildiriminin asılsız olduğunu ispat etmek ve 
haklarını alabilmek için dava yoluna gitmek 
durumunda kalmaktadır. İşverenler dava sü-
reçlerinin hem maddi hem de manevi olarak 
işçi tarafından göze alınmasının zorluğunu da 
bildiğinden Kod 29'a rahatlıkla başvurabil-

mekte ve dava işverenin aleyhine sonuçlansa 
dahi işçiden daha fazla zarara uğramamakta-
dır.

Dava süreçlerine değinmek gerekirse; işe 
iade ve işçilik alacaklarına ilişkin davalarda 
zorunlu arabuluculuk söz konusu olduğundan 
işçiler öncelikle arabulucuya başvurmak du-
rumunda. Arabuluculuk aşamasında ise uzun 
süren davalarla uğraşmak zorlayıcı olduğun-
dan işçiler çoğunlukla haklarından çok daha 
azına razı edilmekte, işverenin haksız bildiri-
mi yanına kar kaldığı gibi kanunen ödemesi 
gereken tazminat miktarlarından çok daha 
azını ödeyerek işin içinden sıyrılabilmektedir.

Arabuluculukta anlaşılamaması halinde 
ise işçi dava açarak işe iadesini talep edebil-
mekte ancak davalar en az 2-3 yıl sürmekte-
dir. Yargılama neticesinde işe iade talebi kabul 
edilerek işçinin haklılığı ortaya çıktığı takdir-
de ise kanun "işveren işçiyi bir ay içinde işe 
başlatmak zorundadır" dese de bu süre içeri-
sinde işçinin işe başlatılmaması halinde en az 
dört ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında işe 
başlatmama tazminatı ödeyerek işveren, işçiyi 
işe alma yükümlüğünden kurtulabilmektedir.

İşçi ancak bu uzun dava süreçlerinin so-
nunda işe başlatmama tazminatı ile kıdem, 
ihbar tazminatları ve diğer işçilik alacaklarına 
kavuşabilmektedir.

NE YAPMALI?

İşten çıkarma yasağı öncesinde de işçile-
ri mağdur eden ve haklarının işverenler tara-
fından kolaylıkla gasp edilmesine neden olan 
Kod 29, son dönemde sözde işten çıkarma ya-
sağını delmenin en kolay ve karlı yolu haline 
geldi.

Bu nedenlerle, işverenlerin çıkış kodunu 
tek taraflı ve keyfi bir şekilde seçmelerinin 
önüne geçecek ve bildirim yaparken nedenini 
ortaya koyan somut belgelere dayanma zorun-
luluğunu sağlayacak bir yasal düzenleme ge-
rekmektedir.  Ayrıca çıkış bildirimleri sıkı bir 
denetimden geçirilmeli, işçinin de beyan ve 
itirazları dikkate alınarak karar verilmelidir.

Kod 29’a dayanak olan İş Kanunu'nun 25. 
maddesinin 2. Bendi belirsiz ve geniş kap-
samlı olduğundan maddede yer verilen çıkış 
nedenleri daraltılmalı ve sadeleştirilmelidir.

Yasal değişikliklerin işçiyi mağdur etme-
yecek biçimde düzenlenmesini talep etmenin 
ötesinde yapılabileceklere ilişkin çözüm ise 
örgütlü mücadeleden başkası değildir. İşçile-
rin bireysel olarak haklarını elde edebilmesi-
nin tek yolu olan dava süreçleri yukarıda da 
izah ettiğimiz üzere oldukça meşakkatli ol-
duğundan bu durumla başa çıkabilmenin, iş-
verenin avantajlı ve güçlü konumu karşısında 
işçiyi güçlendirmekle, yani sendikalaşmakla 
mümkün olduğu açıktır.

Söz konusu yasal düzenlemeler, özellikle 
son dönemdeki ücretsiz izin uygulaması ve 
Kod 29, sendikalaşan işyerlerinde de işçile-
ri yıldırmanın aracı haline getirilse de işçiler 
bunun karşılığını yine örgütlü mücadeleriyle 
vermeye, gerek sendikal gerek bireysel hak-
larını kazanmanın yollarını açmaya devam 
etmektedir.

Kamuoyunda “Kod-29” olarak 
bilinen ve işçinin iş sözleşmesinin iş-
veren tarafından İş Kanunu’nun 25-II 
maddesinde yer alan “Ahlak ve iyi ni-
yet kurallarına uymayan haller ve ben-
zerleri” gerekçesi ile feshedilmesi ça-
lışma yaşamının kanayan bir yarasıdır.

Bilindiği gibi Sosyal Güvenlik  
Kurumu (SGK) işten çıkarma veya 
ayrılma kodlarına ilişkin verileri ya-
yımlamıyor. DİSK-AR tarafından 
CİMER başvurusu ile SGK’den elde 
edilen verilere göre 2020 yılında 176 
bin 662 işçi Kod-29 nedeniyle 
işten çıkarıldı. 34 bin 145 kadın 
ve 142 bin 517 erkek işçi Kod-
29 bahanesiyle işten çıkarıldı. 
Böylece Kod-29 ile işten çıkarı-
lanların sayısı ayda ortalama 14 
bin 772 ve günde ortalama 491 
kişi oldu.

Kod-29 ile işten çıkarılan 
işçiler kıdem tazminatı ve ih-
bar öneli/tazminatı alamıyor-
lar.  Ayrıca Kod-29’dan çıka-
rılan işçiler İşsizlik Sigortası 
Fonu’ndan işsizlik ödeneğinden 
yararlanamıyor.

İşverenlerin uzun yılardır, 
işçilerin kıdem ve ihbar taz-
minatı haklarını gasp etmek 
için başvurdukları bu yöntem,  

Covid-19 döneminde uygulanan işten 
çıkarma yasağını delmek için de kötü-
ye kullanılıyor. İş Kanunu’nun 25-II 
maddesi işten çıkarma yasağının istis-
nalarından birini oluşturuyor.

2020’de Kod-29 kıyımı: 
Toplam 177 bin işçi!

• Günde ortalama 500 işçi 
Kod-29 ile işten çıkarıldı!

•  2020 yılında 177 bin işçi 
Kod-29 bahanesiyle işten 
çıkarıldı!

• Kod-29 gerekçesiyle ayda 
ortalama 14 bin 722 işçi  
işten çıkarıldı!

Kısa Çalışma Ödeneği’nin 
devamı için yeterince 

kaynak var!
Fon’un mevcut kaynakları ile en az bir yıl daha KÇÖ 

uygulamasına devam edilmesi mümkündür:

KÇÖ uygulaması için yeterince kaynak vardır.

Covid-19 döneminde sigortalı işçilerin en önemli 
desteklerinden biri olan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) 
uygulaması 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla sona eriyor. 
Salgın devam ederken KÇÖ uygulamasının kaldırılması 
işçiler açısından ciddi kayıplar yaratacak. KÇÖ ile işçi-
lere brüt ücretlerinin yüzde 60’ı tutarında ve brüt asgari 
ücretin yüzde 150’sine kadar ödeme yapılıyordu. Böylece 
işçilerin eline 2.100 TL ile 5.300 TL arasında bir ödenek 
geçmesi söz konusu. Kısa Çalışma Ödeneği’nin kaldırıl-
ması ile işçiler zorunlu ücretsiz izne mahkûm edilecek 
ve günde 47 TL nakdi ücret desteği ile yetinmek zorunda 
kalacak.

Salgının başlangıcından bu yana toplam 3,8 milyon 
işçi kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. Halen 1,3 mil-
yon işçi kısa çalışma ödeneği alıyor.

Kısa Çalışma Ödeneği neden kaldırılıyor? Bunun hiç-
bir inandırıcı gerekçesi yok. Salgın devam ettiğine göre 
iş ve istihdam kaybı devam ediyor. Bu nedenle KÇÖ’ye 
olan ihtiyaç da sürüyor. KÇÖ için kaynak mı yok? Tam 
tersine İşsizlik Sigortası Fonu’nda yeterince kaynak var.

Nisan 2020 ile Şubat 2021 dönemi arasında Covid-19 
kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işçilere 28 mil-
yar TL kısa çalışma ödemesi yapıldı. Covid-19 ödenek-
lerinin aslan payını KÇÖ oluşturdu. Aynı dönemde iş-
verenlere yapılan teşvik ödemelerine ise 16,7 milyar TL 
ayrıldı. 3,8 milyon işçiye 28 milyar TL KÇÖ ayrılırken 
işverenlere 16,7 milyar doğrudan teşvik ayrıldı.

İşsizlik Sigortası Fonu’nda halen 98,2 milyar TL kay-
nak bulunmaktadır. Fon’un mevcut kaynakları ile en az 
bir yıl daha KÇÖ uygulamasına devam edilmesi müm-
kündür. Dahası işveren teşviklerine son verilip bu kay-
naklar işçiler için kullanılacak olursa Fon kaynakları bü-
yük ölçüde korunarak kısa çalışma ödemelerine devam 
edebilir. Son bir yılda 28,2 milyar TL Kısa Çalışma Öde-
neği verilmesine rağmen Fon’da 98,2 milyar TL kaynak 
bulunuyor.

DİSK-AR İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu

COVID-19 nedeniyle 
Her üç kişiden biri işsiz!
• Covid-19 etkisiyle yaşanan toplam iş kaybı ve işsiz-

lik (revize) 12 milyon 115 bin.
• Covid-19 etkisiyle iş ve istihdam kaybı oranı (revi-

ze) yüzde 34,4
• Geniş tanımlı işsiz sayısı 9 milyon 638 bine yük-

seldi.
• Geniş tanımlı işsizlik oranı 27,4’e yükseldi.
• İstihdam 2020 yılında 1 milyon 268 bin kişi azaldı.
• Kadınlarda geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 34,8
• Gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 41,1 

olarak gerçekleşti. 

TÜİK 2020 yıllık Hanehalkı İşgücü Araştırması so-
nuçlarını bugün (22 Mart 2021) açıkladı. TÜİK 2020 yıl-
lık verilerinde 10 Mart 2021’de yeni yayımlamaya baş-
ladığı geniş tanımlı işsizlik yöntemini kullanmadı. 2020 
yıllık verileri eski hesaplama yöntemine göre açıklandı.

TÜİK’e göre Türkiye genelinde dar tanımlı işsiz sa-
yısı 2020 yılında 2019’a göre göre 408 
bin kişi azalarak 4 milyon 61 bin kişi 
oldu. Dar tanımlı işsizlik oranı 0,6 pu-
anlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde 
gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı ise 
0,7 puanlık azalış ile yüzde 15,3 oldu.

TÜİK’in açıklamış olduğu veriler dar 
tanımlı işsizlik yöntemine dayalı olduğu 
için işgücü piyasasındaki gerçek durumu 

yansıtmaktan oldukça uzaktır. TÜİK hesaplama yöntemi 
işten çıkarma yasağı nedeniyle kısa çalıma ödeneği alan-
ları, zorunlu ücretsiz izne çıkarılanları kapsamıyor.

DİSK-AR tarafından yapılan hesaplamaya göre geniş 
tanımlı işsiz sayısı 2020 yılında 2 milyon 416 bin kişi ar-
tarak 7 milyon 222 binden 9 milyon 638 bine yükseldi. 
2019’da yüzde 20,7 olan geniş tanımlı işsizlik oranı 2020 
yılında 27,4’e yükseldi. Kadınlarda 2019’da yüzde 27,3 
olan geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 34,8 olarak ger-
çekleşti. Gençlerde 2019’da yüzde 33,4 olan geniş tanımlı 
işsizlik oranı 2020 yılında 41,1 olarak gerçekleşti.

Covid-19 etkisiyle yaşanan toplam iş kaybı ve işsizlik 
12 milyon 115 bin olarak hesaplandı. Covid-19 etkisiyle 
iş ve istihdam kaybı oranı ise 34,4 olarak gerçekleşti.

2020 yılında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki 
yıla göre 1 milyon 268 bin kişi azalarak 26 milyon 812 
bin kişi, istihdam oranı ise 2,9 puanlık azalış ile yüzde 
42,8 oldu. İşbaşında olanların sayısı ise 2 milyon 778 bin 

azalarak azalarak 26 milyon 
847 binden 24 milyon 69 bine 
geriledi.

İş aramayıp çalışmaya ha-
zır olanların sayısı 2020 yılın-
da 2 milyon 238 binden 4 mil-
yon 219 bine yükseldi. Ümitsiz 
işsizlerin sayısı 627 binden 1 
milyon 369 bine yükseldi.

Salgın Avrupa’da
Sosyal Koruma Sisteminin Zayıflıklarını Ortaya Koydu

Avrupa Sendikalar Konfederasyonuna (ETUC)bağlı Avrupa 
Sendika Araştırma Enstitüsü tarafından salgın sırasında sosyal 
koruma üzerine yapılan bir araştırma yapılan bir araştırma, 27 
Avrupa Birliği üyesi devletten 24’ünün işsizlik ödeneği ve gelir 
desteğinin süresini uzattığını ve miktarını arttırdığını ortaya ko-
yuyor. 

AB üye devletlerinin tümü, Covid-19 tarafından sosyal koru-
ma sistemlerinde acil reformlar uygulamaya zorlandı. AB üyesi 
ülkelerden yirmisi, çoğu durumda yardımlara erişim için bekle-
me süresini kısaltarak, hastalık yardımları ve ebeveyn izni ile 
ilgili koşulları da değitiştirdiler. Kriz, böylece yapısal iyileştirme-
lerin hayata geçirilmesi ihtiyacını ortaya çıkardı. 

ETUC Konfederal Sekreteri Liina Carr bir basın açıklama-
sında, “Avrupa sosyal koruma sistemleri, ekonominin son birkaç 
on yılda geçirdiği değişikliklerin gerisinde kalıyor ve Covid-19 

krizi, derin eksikliklerini acımasızca ortaya çıkar-
dı” dedi. Bununla birlikte, ETUC, bu çok sayıda 
acil durum önleminin yarattığı ivmenin, tüm işçi-
lere insana yakışır sosyal koruma sağlayan kalıcı 
ve daha derin reformlara yol açması gerektiğine 
inanmaktadır diye ekledi.
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Covid-19 döneminde Türkiye’de 
Dolar milyarderlerinin serveti 

15 milyar dolar arttı!
• Covid-19 döneminde Türkiye’de dolar mil-

yarderlerinin serveti 15 milyar dolar arttı!

• Forbes listesine giren 26 Türkiyeli dolar mil-
yarderinin serveti son 1 yılda 38,3 milyar 
dolardan 53,2 milyar dolara yükseldi!

• Covid-19 döneminde Türkiyeli dolar milyar-
derlerinin serveti yüzde 39 arttı!

ABD’de yayımlanan Forbes dergisi her yıl dünya ça-
pında dolar milyarderlerinin listesi açıklıyor. Forbes 2021 
dolar milyarderlerinin listesini geçtiğimiz günlerde ya-
yımladı. Listede 1 milyar dolar ve daha fazla kişisel ser-
veti olanlar yer alıyor. Forbes’un 2021 dolar milyarderleri 
listesinde 2.755 kişi yer alıyor. Forbes dolar milyarderler 
listesine 2021’de 493 yeni kişi katıldı. 

Buna göre Covid-19 döneminde milyarderlerin sayısı 
ve serveti dünya genelinde arttı. Dünyanın en zenginleri-
nin serveti bir yılda 5,1 trilyon dolar artarak 8 trilyon do-
lardan 13,1 trilyon dolara yükseldi. Böylece dünya dolar 

milyarderleri servetleri Covid-19 döneminde dolar bazın-
da yüzde 64 artmış oldu.

Dünyanın dolar milyarderleri listesine 2021’de 
Türkiye’den 26 kişi girdi. Türkiyeli dolar milyarderlerin-
den ilk sırayı 6,3 milyar dolarlık serveti ile Murat Ülker 
aldı. Forbes listesine giren Türkiyeli dolar milyarderleri-
nin toplam serveti 53,2 milyar dolar (2021 yılı ortalama 
döviz kuru ile yaklaşık 395 milyar TL) olarak açıklandı. 
Türkiye’de milyarderlerin toplam varlığı son bir yılda 
yüzde 39 oranında arttı. 

2020 yılında Türkiye’deki milyarderlerin toplam mal-
varlığı 38,3 milyar dolardı. Covid-19 döneminde, son bir 
yılda dolar milyarderlerin serveti yaklaşık 15 milyar dolar 
artarak 53,2 milyar dolara çıktı. Böylece Türkiye milyar-
derlerinin serveti Covid-19 salgınına rağmen son bir yılda 
yüzde 39 arttı. Türkiyeli 26 dolar milyarderlerinin serve-
tindeki artış ortalama döviz kurları ile yaklaşık 127 milyar 
TL oldu.

Vaka Sayısı Her Hafta İkiye Katlıyor

Bir Ayda Vaka Sayısı 17 Kat Arttı

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları 
Merkezi, sendikanın örgütlü olduğu işyerlerinden iş-
yeri temsilcilikleri aracılığıyla, Ağustos ayının son 
haftasından bu yana, düzenli olarak haftalık Covid-19 
vaka verilerini derlemektedir. 

Temsilciliklerden derlenen, metal işkolunda 100 
civarı fabrikanın bilgisinin yer aldığı bu verilere göre, 
sendikanın toplusözleşme yaptığı işyerlerinde çalışan 
30 bin işçi içinde, aktif vaka sayısı 9-15 Kasım 2020 
haftasında 771 vaka ile zirveye ulaşmıştı. Söz konusu sayı 1-7 
Şubat 2021 tarihinde 12’ye kadar geriledi. Vaka sayısı 1-7 Mart 
2021 haftasında 14 iken, bu sayı 8-14 Mart 2021 haftasında 3 
kattan fazla artarak 41’e, 15-21 Mart 2021 haftasında bir önceki 
haftaya göre yüzde 50 artarak 63’e, 22-28 Mart 2021 haftasında 
bir önceki haftaya göre yaklaşık iki kat artarak 117’ye, 29 Mart-
4 Nisan 2021 haftasında yaklaşık iki kat artarak 238’e yükseldi. 
Buna göre söz konusu fabrikalarda bugüne kadar görülen aktif 
vaka sayısı en az 4.413’tür. Kimi işyerlerinde COVID 19’a bir-
den fazla yakalanan işçilerin olduğu görülmektedir. 

Vaka sayısı hızla artıyor
Metal işkolunda çalışan işçiler arasında aktif vaka sayıları-

nın hızla arttığı görülmektedir. Bir ayda aktif vaka sayısı 17 kat 
artmıştır. Söz konusu sayıların katlanarak gittiği görülmektedir. 
Bu eğilim devam ettiği taktirde 2 hafta içinde yeni bir zirve 
kaçınılmazdır.  

Vakalar gebze bölgesinde yoğunlaşıyor
Aktif vaka sayılarının yaklaşık yüzde 45’i Gebze bölgesin-

dedir. Sendika üye sayısının da yoğun olduğu Gebze bölgesi 
için bu veriler endişe vericidir. 

Araştırmanın Yöntemi

Söz konusu çalışma Google Form online platformu 
üzerinden gerçekleştirilmektedir. Veriler 120 işyerinde 
sendika baş temsilcilerinden online olarak derlenmek-
tedir. Elde edilen veri sayısı, katılıma bağlı olarak 90-
110 arasında değişmektedir. Ancak veriler işyerlerindeki 
genel eğilimi göstermesi açısından anlamlıdır. Bugüne 
kadar görülen toplam vaka sayısı verileri ise ağustosun 
son haftasında elde edilen verilere, yeni vaka sayıları 
eklenerek elde edilmiştir. Verilerin geçerliliği temsilci-
lerden gelen bilgiler ile sınırlıdır. Gerek toplam gerekse 
aktif vaka sayısı, minumum değer olarak ele alınmalıdır. 
Haftalık aktif vaka sayısı, yakalanan yeni vaka sayısın-
dan fazla olmak durumundadır. Yeni vaka sayısının aktif 
vaka sayısından fazla olması halinde gerekli düzeltme 
yapılmaktadır.

COVİD-19 Metal Fabrikalarında 

Yeniden Yükselişe Geçti

Bir yılı aşkın süredir Covid-19 salgınıyla mücadele dün-
yanın gündemine yerleşti. Söz konusu salgın olunca, mü-
cadelenin bir başlığı da salgını ortadan kaldıracak aşının 
bulunması oldu. Kimi ülkeler geliştirilecek aşıyı beklerken, 
insanı merkezine alan ekonomik ve sosyal politikalarla, sal-
gının vatandaşları üzerindeki etkilerini azaltmayı başardı. 
Ancak siyasi iktidarın, ne pahasına olursa olsun çarklar 
dönmeli diyen sermayenin taleplerine göre kararların alın-
dığı bizim gibi ülkelerde; salgının yükü işçi sınıfına ve ka-
dınların ücretsiz bakım emeğine bindirildi.  

Ülkemizde salgından etkilenen yoksul halka bir devlet 
eli uzanmadı. İşsizler, işten atılanlar, kayıt dışı çalışanlar, 
göçmenler çaresiz bırakıldı. Kırıntıları kalmış sosyal devlet 
uygulaması dahi terk edildi.  İşçilerin birikimi olan İşsizlik 
Fonu’ndaki para karşısında her daim iştahı kabaran serma-
ye, salgın fırsatçılığı yaparak fondan aslan payının kendisi-
ne gelmesini sağladı. İşçilerin payına da ücretsiz izin öde-
neği 1168 TL ile yaşama ya da kısa çalışma uygulamasının 
kıskacında ücretlerinin yüzde 60’ı ile geçinmek düştü. O da 
sigortalı bir işte çalışıyorlarsa. Kayıt dışı çalışan, çoğunluğu 
kadın işçilerden oluşan en az yüzde 35’lik dilim ise kendi 
kaderine terkedildi.

Hükümet, başından bugüne salgınla mücadelede şeffaf 
bir yol izlemedi. Verileri her daim tartışıldı. Covid-19 hasta 
sayılarından, hayatını kaybedenlere kadar birçok veri ka-

muoyundan saklandı. Siyasi iktidar hastanelerde gecesini 
gündüzüne katan, hayatlarını ortaya koyan sağlık emekçi-
lerinin, bilim insanlarının örgütleri ile işbirliği yapmak yeri-
ne,  siyasi kaygılarla hareket etti.

Salgınlara karşı en etkin ve güvenilir korumanın aşı ol-
duğu insanlık tarihinin tecrübelerinden bilinirken, birçok ül-
kede yaygın bir şekilde uygulanmaya başlayan aşılama ça-
lışmaları ülkemizde siyasi iktidarın açık ve şeffaf olmayan 
tutumu nedeniyle tartışmaların merkezindedir. Bu nedenle, 
bugün aşı konusunda yürütülen tartışmaların bir nedeni de 
hükümetin salgının başından bugüne ısrarla sürdürdüğü, 
sağlık alanında çalışan meslek örgütlerini ve sendikaları 
dışlayıcı tutumu, tutarsız açıklamaları, vatandaşını yalnız 
bırakan, onları aldatmaya yönelik politikalardır. Gelinen 
noktada, hükümetin salgın yönetim politikası geniş halk kit-
leleri karşısında güvenilirliğini yitirmiştir.

İşbirliği Şart, Ücretsiz Aşı Hak

Türkiye göçmenlerle beraber yaklaşık 90 milyon nüfusa 
sahip bir ülkedir. Bugün yarın diye beklenirken ülkeye gelen 
aşı miktarı 3 milyondur. Yani yaklaşık nüfusun 30’de 1’ine 
yetecek bir aşı gelmiştir. Bilim insanlarının yaptığı açıkla-
malardan, salgının kontrol altına alınabilmesi için ilk elden 
nüfusun en az yüzde 60’nın aşılanması gerektiği ve uygu-
lanmaya başlayan aşının/aşıların niteliğine göre belli peri-

yodlarda uygulanmak üzere 
daha fazla aşıya ihtiyaç ol-
duğu bilinmektedir. Hükümet 
henüz gelen bu yetersiz sa-
yıdaki aşının kime yapılacağı 
ile ilgili net bir açıklama yap-
mamışken yapılan açıklama-
lar ise spekülasyona açıktır. 

Etkinliği ve güvenilirliği konusunda gerekli aşamaları 
tamamlamış, bilimsel kurumlar tarafından onaylanmış aşı 
miktarının hızla arttırılması, aşılama çalışmalarına baş-
lanması salgının ortadan kaldırılması için önemlidir. Geti-
rilecek aşı miktarından, uygulanmasına, korunmasına ve 
ülkenin en ücra köşelerine ulaştırılmasına kadar sağlık ala-
nında çalışan meslek örgütleri ve sendikalar ile bir işbirliği 
yapılmalıdır.

Birleşik Metal-İş Sendikası Yönetim Kurulu olarak, üc-
retsiz aşıya erişimin temel bir sağlık hakkı olduğunun altını 
çiziyoruz. Hükümeti dışlayıcı tutumundan vazgeçerek, sağ-
lık alanında çalışan meslek örgütleri ve sendikalarla iş birli-
ği içinde, salgın ve aşı sürecini yöneterek tüm vatandaşlara 
yetecek kadar ücretsiz aşıyı sağlamaya çağırıyoruz. 

BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu

Ücretsiz Aşıya Erişim Temel Sağlık Hakkıdır! Basın Açıklamalarımızdan
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Tek adamlık baskı rejimi; emekçilerin, akademisyen-
lerin, öğrencilerin, sanatçıların, kadınların, tüm yurttaşla-
rın ihtiyaçlarını ve taleplerini dile getirme, kendi kendini 
yönetme hakkını her türlü zorbalıkla engellemeye devam 
ediyor. 

Ülkemizin bilim yuvası, aydın, gözde üniversiteleri-
ne hasetle bakan iktidar, bu kurumları istibdat rejiminin 
karanlığına boğmak için elindeki her gücü kullanıyor. Bi-
lime, aydınlığa, üniversitesine sahip çıkan ülkemizin ev-
latları; iktidar temsilcilerinin hakaretine, şiddetine maruz 
kalıyor. Öğrenciler en temel demokratik haklarını kullan-
dıkları için terörist ilan ediliyor.

İktidar, Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin ini-
siyatifini hiçe sayarak, emrine amade Melih Bulu’yu 
üniversiteye rektör olarak ihraç etmeyi doğal sayıyor. 
Özerk-demokratik üniversite talebini dile getiren genç-
lerimizi Boğaziçi öğrencisi olmamakla suçluyor. Üniver-
sitelerimize, demokrasiye, insan haklarına sahip çıkmak 
her yurttaşın hakkıdır. İktidarın insanlarımızı ayırma ve 
birbirine düşürme çabası nafiledir.

Boğaziçi Üniversitesi’nde ve diğer protesto yürüyüş-
lerinde öğrencilere uygulanan şiddet ve gözaltılar asla ka-
bul edilemez. Üniversitelerine, demokrasiye sahip çıkan 
gençler, ülkemizin yüz akı, onurumuzdur.

Aydınlık geleceğimize yönelen şiddeti ve göz altıları 
şiddetle kınıyoruz. Demokratik teamüller hiçe sayılarak 
Boğaziçi Üniversitesine atanan rektör gayri meşrudur. 
Melih Bulu derhal istifa etmelidir.

Sendikamız, örgütlendiği tüm işyerlerinde, işyeri 
sendika temsilcilerinin, işçilerin oylarıyla belirlenmesini 
temel ilke edinmiştir. Bilim yuvasında rektörün saray ta-
rafından atanması demokrasiyle asla bağdaştırılamaz.

Biz emekçiler; bilimin ve emeğin ancak özgür koşul-
lar altında hak ettiği değeri kazanacağını biliyor, öğren-
ciler ve akademisyenlerin haklı taleplerini destekliyoruz.

Birleşik Metal-İş Sendikası olarak, demokrasi müca-
delesi veren tüm yurttaşlarımızla dayanışma içinde oldu-
ğumuzu bir defa daha deklere ediyoruz.  

iş kazası değil, iş cinayeti

2020 yılının son aylarından başlayan örgütlenme se-
ferberliği ile Yemeksepeti’nde  sendika, Bakanlığa söz-
leşme yetkisi için başvuru aşamasına gelmişti.

Bu aşamada işveren, Bakanlık kayıtlarında taşıma-
cılık işkolunda gözüken işçilerin tamamına yakınının 
işyerini ve işkolunu hukuksuz ve keyfi bir şekilde değiş-
tirmiştir. Bunun sonucunda 2000 civarında sendika üyesi 
işçinin üyeliği düşürülmüştür.

Nakliyat-İş Sendikası bu işçi ve sendika düşmanlığı-
nın önüne geçmek için, Türkiye’nin birçok ilinde başlattı-
ğı stantlar açma, bildiri, broşür dağıtma ve imza kampan-
yası gibi her türlü protesto eylemlerini yapmaya devam 
ediyor. 

Mücadele... Direniş... Dayanışma... 

Yemeksepeti 
Protestoları Devam Ediyor

Bilimsel-Özerk-Demokratik Üniversite Talebi Engellenemez!

Direnen Döhler 
İşçilerinin yanındayız...
Tekgıda-İş Sendikası, Döhler Gıda’da 2016 yılında 

yetkiyi almış, işverenin itirazı sebebiyle beş yıl süren  
yargı mücadelesi sonucu,işe iade davalarını kazanmıştı.

Mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından Döhler 
işvereni, sendikal örgütlenmede öncü işçilerden başlaya-
rak, 10 işçiyi işten çıkarttı. 

Fabrikada bulunan diğer sendika üyesi işçilere göz-
dağı vermek isteyen Alman sermayeli Döhler işvereninin 
bu hukuk tanımaz tavrına karşı Tekgıda iş sendikasının 
mücadelesi devam ediyor.. 

Örgütlenmek anayasal bir haktır ve bu hakkın kulla-
nılmasını engellemek suçtur... Tekgıda-İş üyelerinin ya-
nındayız.

Salgın sürecinin birinci yılı sona erdi. Bu süreç-
te çarkların döndürülmesi için işyerlerinde tedbirler 
alınmadı, işçiler ölesiye çalıştırıldı ve işçi sınıfı bir-
çok saldırıyla karşı karşıya kaldı.

Ulusal ve yerel basın, işçilerin mesai arkadaşla-
rı, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimle-
ri, meslek örgütleri ve sendikalardan öğrendiğimiz 
bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla Mart 
ayında en az 142 işçi iş cinayetlerinde hayatını kay-
betti:

• 142 emekçinin 123’ü ücretli (işçi ve memur), 
19’u kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve 
esnaf) oluşuyor...

• Ölenlerin 7’si kadın işçi, 135’i erkek işçi. Ka-
dın işçi cinayetleri tarım, eğitim ve sağlık işkolların-
da gerçekleşti...

• Üç çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi ölümleri 
tarım işkolunda gerçekleşti…

• 51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 40 emekçi 
bulunuyor: Çiftçi ve esnaflar ile tarım, maden, büro, 
eğitim, ticaret, metal, inşaat, taşımacılık, sağlık, ko-
naklama ve belediye işçileri...

• 4 göçmen/mülteci işçi hayatını kaybetti: 2’si 
Suriyeli, 1’i Afganistanlı ve 1’i Sırbistanlı...

• Ölen işçilerin 8’i sendikalı. Sendikalı işçiler 
eğitim, metal, sağlık, güvenlik ve belediye işkolla-
rında çalışıyordu...

• Ölümler en çok ticaret/eğitim/büro, tarım, ta-
şımacılık, inşaat, sağlık, maden, metal, konaklama, 
güvenlik ve belediye işkollarında gerçekleşti...

• En fazla ölüm nedenleri sırasıyla Covid-19, 
trafik/servis kazası, ezilme/göçük, yüksekten düş-
me, kalp krizi ve intihar...

• En çok ölüm İstanbul, İzmir, Sakarya, Ankara, 
Kocaeli, Antalya ve Gaziantep şehirlerinde meyda-
na geldi...

Açlık ve Yoksulluk Sınırı Şubat 2021 Dönem Raporu

18 Yılda açlık sınırı 6.6 kat arttı

Asgari Ücret 
1 Ocak 2021’den itibaren

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

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

Kıdem Tazminatı Tavanı
1 Ocak 2021’den itibaren             7.638,96 TL.

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

24.000 TL’ye kadar   % 15

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

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

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

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

Mart 2021 TÜFE
Bir önceki aya göre:  %    1,08 
Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %    3,71
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %  16,19 
Oniki aylık ortalamalara göre:  %  13,18

Mart 2021 Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre:  %    4,13 
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:  %    8,21 
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %  31,20 
Oniki aylık ortalamalara göre: %  17,04

ÇALIŞMA YAŞAMINDAN
Açlık ve Yoksulluk sınırı
Şubat 2021 Dönemi için;

Açlık Sınırı:          2.681 TL
Yoksulluk Sınırı:   9.274 TL

• Günlük zorunlu gıda harcaması 89.37 lira

• Şubat ayında açlık sınırı 2 bin 681

• Yoksulluk sınırı 9 bin 274 lira

• Açlık sınırı istanbul’da 2 bin 850 lira

• Yoksulluk sınırı 9 bin lirayı aştı

• Sadece süt ve süt ürünleri için yapılması gereken günlük harcama 30 liradan fazla

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık 
yapması gereken harcama tutarı 2 bin 681 TL’dir. Bu har-
cama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum 
tutardır. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harca-
maları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre 
ise yoksulluk sınırı 9 bin 274 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gere-
ken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Yetişkin bir 
erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi ge-
reken gıdaların aylık karşılığı 693 TL’dir. 

Bu değer yetişkin bir kadın için 669 TL, 15-18 yaş bir 
genç için 735 TL, 4-6 yaş arası bir çocuk için 486 TL’dir. 
Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine 
maliyeti ise 2 bin 584 TL olarak tespit edilmiştir. 

Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda harcamaları 
için yapması gereken zorunlu tutardır. Eğitim, sağlık, ba-
rınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir 
ailenin yapması gereken harcama tutarı 9 bin 274 TL’ye 
ulaşmaktadır.

18  yılda açlık sınırı 6.6 kat arttı

2003 yılının şubat ayında 4 kişilik bir aile, günlük mi-
nimum 13,47 TL’ye sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 
89.37 TL’ye sağlıklı beslenebilmektedir. Buna göre 18 
yıllık zaman zarfında açlık sınırı 6.63 kat arttı. 

Aynı dönemde enflasyondaki artış ise 5.38 kat oldu. 
Açlık sınırındaki artış genel enflasyonda yaşanan artıştan 
daha fazla oldu.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi dört kişilik bir aile-
nin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 
89.37 TL, aylık 2 bin 681 TL’lik harcama yapması gere-
kiyor.

Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için 
yapması gereken günlük harcama tutarı 23.13 TL, yetiş-
kin bir erkeğin 23.94 TL, 15-18 yaş arası bir gencin 25.47 
TL, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 16.84 TL’dir.

Sağlıklı beslenme için en önemli harcama kalemi 
süt ve süt ürünleri

Şubat 2021’de günlük harcamalarda en yüksek mali-
yet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 31.53 TL’lik har-
cama gereksinimi ile oluşturmaktadır. Et, tavuk ve balık 
grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı 
ise 17.20 TL’dir. Sebze ve meyve için yapılması gereken 
harcama miktarı 14.23 TL, ekmek için yapılması gereken 
harcama tutarı günlük 5.81 TL’dir. Katı yağ ve sıvı yağ 
ise 6.64 TL’lik masraf yapılması gereken ürün grupları-
dır. Yumurta için 1.46, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 
4,36 TL harcama yapılması gerekmektedir.

Aile bireyine göre harcama gereksinimi

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt 
ve süt ürünlerinin payı yüzde 35.3 ile en yüksek paya sa-
hiptir. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 
27.1 ile ikinci sıradadır. Sebze ve meyvenin harcamalar 
içindeki payı yüzde 15.92’dir. Ekmek, makarna vb. için 

ise pay yüzde 9.38’dir. Diğer gıda hacamalarının toplam 
içindeki payı ise yüzde 12.31’tür.

Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için gereki-
nim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori mik-
tarı farklılık göstermektedir. Örneğin tüketilmesi gereken 
ekmek miktarı kadın ve erkek açısından anlamlı düzeyde 
farklıdır.  Süt ve süt ürünleri tüketiminde 15-18 yaş ara-
sındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek 

ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha 
önemlidir. 

Günlük 89.37 TL’lik harcama içinde en maliyetli 
tüketim 8.8 TL ile 15-18 yaş arası bir gencin tüketmesi 
gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır. 4-6 yaş arası bir 
çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı yetişkinler-
den fazladır.

İstanbul’da açlık sınırı 2 bin 850 tl

Araştırma kapsamında üç büyük ile ait Şubat 2021 
dönemi açlık ve yoksulluk sınırı verileri de hesaplanmış-
tır. Buna göre İzmir’de açlık sınırı 2 bin 910 lira olarak 
belirlenmiştir. İzmir’i, İstanbul 2 bin 850 liralık açlık sını-
rı ile takip etmektedir. Ankara’da ise açlık sınırı 2 bin 631 
lira olarak tespit edilmiştir.

Araştırma kapsamında önemli sanayi merkezlerindeki 
açlık sınırları da belirlenmiştir. Buna göre Bursa, Eskişe-
hir ve Bilecik bölgesinde açlık sınırı 2 bin 684, Kocaeli, 
Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova bölgesinde açlık sınırı 2 
bin 739, Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesinde açlık 
sınırı 2 bin 683, Adana ve Mersin bölgesinde açlık sınırı 
2 bin 546 lira olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca açlık sınırı Gaziantep, Kilis, Adıyaman bölge-
sinde 2 bin 486, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye böl-
gesinde 2 bin 491, Şanlıurfa ve Diyarbakır bölgesinde 2 
bin 506, Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Gümüşhane, Gire-
sun bölgesinde 2 bin 693 liradır.

Basın Açıklamalarımızdan

Meksika’da, sendika seçimleri için doğrudan, giz-
li ve özgürce oy hakkı, sendikaların bütçe yönetiminde 
şeffaflık yükümlülüğü ve 2019 çalışma yaşamı reformu 
ile oluşturulan yeni toplu pazarlık kuralları, ülkenin en 
yüksek yargı otoritesi olan Meksika Anayasa Mahkemesi 
tarafından da onaylandı ve kabul edildi. 

Bu düzenlemeleri içeren ve aralarında işyerinde yet-
kili sendikanın belirlenmesini gizli oy, açık sayım prensi-
bi ile yapılacak seçimler yoluyla olması koşulunu da ge-
tiren on iki yeni içtihat şu anda Meksika iş mahkemeleri 
için bağlayıcı hale gelmiş oldu.

Meksika’da Yeni toplu pazarlık kuralları kabul edildi.

Dünyadan
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Sizden Gelenler

Soldan Sağa: 1) Gelişi güzel durmadan yazmak./Bir zaman birimi. 2)Vücudun yere 
basan bölümü./Yaşlı koca. 3) Geveze./Eski dilde su. 4) Kırmızı./Bankalarda bulunan para 
faiziyle yaşayan kimse. 5) Evcil bir hayvan adı./Yakışır, yerinde, uygun./Toprak Mahsulleri 
Ofisi’nin kısa adı. 6) Gaye./Bir işaret sıfatı./Şebeke. 7) Güneş doğmadan az önce belirleme-
ye başlayan aydınlık./Gökyüzü. 8) Kareli kumaş./Edepli, yaramaz karşıtı. 9) İlke kaide./Bir 
nota./Bir ajans. 10) Çayın etkili maddesi./Litrenin kısa yazılışı. 11) Telefon hitap sözü/12 
Eylül öncesi bir partinin kısa adı. /Söz, lakırdı. 12) DİSK Eski Genel Başkanlarından birinin 
soyadı/Tekstil Sendikası ve DİSK Genel Başkanın soyadı.

Yukarıdan Aşağıya: 1) Soluk almadan durmaksızın yemek./Avrupa Birliği’nin kısa 
adı. 2) Avuçlamak, avuç ili ile toplamak./Yaramazın karşıtı. 3) Söz, lakırdı./Utku./Ateş. 4) 
Kiraya verilerek gelir getiren mülk./Argoda kurnaz, yalancı, düzenci aşağılık kimse. 5) İnce 
örtü./Dal./Beyaz leke. 6) Açık, açıkta./Türk Petrollerinin kısa adı. 7) Bir televizyon kana-
lının kısa adı./Yayvan sepet. 8) İlaç deva./Yedirip, içirme. Besleme./Karı koca çocuklar-
dan oluşan topluluk. 9) Kamer./Umut, beklenti./At ayakkabısı. 10) Mısır’ın plaka işareti./
Boston./Demir’in simgesi. 11) Abi, ağabey./Acemce su./Değerli bir taş. 12) DİSK Genel 
Başkanlarından birinin soyadı./Türkiye Kömür İşletmeleri kısa yazılışı

Dünyaya yeni gelen minik kardeşlerimize hoş geldiniz diyor, 
sağlıklı bir yaşam temenni ediyoruz.  

Yeni evli çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz.
Arkadaşlarımıza rahmet, başta aileleri olmak üzere tüm yakınlarına, arkadaşlarına,  

üyelerimize ve çalışanlara başsağlığı ve sabırlar diliyoruz

Gebze Şubemize bağlı HT Solar’dan Hasibe 
Çalçoban’ın babası, Fatma Kara’nın kayınvali-
desi, Yasemin Güner’in babası, Ercan Çınar’ın 
ağabeyi, Aslı Erol’un ağabeyi, Yakup Bingöl’ün 
babası, Nevzat Nazlı’nın ağabeyi, Burak Altın’ın 
babası, Rüstem Arslantürk’ün babası, Rama-
zan Aydın’ın Kayınvalidesi, Canan Çevik’in Ka-
yınvalidesi vefat etti. OMCO Kalıp’tan Hakan 
Kocaman’ın babası, Fatih Mazlum’un babası, 
Serhan Zorer’in babası vefat etti. CHINATOOL 
Otomotiv’den Üzüntülerimiz Özdem Doğan’ın 
babası, Mustafa Altın’ın babası vefat etti. Cen-
giz Makina’dan Semiha Girgiç’in eşi Bekir Girgiç, 
Mustafa Şahin Soğuksu’nun babası, Güner Er’in 
babası, Erdinç Aydın’ın babası, Yusuf Alataş’ın 
babası, Caner Yıldız’ın babası vefat etti.

İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı SANEL’den 
Semra Cibo’nun Kayınvalidesi, Gülcay 
Şentürk’ün halası Aydan Kınalı’nın Teyzesi, Nur-
dan Şükür’ün Teyzesi, Hakan Tekşen’ın Dedesi, 

Erkan Avşar’ın Teyzesi, Ayşe Sarıtaş’ın Annean-
nesi, Sinan Yıldız’ın Amcası, Satıgül Emir’in Ka-
yınpederi, Gülcay Şentürk’ün Dünürü vefat etti. 
VALFSAN’dan Ufuk Ardunç’un kayınçosu ve ka-
yınbabası iki ay arayla vefat etti. Deniz Kızan’ın 
babası, Ferdi Koçyigit’in kayınbabası, Cihangir 
Dumlupınar’ın dedesi, Alim Umutlu’nun kayın-
babası, Bayram Aslan’ın ablası, İsmail Hakkı 
Selman’ın amcası, Bünyamin Korkmaz’ın kayın-
babası vefat etti ANADOLU ISUZU’dan Hasan 
Kartal’ın Annesi, Okan Anaç’ın babası, Cengiz 
Çalışkan’ın babası, Eyüp Ülger’in babası, Hüsnü 
Petek’in babası, Nedim Kara’nın annesi, Uğur 
Gülcan’ın babası, Fatih Mehmet Aydın’ın annesi 
vefat etmiştir.

İzmir Şubemize bağlı DELPHI’den Uğur 
Sapmaz (Babası), İlker Şen (Babası), Mehmet 
Gören (Babası), Bülent Aktepe (Kayınpederi), 
Turan Aktaş (Annesi), Ulaş Gözüdok (Annesi), 
Ahmet İlaslan (Abisi) vefat etti. TOTOMAK’tan 
İmdat Gençoğlu (Babası), Ümit Uran (Anne ve 
Babası), Mehmet Sözen (Babası), İsmail Özçift-
çi (Kayınpederi) vefat etti. LİSİ-FTB’den Mehmet 
kaya (Annesi), Bülent Saruhanoğlu (Babası), 
İsmail Erdem Akgül (Annesi), Rıza Erdal (ka-
yınpederi), Murat Başer (Kayınpederi), Tayfun 
Yıldız (babası), Murat Eş (Kayınvalidesi), Derya 
Koçhan (Kayınvalidesi), Serbülent Çakır (Baba-
sı), Erhan Demirbaş (Kayınpederi), Serkan Çetin 
(Kayınpederi), Ali Özman (Babaannesi), Kadir 
Karataş (Kayınpederi) vefat etti. JANTSA’dan 
Turgut Erez (Babası), Uğur Dağkuş (Annesi), 
Ferhat Madran (Ağabeyi), Fatih Madran (Ağabe-
yi) vefat etti. ZF LEMFÖRDER’den Erdal Efetürk 
(Babası ve Ağabeyi), Ümit Ceylan (Babası), Mu-
hammet Uçar (Babası), Engin Saatçi(Babası), 
Mustafa Selek (Annesi), Faruk Örtücü (Annesi), 
Suat Kıray (Annesi), Abdurrahman Karataş (An-
nesi), Cemil Kaplaner (Annesi), Sevgi Yılmaz 
(Babası), Hamza Cansız (Kayınpederi), Ali İh-
san Kuş (Babası), Yasin Açobey (Babası), Alper 
Kandemir (Babası), Onur Özmen (Babası), Sabri 
Emeç (Annesi), Özgür Emeç (Annesi) vefat etti.

Eskişehir Şubemize bağlı Kıraç 
Metal’den Yasin Kurtkapan’ın kızları 
oldu.

Gebze Şubemize bağlı HT 
Solar’dan Başak Özçelik Karaço-
ban, Muhammet Karakayalı, Öznur 
Akosman, Yasin Özel, Ömer Çelik 
evlendi. Mustafa Torun’un kız, İsmail 
Derse’nin erkek, Hüsmen Korkmaz’ın 
erkek, İlhan Aydın’ın erkek, Hüseyin 
Yıldırım’ın erkek, Erkan Yoldaş ve 
Öznur Yoldaş’ın kız, Durmuş İldem 
ve Zeliha İldem‘in kız, Uğur Aksu‘nun 
kız çocukları dünyaya geldi. OMCO 
Kalıp’tan Fazlı Güler’in kız, Burak 
Güney’in erkek, Yavuz Yıldız’ın er-
kek çocukları dünyaya geldi. Cengiz 
Makina’dan Onur Taşkın evlendi.

İstanbul 1 Nolu Şubemize bağ-
lı SANEL’den Sinan Yıldız’ın kızı, 
Ulaş Yavuzer’in kızı, Mahmut Sami 
Doğru’nun kızı, Ali Sessiz’in oğlu 
dünyaya geldi. Oğuz Dilki, Taner 
Çetin evlendi. VALFSAN’dan Meh-
met Şakar’ın çocuğu dünyaya geldi. 
ANADOLU ISUZU’dan Ebubekir Şa-
hin, Mehmet Gürbüz, Rüştü Akde-
mir, Eme Eski, Hasan Şahin, Erkan 
Kuduz, Murat Erdem, Emre Özbek, 
Mustafa Palabıyık, Müheymin Fındık, 
Ramazan Gönültaş, Ender Kara’nın 
çocukları oldu. Emre Cantürk, Kadir 
Soylu, Mert Aydoğdu, Mahmut Uzun-
baba evlendi.

İzmir Şubemize bağlı DELPHI’den 
Emre Bayraktar (Oğlu), Dursun Balta 
(Oğlu), Recep Vatanagelen (Oğlu), 
Ahmet Benek (Oğlu), Doğanay Taşlı 

(Oğlu), Hasan 
Çevik (Oğlu), 
Ozan Özdemir 
(Oğlu), Se-
zer Gömengil 
(Oğlu), Kamil 
Sina Şen-
türk (Oğlu), Erdal Güler (Kızı) İsmail 
Daş (Oğlu), İsmail Kaçmaz (Oğlu), 
Ozan Kurt (Kızı), Muhammet Aldemir 
(Oğlu), Kamil Duman (Kızı), Levent 
Durna (Oğlu), Serdar Karaca (Kızı), 
Mehmet Emin İpek (Kızı), İbrahim-
Yılmaz (Kızı), Salih Filiz (Kızı), İlker 
Yaman (Kızı), Savaş Selçuk (Oğlu) 
dünyaya geldi. TOTOMAK’tan Mus-
tafa Öztaş, Halil Şen, Gürcan Uğuz-
han, Hilmi Uran, Ümit Uran’ın ço-
cukları dünyaya geldi. LİSİ-FTB’den 
Dilek Karaman, Şirin Güngör, Murat 
Başer, Aykut Korkmaz, Ahmet Boz-
kurt, Ufuk Doğan ve Aslı Doğan’ın ço-
cukları dünyaya geldi. Mutlu Gündüz 
evlendi. JANTSA’dan Mustafa Erkal, 
Erdem Gündüz, H.İbrahim Ortaeri, 
Hakan Kara, Fethi Paldımoğlu, Meh-
met Sadiç, Yahya Solak, İlhan İnce, 
Mustafa Usman, Mustafa Dalfidan, 
Abubekir Taştan, Akın Şeke, Adem 
Aktaş, Aydın Özder, Serdar Aşçı’nın 
çocukları dünyaya geldi. Rauf Bö-
lük, Feyzullah Değirmen evlendi. ZF 
LEMFÖRDER’der Bayramali Çavlı, 
Yunus Gedik, Osman Güdürü, Ra-
mazan Savran, Göksel Peker, Burak 
Yamık, Savaş Bozkurt, Eşref Çelik, 
Erhan Efeceoğlu, Kadir Aydın, Mert 
Güney’in çocukları dünyaya geldi.

Benden Bilmeyin

istanbul'da bir fabrika
fabrikayı ben koymadım oraya
ben diyorum ki size
istanbul'da bir fabrika
fabrikayı işçiler çalıştırır
işçileri bir milyoner
ben diyorum ki size
fabrikayı işçiler çalıştırır
grev gittikçe büyüyor
grevi ben istemiyorum
ben diyorum ki size
grev gittikçe büyüyor
bini boşaldıkça biri doluyor
binini ben boşaltmıyorum
ben diyorum ki size
bini boşaldıkça biri doluyor
bu düzen beyler düzeni
bu düzeni ben yapmadım
ben diyorum ki size
bu düzen beyler düzeni
ortalık gitgide karışıyor
ortalığı karıştıran ben değilim
ben diyorum ki size
ortalık gitgide karışıyor
birgün kıyamet koparsa
kıyamet kopsun istemiyorum
ben diyorum ki size
birgün kıyamet koparsa
gençler kuytularda öpüşüyorlar
marulun vakti geçti
şimdi karpuzlar kızaracak
ardından fındık fıstık
ardından ayva
ayvayı sarartan ben değilim
ben diyorum ki size
gençler kuytularda öpüşüyorlar
ayvanın vakti

Hasan HÜSEYİN

Ağırbaşlı Aydının Türküsü

Bu ülke bir gün
Mutlu olacak elbet
Fakat şimdilik
Biraz sabret
Görüşlerimi
Kimseden gizlemem
Fakat şimdilik
Sesimi çıkarmak istemem
Özgürlük için
Özveri gerek
Fakat şimdilik
En iyisi beklemek
Görevimdir
Gerçeği söylemek
Fakat şimdilik
Neme gerek...

Ataol BEHRAMOĞLU (1983)

Direnmek 
Doğanın 
Özünde Var....

ATAM

Gözleri deniz mavisi
Saçları altın sarısı
Çocukların kahramanı
Sensin Atam
Önce okumayı yazmayı
Sonra seni öğrendim Atam
Çocukluğunuzu gençliğinizi
Ülkemiz giderken elden
Nasıl öncelik ettiğinizi
Devrimlerinizi yeniliklerinizi
Daha öğrenmediğim
Kim bilir dah neler var belki
Ekmek gibi su gibi
Öğreniyorum ben sizi Atam
Her 10 Kasım’da
09.05 gece siren sesinde
Çocuk kalbimi hüzün kaplar
Ama bilirim ki sizin gibi kahraman
Biz ölmedikçe hep yaşar

Sıla DAŞTAN

Hasan KARACA (Cengiz Makina)

Adem Arslan (Arıtaş)

Eskişehir Şubemize bağlı 
Renta Bulaşık Makinası İşye-
rinden üyemiz Ümmet Taşkaya,  
Runatolia 2021 Antalya Mara-
tonunda sendikamız formasıyla 
koşarak, madalyasını gururla 
aldı.

Kutluyor ve başarılarını de-
vamını diliyoruz.

Gebze Şubemize 
bağlı Grid işyerinden 

Üyemiz 

Fatih IŞIK’ı 

trafik kazasında 
yitirdik.

Güneş Delisi

Akan suyu severim ben
Işıldayan karı severim
Bir yeşil yaprak
Bir telli böcek
Yeşeren tohum
Güneşte görsem
Sevinç doldurur içime
Bir günü
Güzel bir günü
Güneşli bir günü
Hiçbir şeye değişmem
Onun için savaşı sevmem
Onun için zulümü sevmem
Onun için yalanı sevmem
Bilirim yaşamaz yanyana aşkla
Ne haksızlık
Ne korku
Ne açlık

Necati CUMALI

Bursa Şahinkul 
Makina’dan üyemiz 
Murat ÇAĞLAYAN’ı 

kalp krizi sonucu 
kaybettik. 

Kocaeli Şubemize 
bağlı Baysan Kazan 
işyerinden üyemiz 

Remzi Akbaş 
geçirdiği kalp krizi 
sonucu aramızdan 

ayrılmıştır.




