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ÖRGÜTLENME DAİRESİ ÇALIŞMA RAPORU

1-GİRİŞ

2016-2020 yılları arasını kapsayan 19.Genel Kurul sonrası dört yıllık çalışma döneminde metal 
işçilerinin sendikamızla yürüttüğü örgütlenme mücadelesi devam etti. Örgütlenmenin önündeki 
engeller de aynı şekilde sürdü. Barajlar, işten çıkarmalar, grev yasakları hiç eksik olmadı.

Tüm bu zorluklara rağmen kesintisiz devam eden örgütlenme çalışmalarımız önemli sonuçlar ver-
di. Dönem boyunca birçok yeni fabrikadan metal işçisi sendikamız saflarına katıldı. Grevler, dire-
nişler, hak alma mücadeleleriyle dolu bir dönem geride kaldı. 

Geride bıraktığımız çalışma döneminde sendikamızın üye sayısında artış %18 olarak gerçekleşti. 
Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki üye sayısındaki bu artışın büyük bölümü dış örgütlenme kay-
naklıdır. 

Çalışma raporumuzun bu bölümünde örgütlenme çalışmalarımızın işyeri, şube ve bölge detayları, 
yürütülen mücadele örnekleri, eylem, direniş ve grevlerimizin ayrıntıları yer almaktadır.

Ateşle

Otomotiv işçilerine...

Öfkene avlanma, acıya alışmalısın
ustan ki “balataları yağlarken” daha dün
parmaklarından akan kanla sarmıştı
umudun ve inancın yaralarını

Günlerden direniş bugün
çalıştır “ateşleme sistemi”ni
mavi tulumun çoğaltsın gökleri

Günlerden direniş bugün
vidalarını yağla “fren sistemi”nin
nasırlı ellerin uyandırsın denizleri

Gücüne güç kattı işte
gece vardiyası da
seninle yürüyor zaman
çünkü sensin umman

Alınterindir şimdi acıyı onaran

Günlerden direniş bugün
korkuya aldanma
mavi tulumun derlesin afişleri

Günlerden direniş bugün
direnişinde boğulacaktır
sarı sendika
ve alınterini çalan bezirgân

Bak nasıl onurunla bezendi
bütün fabrika

Öfkene avlanma, acıya alışmalısın
ustan ki “emek”in kaportasında daha dün
damarlarından sızan terle onarmıştı
hayatın melhem tutmaz yaralarını

Ateşle, bir daha kırılsın korkunun dalları

Refik Durbaş



324 325

2. ÖRGÜTLÜLÜK RAKAMLARI

2.1. Toplam üye sayısı ve değişimi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Ka-
nunu gereğince altı ayda bir yayınlanan işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarının 
yer aldığı, istatistikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tabloda işkolundaki toplam çalışan sayısı, 
üye sayısı ve işkolu barajı yüzdesi değişimi görülmektedir.

BİRLEŞİK METAL-İŞ TOPLAM ÜYE SAYISI  
(BAKANLIK İSTATİSTİKLERİ)

Dönem Toplam çalışan Birleşik Metal %
2016 Ocak 1.485.906 31.118 2,09%
2016 Temmuz 1.480.048 30.630 2,07%
2017 Ocak 1.480.053 30.484 2,06%
2017 Temmuz 1.519.268 29.502 1,94%
2018 Ocak 1.553.106 30.610 1,97%
2018 Temmuz 1.582.714 31.058 1,96%
2019 Ocak 1.521.942 31.048 2,04%
2019 Temmuz 1.533.586 30.563 1,99%

Sendikaya üyelik ve istifa işlemlerinde e-devlet uygulamasının başlamasının ardından açıklanan 
ilk Bakanlık istatistiğinden bugüne sendikamızın üye sayısındaki değişim ise aşağıdaki grafikten 
izlenebilir.

Grafik 2.1; Kaynak: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstatistikleri
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2.2 Kadın-erkek üye dağılımı

Sendikamıza üye kadın işçilerin şubelere göre dağılımı aşağıdaki grafikte yer almaktadır. Tüm 
üyelerimiz içinde kadın işçi oranı %6’dır. Bu oran bir önceki dönem %4,8 idi.

Grafik 2.2: TİS kapsamındaki üye sayılar baz alınmıştır. 1 Kasım 2019

2.3 Üyelerin şubelere göre dağılımı

Sendikamız üyelerin şubelere göre dağılımı aşağıdaki grafikte yer almaktadır. 

Grafik 2.3; TİS kapsamındaki üye sayılar baz alınmıştır. 1 Kasım 2019
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2.4. Üyelerin bölgesel dağılımı

Sendikamız üyelerinin coğrafi bölgelere göre dağılımı aşağıdaki grafikte yer almaktadır:

Grafik 2.4; TİS kapmasındaki üye sayıları baz alınmıştır. 1 Kasım 2019

2.5. Dönem boyunca üye hareketi

19’ncu Genel Kurul sonrası dönemde sendikamıza toplam üye kaydı, istifa, işten çıkış ve emeklilik 
olarak kayda geçen üye hareketi aşağıdaki grafikte yer almaktadır. Grafikte bir önceki dönem üye 
hareketi de yer almaktadır.

Grafikteki 19’ncu dönem verileri 1 Ocak 2016- 1 Kasım 2019 tarihleri arasındaki, 18’nci dönem 
verileri 1 Ocak 2012-1 Kasım 2015 tarihleri arasındaki toplam üye hareketini içermektedir.

Grafik 2.5 TİS kapsamında olan ve olmayan tüm işyerlerini kapsar. Rakamlar üyelik-istifa ve işten çıkış “hare-
ket sayısını” gösterir. Dönem içinde birden fazla kez üye olan, istifa eden ya da işten çıkışlar mükerrerlik içerir
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2.6. Dönem içinde “toplu iş sözleşmesi kapsamındaki üye sayısı “değişimi

1 Ocak 2016-1 Kasım 2019 tarihleri arasındaki sendikanın toplu iş sözleşmesi kapsamında üye 
sayısı (aidatlı üye) değişimi, şube detaylarını da içerecek biçimde aşağıdaki alt başlıklarda yer 
almaktadır. Değişim, 1 Ocak 2016=100 endeksi ile verilmiştir.

2.6.1 Birleşik Metal-İş Sendikası üye sayısındaki değişim (tüm şubeler toplamı)

Sendikamızın, 19’ncu genel kurul sonrası dört yıllık çalışma döneminde toplu iş sözleşmesi kapsa-
mındaki üye sayısındaki artış oranı %18 olarak gerçekleşmiştir. Bu değişimin dönem içindeki seyri 
aşağıdaki grafikte yer almaktadır: 

2.6.2 Toplam üye sayısı değişiminde şube payları

Sendikamızın toplam üye sayısı değişiminde şubelerin payları aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

 Grafik 1.6.2
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2.6.3 Şube üye sayılarındaki değişim detayları

Şubelerin 19’ncu dönem içinde üye sayılarındaki değişimini aşağıdaki grafiklerde ayrı ayrı yer ve-
rilmiştir. Soldaki grafiklerden altışar aylık periyotlarda şubelerin üye sayısındaki değişim izlenebilir. 
Sağdaki grafiklerde ise dönem boyunca toplam büyüme oranı ile büyümenin iç ve dış örgütlenme 
payları görülebilir. Grafiklerde endeks olarak 2016 Ocak=100 ve toplu iş sözleşmesi kapsamındaki 
üye sayısı baz alınmıştır. 

2.6.3.1. ANADOLU ŞUBE üye sayısındaki değişim

 2.6.3.2. BURSA ŞUBE üye sayısındaki değişim

 

Grafik 2.6.1b; Ocak’2016-Kasım 2019 arası değişim 
Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki üye sayısını baz 
alınmıştır.

Grafik 2.6.3.1b; Ocak’2016-Kasım 2019 arası deği-
şim Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki üye sayısını 
baz alınmıştır

Grafik 2.6.3.2b; Ocak’2016-Kasım 2019 arası deği-
şim Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki üye sayısını 
baz alınmıştır

Grafik 2.6.1a; Endeks 1 Ocak 2016=100,  
TİS kapsamındaki üye sayısı bazdır

Grafik 2.6.3.1a; Endeks 1 Ocak 2016=100, 
TİS kapsamındaki üye sayısı bazdır

 Grafik 2.6.3.2a; Endeks 1 Ocak 2016=100, 
TİS kapsamındaki üye sayısı bazdır
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2.6.3.3. ESKİŞEHİR ŞUBE üye sayısındaki değişim

2.6.3.4 GEBZE ŞUBE üye sayısındaki değişim

2.6.3.5 İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE üye sayısındaki değişim
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2.6.3.6 İZMİR ŞUBE üye sayısındaki değişim

2.6.3.7 KOCAELİ ŞUBE üye sayısındaki değişim

2.6.3.8 TRAKYA ŞUBE üye sayısındaki değişim

Grafik 2.6.3.7b; Ocak’2016-Kasım 2019 arası deği-
şim Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki üye sayısını 
baz alınmıştır

Grafik 2.6.3.8b; Ocak’2016-Kasım 2019 arası deği-
şim Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki üye sayısını 
baz alınmıştır

Grafik 2.6.3.3a; Endeks 1 Ocak 2016=100, 
TİS kapsamındaki üye sayısı bazdır

Grafik 2.6.3.4a; Endeks 1 Ocak 2016=100, 
TİS kapsamındaki üye sayısı bazdır

Grafik 2.6.3.3b; Ocak’2016-Kasım 2019 arası deği-
şim Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki üye sayısını 
baz alınmıştır

Grafik 2.6.3.4b; Ocak’2016-Kasım 2019 arası deği-
şim Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki üye sayısını 
baz alınmıştır

Grafik 2.6.3.5b; Ocak’2016-Kasım 2019 arası deği-
şim Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki üye sayısını 
baz alınmıştır

Grafik 2.6.3.6b; Ocak’2016-Kasım 2019 
arası değişim Toplu iş sözleşmesi kapsa-
mındaki üye sayısını baz alınmıştır

Grafik 2.6.3.5a; Endeks 1 Ocak 2016=100, 
TİS kapsamındaki üye sayısı bazdır

Grafik 2.6.3.6a; Endeks 1 Ocak 2016=100, 
TİS kapsamındaki üye sayısı bazdır

Grafik 2.6.3.7a; Endeks 1 Ocak 2016=100, 
TİS kapsamındaki üye sayısı bazdır

Grafik 2.6.3.8a; Endeks 1 Ocak 2016=100, 
TİS kapsamındaki üye sayısı bazdır



333332

3- KURUL TOPLANTILARI

3.1. Şube Genel Kurulları

Dönem içinde toplanan şube genel kurulları ve tarihleri aşağıdadır:

• Trakya Şube 3.Olağan Genel Kurulu- 29 Nisan 2018
• İstanbul 1 Nolu Şube 7.Olağan Genel Kurulu- 5 Mayıs 2019
• Bursa Şube 7.Olağan Genel Kurulu- 29 Eylül 2019
• Kocaeli Şube 14.Olağan Genel Kurulu- 13 Ekim 2019
• İzmir Şube 13.Olağan Genel Kurulu- 6 Ekim 2019
• Gebze Şube 14.Olağan Genel Kurulu- 27 Ekim 2019
• Eskişehir Şube 4.Olağan Genel Kurulu- 20 Ekim 2019
• Anadolu Şube 7.Olağan Genel Kurulu- 3 Kasım 2015

3.2. Başkanlar Kurulu toplantıları

• Tarih: 13/01/2016 
Yer: Genel Merkez 
Gündem: Genel sorunlarımızın görüşülmesi. 

• Tarih: 11/04/2016 
Yer: Genel Merkez 
Gündem: 1 – 1 Mayıs hazırlıkları, 2 – Genel sorunlarımızın görüşülmesi 

• Tarih:08/12/2016  
Yer:  Genel Merkez 
Gündem:  1 – Genel sorunlarımızın görüşülmesi. 

• Tarih:  19/04/2017  
Yer:  Genel Merkez 
Gündem:  1- 1 Mayıs hazırlık çalışmaları, 2- Genel sorunlarımızın görüşülmesi

• Tarih:  13/06/2017 
Yer:  Eskişehir Şube 
Gündem:  1 – MESS TİS hazırlıkları, 2 – İç ve dış örgütlenme, 3 – Genel sorunlarımızın 
Görüşülmesi. 

• Tarih:  05/07/2017  
Yer:  Genel Merkez 
Gündem:  2017 – 2019 Dönemi MESS grup TİS taslak hazırlıkları. 

• Tarih:  14/08/2017  
Yer:  Genel Merkez 
Gündem:  MESS TİS taslak çalışması. 

• Tarih:  01/11/2017  
Yer:  Genel Merkez 
Gündem:  1 – MESS Grup TİS sürecinin değerlendirilmesi,  2 – İç ve dış örgütlenme çalış-
maları,   3 – Genel Sorunlar

• Tarih:  22/02/2018 
Yer:  Genel Merkez 
Gündem:  Örgütlenme çalışmaları 

• Tarih:  30/03/2018  
Yer:  Genel Merkez 
Gündem:  1- 1 Mayıs hazırlıkları, 2- İç ve dış örgütlenme, 3- Genel sorunlarımız

• Tarih:  18/04/2018   
Yer:  Genel Merkez 
Gündem: 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü kutlamalarına hazırlık ve planlama.

• Tarih:  26/05/2018  
Yer:  Sapanca Eğitim ve Sosyal Tesisleri 
Gündem:  Genel sorunlarımız

• Tarih:  15/08/2018  
Yer:  İstanbul 1 No.lu Şube 
Gündem:  Örgütlenme ve genel sorunlarımız

• Tarih:  06/03/2019  
Yer:  Genel Merkez 
Gündem:  1- MESS TİS hazırlıkları, 2- Ekonomik kriz ve işyerlerine etkileri,  3- İç ve dış 
örgütlenme, 4- Genel sorunlarımız

• Tarih:  25/04/2019  
Yer:  Gebze Şube Adresimiz 
Gündem:  1- 1 Mayıs hazırlıkları, 2- Kıdem tazminatı ve hükümet programı 

• Tarih:  20/07/2019 
Yer:  Sapanca Eğitim ve Sosyal Tesisleri 
Gündem:  1- Grup TİS çalışmaları,  2- İç ve dış örgütlenme, 3- Genel sorunlarımız

• Tarih:  02/09/2019  
Yer:  Genel Merkez 
Gündem:  MESS Grup TİS 2019 – 2021 dönemi teklif hazırlıkları
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3.3. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantıları

• Tarih:  30.01.2016  
Yer:  Sapanca Eğitim ve Sosyal Tesisleri  
Gündem:  2016 yılı çalışma programı hazırlanması. 

• Tarih:  15/02/2017  
Yer:  Genel Merkez 
Gündem:  2017 yılı çalışma programımızın görüşülmesi 

• Tarih:  12/01/2018 
Yer:  Genel Merkez 
Gündem:  2018 yılı çalışma programı

• Tarih:  26/12/2018  
Yer:  Genel Merkez 
Gündem:  2018 yılının değerlendirilmesi ve 2019 yılı çalışma programını görüşmek

3.4. Genel Temsilciler Kurulu toplantıları

Genel Temsilciler Kurulu toplantılarımız aşağıdaki tarihlerde Gönen Kemal Türkler Eğitim ve Sosyal 
Tesisleri’nde yapılmıştır. 

• Tarih: 4-5 Haziran 2016 
Yer: Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Sitesi 
Gündem: Genel sorunlarımızın görüşülmesi.

• Tarih: 19-20 Mayıs 2017 
Yer: Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Sitesi 
Gündem: Genel sorunlarımızın görüşülmesi,

• Tarih: 21-22 Haziran 2018 
Yer: Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Sitesi 
Gündem: Genel sorunlarımızın görüşülmesi

• Tarih: 21-22 Haziran 2019  
Yer: Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Sitesi 
Gündem: 1- MESS Grup TİS hazırlıkları 2- Genel sorunlarımızın görüşülmesi

Genel Temsilciler Kurulları sonuç bildirgeleri
Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Temsilciler Kurulu; 4 Haziran 2016 tarihinde Gönen Kemal Türkler 
Eğitim ve Tatil tesislerinde toplandı.  

Kurulumuz Zafer Aydın ve Melih Biçer tarafından hazırlanan sendikamızın ve DİSK’in tarihinde mihenk 
taşı olan KAVEL direnişinin belgesel gösterimi ile başladı. Ardından İSİG başlığı altında “Çalışma Hayatı-

nın Meçhul Yüzü: Meslek Hastalıkları” başlığındaki sunum Dr. Arif Müezzinoğlu tarafından yapıldı. Genel 
Başkan Adnan Serdaroğlu’nun açılış konuşmasının ardından söz alan temsilciler ülkemizde ve dünyada 
meydana gelen siyasi gelişmeleri değerlendirildi.  İşçi sınıfını ve sendikaların içinde bulunduğu durumu, 
kazanılmış haklarımıza yönelik sermaye ve hükümetin saldırılarını değerlendirdi ve aşağıdaki sonuç 
bildirisini kamuoyuyla paylaşma kararı aldı:

***

AKP Hükümetinin emek düşmanı politikaları hız kesmeden devam ediyor. Art arda sermayenin çıkarları 
doğrultusunda yasalar meclis gündemine getiriliyor. Kiralık işçilik Cumhurbaşkanı tarafından jet hızıyla 
onaylanarak yasalaştı. İşkur’a bağlı işçi çalıştırmanın süresi uzatılarak fabrikalarda yeni bir güvencesiz 
işçi topluluğu oluşturuldu. Yıllık izinlerin patronların inisiyatifine göre bölünebilmesinin önü açıldı. Kıdem 
tazminatının fona geçirilerek tasfiyesinde hazırlıklar son aşamaya geldi. Biz işçilerin cebinden patronla-
rın cebine doğrudan kaynak aktarımı anlamına gelen zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi sıraya alındı. İş 
Mahkemeleri Kanunu’nda değişiklik yapılarak işçilerin neredeyse dava açma hakkını elinden alacak yeni 
bir yasa hazırlığı yapıldı. 

Biz, geçmişten bugüne yasalarla dize getirilen bir sendika olmadık. Sermayenin ve iktidarın bu saldırıları 
karşısında mücadeleden geri durmayacağız. Kiralık işçiliğin örgütlü olduğumuz fabrikalarda uygulanma-
sına izin vermeyeceğiz. Kıdem tazminatının değişik modeller adı altında gasp edilmesine karşı üretim-
den gelen gücümüzü kullanmaktan çekinmeyeceğiz. 

Genel Temsilciler Kurulumuz, işkolu ayrımı gözetmeksizin AKP Hükümetinin emek düşmanı politikaları 
karşısında tüm işçileri birlikte mücadele etmeye çağırmaktadır.

***

Metal işçileri sendikamızda örgütlenmeye devam ediyor. Bir önceki Genel Temsilciler Kurulumuzdan bu 
yana ilk kez toplu iş sözleşmesi imzalanan fabrikalarda seçilen onlarca temsilci arkadaşımız aramıza 
katıldı. Ve bir o kadarı da sendikamızda örgütlenmek için mücadelesini sürdürüyor. Bu mücadelede 
işten atılan 17 Tor Demir işçisi 13 gündür fabrika önünde direnişte. Aynı şekilde Eskişehir NSK Armatür 
(Öznur Pres) fabrikasında sendikalaştıkları için işten çıkarılan iki kardeşimizin işyeri önündeki direnişi 
65. gününü doldurdu. Genel Temsilciler Kurulumuz, direnişte olan işçi kardeşlerimizi selamlamakta, 
mücadelenin başarıya ulaşması için gerekli dayanışmayı yükselteceğini ifade etmektedir.

***

Oyak Renault işçilerinin özgür bir sendikal düzen için mücadelesi devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 
MESS ve sarı sendikanın, arkalarına hükümeti alarak yaptığı büyük saldırıya rağmen Renault işçileri tes-
lim olmadı. Oyak Renault işçilerinin Anayasadan ve ILO sözleşmelerinden kaynaklanan temel sendika 
seçme hakkını kullanabilmesi için mücadeleyi yükseltmek hepimizin görevidir. Oyak Renault işçilerinin 
mücadelesindeki başarısı aynı zamanda metal işçilerinin sarı sendika zincirinden kurtuluşu için atılan 
önemli bir adım olacaktır. Kurulumuz, yürütülen mücadelede Oyak Renault işçilerinin yanında olacağını 
bir kez daha ifade etmektedir.

***

Sendikamızın geçtiğimiz yıl MESS’e karşı yürüttüğü büyük mücadele, grev ertelemesine ve yasaklaması-
na rağmen elde edilen kazanımlarla işçi sınıfı tarihine şimdiden altın harflerle yazıldı. 2015 MESS grevi-
miz yeni bir dönemi başlattı. Şimdi MESS’den ayrılan işletmelerin kurduğu yeni bir işveren sendikası var 
ve böylece metal işkolunda MESS tekeli kırılmış oldu. 

Bu yıl toplu iş sözleşmelerimiz 20’ye yakın işletmede başarıyla sonuçlandı. Yine bu yıl yeni işveren 
sendikası EMİS ile sözleşme süreci başlayacak. 2017 yılında ise MESS ile yeni dönem grup toplu iş 
sözleşmesi başlayacak. MESS ve EMİS üyesi işletmelerin dışında birçok işletmede de tek tek toplu 
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iş sözleşmesi mücadelesi yaşanacak. Bu zorlu süreçte, toplu iş sözleşmelerimiz için yürüteceğimiz 
mücadeleye hazırlanıyoruz. Genel Temsilciler Kurulumuz, metal işçilerinin kazanımlarının ilerlemesi için 
kararlılığını ifade etmekte, mücadeleye hazır olduğunun altını çizmektedir.

***

Konfederasyonumuz DİSK’in içinde bulunduğu örgütsüzlük durumu ve sınıf içindeki etkisizliği kabul 
edilemez. DİSK’in bu durumdan çıkarmak sendikamızın ve biz metal işçilerinin güncel olduğu kadar 
tarihsel görevidir. 

Sendikamız tüm dışlamalara karşın, kuruluş ilkelerinden en ufak bir taviz vermeden, DİSK içindeki 
mücadelesini sürdürecektir. DİSK, Birleşik Metal-İş olmadan, Birleşik Metal-İş de DİSK olmadan düşü-
nülemez. Genel Temsilciler Kurulumuz, demokratik sınıf ve kitle sendikacılığına sahip çıkarak DİSK’in 
yeniden ayakları üzerinde doğrulması için üzerine düşen görevi yerine getirecek, DİSK’e giderek hakim 
olan sınıfsız siyaset, kitlesiz sendikacılık anlayışına son vermek için mücadele edecektir.DİSK Genel 
kurulunda metal işçilerine ve onursal genel başkanımız Kemal Türkler’e, sınıf ve kitle sendikacılığı ilkele-
rini yok sayıp metal işçilerinin sendikasına ve onların mücadele geleneğine hakaret eden DİSK yönetim 
kurulu, kamuoyu önünde özeleştiri yapmalı ve özür dilemelidir.

***

Sermayenin saldırıları sadece ülkemizde değil tüm dünyada işçi sınıfını tehdit ediyor. Sendikalar güç 
kaybederken,  işçi sınıfının tarihsel kazanımları tek tek ellerinden alınmaya çalışılıyor. Emekçi halklar 
etnik kimlik, din ve mezhep üzerinden ayrıştırılarak birbirlerine düşman haline getiriliyor. Bu düşmanlık 
üzerinden ortaya çıkan terör örgütleri halkları tehdit ediyor.  Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren emperya-
list politikalar halkları derinden etkiliyor. Ülkelerinden, evlerinden göçe zorlanan insanlar,  yoksullukla 
ve ölümlerle yüzyüze bırakılıyor. Savaşın ağır yükü en çok kadınları ve çocukları vuruyor.  Bu politikalar 
toplumların bilincinde kapanmayacak yaralar açıyor.  

AKP hükümetinin uzun süredir kamuoyuna “barış süreci“ diye pazarladığı politikanın gerçek yüzü ortaya 
çıktı.  Susmuş olan silahlar tekrar çekildi ve her gün şehit haberleri gelir oldu. Yoksulların ve emekçi 
ailelerin ocaklarına ateş düşüren savaş politikaları işçi sınıfının politikası değildir.  Emekçi halklar; etnik 
kimlik, din ve mezhep savaşlarına değil, her geçen gün temel haklarımızı biraz daha gasp eden serma-
ye karşı emek eksenli mücadeleye ihtiyaç duymaktadır.

Bunun yerine, ülkemizde kimlikler üzerinden değil,  emek eksenli gasp edilen haklarımızı korumak ve 
geliştirmek adına ortak mücadele edilmelidir.  

Emekçi ve kadın düşmanı politikalar da canımızı yakmaya devam ediyor. Çocuk tecavüzleri, kadın 
cinayetleri dur durak bilmiyor. Patlayan bombalar nedeniyle hiç birimiz kendimizi güvende hissetmi-
yoruz.  Yargı bağımsızlığını kaybetmiş, anayasa ayaklar altına alınmış durumda. Bizler, demokratik bir 
ülke bağımsız yargı, herkesin özgürce taleplerini söyleyeceği, kadınların çocukların öldürülmeyeceği, 
tecavüzlerin olmayacağı, grev hakkımız dahil tüm hak arama yollarının sonuna kadar açık olduğu bir 
ülke için mücadele etmeye devam edeceğiz.

-------------------------

Genel Temsilciler Kurulu 19-21 Mayıs 2017 tarihlerinde Gönen Kemal Türkler Eğitim 
Tesisleri’nde toplanmış, gündemindeki konuları görüşerek aşağıdaki açıklamanın kamuoyu 
ile paylaşılmasına karar vermiştir:

Sonuçları kamuoyunda hala tartışılmaya devam eden bir referandumu geride bıraktık. Hükümet, 
referandum öncesi patronların taleplerini karşılamak için seferber oldu. Kiralık işçilik yasalaştı. Bireysel 
emeklilik sistemine zorunlu katılım getirildi. İşsizlik sigortası fonundan işverenlere teşvik kanalları ge-

nişletildi. İşkur’a bağlı işçi çalıştırmanın süresi uzatılarak fabrikalarda yeni bir güvencesiz işçi topluluğu 
oluşturuldu, geçici işçilik yaygınlaştırıldı. Kurulan Varlık Fonu ile kamu kaynakları sermayenin talanına 
sunuldu.

Referandum sonrasında ise patronlar, siyasi iktidardan daha fazlasını talep ediyor. Gündemin birinci 
sırasında kıdem tazminatı var. 

Siyasi iktidarı ve patronları uyarıyoruz. Kıdem tazminatımıza el uzatmaktan vazgeçin. Fon sistemi ya da 
başka bir model, kıdem tazminatının tasfiyesine neden olacak hiçbir düzenlemeye metal işçileri olarak 
izin vermeyeceğiz.

***

Ülkemiz neredeyse bir yıldır OHAL rejimi altında yönetilmektedir. OHAL, temel hak ve özgürlüklerimize 
karşı bir uygulama haline dönüşmüştür. Binlerce kamu emekçisi sorgusuz sualsiz işten çıkarılmış, ailele-
riyle birlikte açlığa mahkûm edilmiştir. Yürüyüş, basın açıklaması, her türlü demokratik tepki neredeyse 
yasaklanmıştır. Sendikalaştığı için işçileri işten atan işverenlere ses çıkartılmamakta, tepki gösteren 
işçilere müdahale edilmektedir. OHAL, patronların keyfi uygulamaları için bir kalkana dönüşmüştür.

OHAL uygulaması son bulmalıdır. Görevden alınan emekçiler işlerine geri dönmeli, KHK uygulamaları 
iptal edilmelidir. Genel Temsilciler Kurulumuz, KHK ile ihraç edilen ve işlerine geri dönmek amacıyla 75 
gündür açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın taleplerinin 
kabul edilmesinin bir insanlık görevi olduğunu ifade etmektedir.

***

Emperyalist saldırganlık emekçi halkları etnik kimlik, din ve mezhep üzerinden ayrıştırılarak birbirlerine 
düşman haline getiriyor. Bu düşmanlık üzerinden ortaya çıkan terör örgütleri halkları tehdit ediyor.  Ül-
kelerinden, evlerinden göçe zorlanan insanlar,  yoksullukla ve ölümlerle yüzyüze bırakılıyor. Savaşın ağır 
yükü en çok kadınları ve çocukları vuruyor. Genel Temsilciler Kurulumuz, emperyalizme karşı mücadele-
nin öneminin altını çizmekte, bölgesel savaşların ve terörün ancak işçi sınıfının uluslararası dayanışması 
ile geriletilebileceğini vurgulamaktadır.

***

Kurtuluş mücadelemizin başlangıcı olan 19 Mayıs’ın 98. yıldönümünü kutluyoruz. 19 Mayıs Emperyalist 
işgal ordularına karşı mücadelenin sembolüdür. Bu mücadelenin mirası Türkiye işçi sınıfına emanettir. 
Genel Temsilciler Kurulumuz, ulusal kurtuluş mücadelemizin önderi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaş-
larının anısı önünde saygıyla eğilmektedir. Kurulumuz, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e her fırsatta 
hakareti marifet bilen alçakları şiddetle kınamaktadır.

***

13 Mayıs tarihinde Soma katliamının üçüncü yıldönümünü andık. Geçen üç yıl boyunca iş cinayetlerinde 
en ufak bir gerileme söz konusu olmamıştır. Maden ocaklarında, inşaat iskelelerinde, kamyon kasala-
rında her yıl yüzlerce işçi kardeşimiz can vermeye devam etmektedir. Sermayenin dizginlenemez kar 
güdüsü bir cinayet makinasına dönüşmüş durumdadır. 

Genel Temsilciler Kurulumuz, iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçi kardeşlerimizi anmakta ve iş cinayet-
lerini işçilerin kaderi olarak gören anlayışla mücadele etmeksizin ülkemizde işçi ölümlerinin sonlanma-
yacağının altını çizmektedir. 

***

Çalışma yaşamında kuralsızlık her geçen gün artmaktadır. Kadın işçilere yönelik eşitsiz uygulamalar, 
çocuk işçiliği ve sigortasız göçmen işçi çalıştırma giderek yaygınlaşmaktadır. Bu çarpıklık toplumsal 
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yaşama da yansımaktadır. Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı sıradan olaylar haline dönüşmüştür. 
Genel Temsilciler Kurulumuz, toplumsal yaşamın her alanında karşı karşıya kaldığımız bu sorunların 
önemine işaret etmekte ve her birini sendikal mücadelemizin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir.

***

Ülkede grev hakkı fiilen ortadan kaldırılmış durumdadır. Siyasi iktidar grev hakkına müdahale ederek, 
her durumda sermayenin çıkarlarına hizmet edeceğini ortaya koymaktadır. Bu işbirliğinden en fazla za-
rar gören yine metal işçileri olmuştur. 2015 MESS grevlerimiz, 2017’de Asil Çelik ve yine aynı yıl içinde 
EMİS grevlerimiz Bakanlar Kurulu kararlarıyla ertelenmiştir. 

Grev yasaklarının kalıcı hale getirilmesine karşı bugüne kadar sessiz kalmadık, bundan sonra da sessiz 
kalmayacağız. Genel Temsilciler Kurulumuz, grev hakkının kullanımına yönelik yasaklamalara karşı 
sendikamızın kararlı bir mücadele sürdüreceğini ifade etmektedir.

***

Metal işçilerinin, sendika seçme özgürlüğü için verdikleri mücadele devam etmektedir. MESS-sarı sen-
dika-hükümet üçlüsü, bu mücadeleyi veren metal işçilerinin karşısına dikilmektedir. Tüm bu zorluklara 
karşın mücadeleyi sendikal özgürlüklerini elde ederek sonuçlandıran ZF işçileri bugün Genel Temsilciler 
Kurulunda aramızdaki yerlerini almıştır. Bir başka sarı sendikaya karşı verdikleri mücadeleyi kazanarak 
toplu sözleşme sürecine başlayan Pratt Whitney Uçak Motorları Bakım Merkezi işçileri de aynı şekilde 
artık aramızdadır.

Başta Renault işçileri olmak üzere, bu mücadeleyi henüz özgürlüğüne kavuşarak taçlandırmayı başara-
mayan on binlerce işçi kardeşimizin mücadelesi sona ermeyecektir. Metal işçileri, gerçek sendikasıyla, 
Birleşik Metal-İş ile buluşmaya devam edecektir.

***

2017-2019 yılı MESS grup toplu iş sözleşmesi sürecine girmiş bulunuyoruz. Bir önceki dönem MESS’in 
metal işçilerine yaptığı dayatmalara yanıtımız grev olmuştu. Baskılara, işten çıkarma tehditlerine ve 
grev yasaklamalarına rağmen mücadelemiz kazanımlarla sonuçlandı. MESS’ten ayrılmak zorunda kalan 
işletmelerin kurduğu EMİS işveren sendikasıyla bu yıl içinde yapılan grup sözleşmesi de aynı şekilde 
metal işçisinin kazanımıyla sonuçlandı. 

2017-2019 MESS grup sözleşmesine işte bu mücadele deneyimimizle giriyoruz. Genel Temsilciler Kuru-
lumuz, yeni dönem MESS grup sözleşmesi hazırlıklarının eksiksiz sürdürüleceğini ifade ederek, yürütüle-
cek mücadele için kararlılığının altını çizmektedir.

***

Yaşasın örgütlü mücadelemiz

Yaşasın Birleşik Metal-İş

Yaşasın DİSK

21-22 Haziran 2018 tarihli Genel Temsilciler Kurulu Sonuç Bildirgesi

24 Haziran’da ülkemiz kritik bir seçim yaşayacak. Temsilciler kurulumuz bu tarihi seçimde işçi sınıfının 
taleplerini bir kez daha yüksek sesle dile getirmektedir. 

Seçimlerde işçi sınıfı yokmuş gibi davranılmasını reddediyoruz. 

İşçi sınıfı vardır, güçlüdür, saraylar yıkar, saltanat bitirir, sömürüye son verir. Tarih bunun örnekleriyle 
doludur.

Biz buradayız.

Patronların dayatmalarına karşı sendikalaşma mücadelesinde, işten atılmalara karşı direnişlerde, fabrika 
işgallerinde, grev yasaklarına karşı fiili grevlerdeyiz. 

Ve artık tamam diyoruz.

Siyasi iktidarın 16 yıl boyunca sergilediği işçi düşmanı tutuma, aleyhimize çıkardığı yasalara, grevlerimi-
zi yasaklamasına, anti-demokratik uygulamalara yeter artık diyoruz.

16 yıl boyunca işçi sınıfı sürekli yoksullaşır, borçlanır ve örgütsüzleştirilirken, sermaye sınıfının karına 
kar katıp ülke zenginliklerini yağmalamasına yeter artık, tamam diyoruz.

Seçimlere katılan muhalefet partilerini ise seçim sonrası izlenecek politikalar konusunda uyarıyoruz. 
Aşağıda sıraladığımız taleplerimizi dikkate alın, TOBB’a TÜSİAD’a değil, sermaye sınıfına değil, biz işçile-
re, işçi sınıfına güvence verin.

Takipçisi olacağımız, gerçekleşmesi için mücadelesini vereceğimiz taleplerimiz ise şunlardır:

1. İş güvencesi sağlanmalıdır. Tam istihdam mümkündür.

2. Güvenceli çalışma sağlanmalıdır. Taşeron çalıştırma, kiralık işçilik, sözleşmeli personel ve esnek çalış-
ma uygulamaları son bulmalıdır.

3. Asgari ücrette yoksulluk sınırı aşılmalıdır. 

4. Vergide adalet sağlanmalıdır. Vergi yükü biz işçilerin omuzlarından kaldırılmalı, kar, rant ve servetten 
alınan vergiler ağırlaştırılmalıdır.

5. Emeklilik yaşı düşürülmeli, emekli maaşları insanca yanabilir düzeye yükseltilmelidir.

6. Haftalık çalışma süresi 37,5 saate düşürülmelidir.

7. Kıdem tazminatı hakkı genişletilmeli ve güvence altına alınmalıdır.

8. İşçi sağlığı ve güvenliğinde işçi odaklı politikalar hayata geçirilmelidir.

9. OHAL koşullarında yasalaştırılan Arabuluculuk düzenlemesi, Zorunlu Bireysel Emeklilik uygulaması ve 
kiralık işçilik yasası derhal iptal edilmelidir.

10. Çalışma yaşamında kadına yönelik ayrımcılığa karşı somut politikalar oluşturulmalıdır. Başta işyerin-
de olmak üzere işyerinde kadına yönelik şiddet ve taciz önlenmeli, yaptırımları ağırlaştırılmalıdır.  

11. Sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalıdır. Barajlar kaldırılmalı, sendikalaşma nedeniyle 
işten çıkarmalara ağır yaptırımlar getirilmeli, sendika tercihinde işçilere referandum hakkı tanınmalıdır.

12. Bakanlar Kurulunun grev erteleme yetkisine son verilmelidir. Grev yasakları kaldırılmalı, grev hakkı 
genişletilmelidir.

13. Özelleştirme uygulamalarına son verilmelidir. Bugüne kadar ulusal ya da uluslararası sermayeye 
satılan tüm kamu varlıklarımız devletleştirilmelidir.
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14. Eğitim ve sağlık hizmetleri her yurttaş için tümüyle ücretsiz, nitelikli ve erişilebilir hale getirilmelidir.

15. Kriz kapıdadır. Kriz dönemi temel politika işçiler için iş ve ücret güvencesi olmalıdır. Sermaye değil, 
emek korunmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

-----------------------

Sendikamızın Genel Temsilciler Kurulu 21 Haziran 2019 tarihinde Gönen Kemal Türkler Eğitim 
Tesisleri’nde toplanarak gündemindeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki açıklamayı kamuoyu ile paylaş-
maya karar vermiştir:

Kıdem tazminatı tartışması bizim için kapanmıştır

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

Fon sistemi tazminat miktarının düşürülmesi, patronların cebinden daha az para çıkması, iş güvencesi-
nin zayıflatılması anlamına gelmektedir.

Üstelik son açıklama kurulması düşünülen yeni fonunun zorunlu BES ile entegre edilmesini hedeflemek-
tedir. Örgütlü olduğumuz fabrikalarda işçilerin zorunlu BES’ten ayrıldığını, yeni zorlamalarda da benzer 
örgütlü tepkiyi vereceğimizi hatırlatıyoruz.

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

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

Kriz var ve aynı gemide değiliz

Ülkemizde ağır bir ekonomik kriz yaşanıyor.

İşsizlik cumhuriyet tarihinin en yüksek düzeylerine ulaştı.

Hayat pahalılığı arttı ve evimize götürdüğümüz ekmek azaldı.

Sürekli borçlanıyoruz. Ücretlerimiz eriyor ve hızla yoksullaşıyoruz.

Krizde biz işçiler kaybediyoruz ama patronlar kazanmayı sürdürüyor.

Hükümet işverenleri koruyacak onlarca düzenleme yapıyor. İşsizlik sigortası patronların diledikleri 
zaman kullandıkları bir bankaya döndü. Teşvikler, imtiyazlar, vergi indirimleri ile sermaye kesimi ihya 
ediliyor. Ülkeyi yönetenler de saray saltanatı sürüyor.

Tüm bunlar olurken biz işçilerden ise yine fedakârlık bekleniyor.

Bunun adı soygundur.

Genel Temsilciler Kurulumuz bu soygunu reddetmektedir. Patronları uyarıyoruz: Aynı gemideyiz masal-
larını kendinize saklayın. Krizin sorumlusu biz değiliz. Ortaya çıkan maliyeti üstlenmeyecek, haklarımızı 
korumak için mücadeleden geri durmayacağız.

MESS Sözleşmesinde dayatma kabul etmeyeceğiz

2019-2021 dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi süreci başladı. MESS üyesi fabrikalarda hazırlıklarımızı 
sürdürüyoruz. İşyeri komitelerimiz toplanıyor, tartışıyor ve taslaklarımızı hazırlıyoruz.

Gerçekliği tartışmalı enflasyon oranları artık yeterince can acıtıyor. Kayıplarımız artı. Aldığımız ücret 
artışları hızla eridi.

Yaklaşan toplu iş sözleşme görüşmeleri ve mücadele sürecini bu gerçekler ışığında ele alıyor, kriz ortamı 
bahane edilerek sözleşmelerimize baskı oluşturulmasını reddedeceğimizi şimdiden söylüyoruz.

Yeni hak kayıplarına geçit yok

Patron örgütlerinin içinde bulunduğu Yatırım Ortamını İyileştirme Kurulu kararları basına yansıdı. An-
laşılan o ki kriz bahanesiyle yeni saldırılar gündemde. Güvencesiz ve esnek çalışmayı yaygınlaştıracak 
teklifler hükümete sunulmuş durumda.

Belirli süreli hizmet sözleşmeleriyle işçi çalıştırma ve telafi çalışmasının yaygınlaştırılması, deneme sü-
relerinin uzatılması, engelli ve hükümlü istihdamında zorunluluğun kaldırılması gibi teklifler el altından 
gündeme getiriliyor.

Genel Temsilciler Kurulumuz, işçi örgütlerini, karşı kapalı kapılar ardında planlanan yeni saldırılara karşı 
uyanık olmaya ve mücadele için hazırlık yapmaya çağırmaktadır.

Emeklilik hakkı temel talebimizdir.

Emeklilik hakkı bugün ülkemizde hükümetler ve sermaye sınıfının işbirliği ile gasp edilmiştir.

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

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

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

Kadın ve çocuklar için şiddet ve tacizden arındırışmış bir yaşam istiyoruz

Toplumsal cinsiyet rolleri kadınların yükünü evde ve işyerinde arttırıyor. Kadınlar ayrımcılık, şiddet, sözlü 
ve cinsel taciz ile karşı karşıya kalıyor.

Cinsiyet temelli şiddetin ortadan kaldırılması için hazırlanmış olan “İşyerinde şiddet ve tacizin önlenme-
si” sözleşmesi bugün İLO konferansında yapılan oylama ile kabul edildi. Bu sözleşme, şiddetten arındı-
rılmış işyerleri yaratmak için atılmış önemli bir adımdır. Sendikalar bu sözleşmenin takipçisi ve uygula-
yıcısı olmalıdır. Sendikalar toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak, kadınların sendikalarda temsiliyetini 
sağlayacak politikaları hayata geçirmelidir.

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

Çocuk susar, sen susma, istismara sessiz kalma!

Seçme seçilme hakkına dokunma!

31 Mart seçimleri sonrası İstanbul seçimlerine ilişkin YSK’nın aldığı iptal kararı adalete vurulan bir darbe 
olmuştur. Tartışılan bu karar en başta yurttaşların genel oy ve seçme-seçilme hakkına müdahaledir.
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Genel Temsilciler Kurulumuz aynı zamanda seçim sisteminin çarpıklığına işaret etmektedir. Seçim siste-
mi değişmeli, seçme ve seçilme hakkı güvence altına alınmalıdır.

Genel Temsilciler Kurulumuzun toplantısından iki gün sonra İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı 
seçimi yenilenecektir. Emeğin başkenti İstanbul’da biz işçilerin tercihi kıdem tazminatımız başta olmak 
üzere işçi sınıfının haklarına saldıranlara karşı durmak olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

3.5. Merkez Komisyon Toplantıları

Mevcut merkez ve şube komisyonları, sendikamızın demokratik işleyişi gereği ve işçilerin sendikal 
faaliyetlere katılımı için önemli araçlarımız arasındadır. Sendikamızda Örgütlenme, Genç İşçiler, 
Kadın İşçiler, Engelli İşçiler, Basın Yayın ve Sosyal Etkinlikler olmak üzere toplam altı komisyon 
bulunmaktadır. Dönem boyunca Merkez komisyonlarımız toplantılarını aşağıdaki tarihlerde ger-
çekleştirmiştir.

23 Şubat 2016; Tüm komisyonlar. Genel Merkez’de
12 Nisan 2017; Tüm komisyonlar. Genel Merkez’de.
7 Kasım 2018; Tüm komisyonlar. Genel Merkez’de.

NOT: Komisyonların düzenledikleri etkinliklerle ilgili ayrıntılar raporun “Eylem ve Etkinlikler” bölü-
münde yer almaktadır.
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4. ÖRGÜTLEMEDE İŞYERİ DETAYLARI

4.1. Dönem içinde örgütlenip çoğunluk tespiti başvurusu yapılan işyerleri

NO ŞUBE İŞYERİ Başvuru 
Tarihi

Çoğunluk Tespitinde  
Çalışan/üye

1 TRAKYA HİSAN HİDROLİK MAK.SAN.TİC. A.Ş. 19.09.2019 20 12
2 TRAKYA LİNDSAY SULAMA VE ALTYAPI SAN.TİC. A.Ş. 16.09.2019 67 35
3 İZMİR POLMAR KOMPOZİT SAN.TİC. A.Ş. 29.07.2019 16 12
4 İZMİR POLMOD MAK.MODEL KALIP PLS.ÜRÜN 

SAN. TİC. A.Ş.
29.07.2019 13 10

5 GEBZE İNFORM ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. 8.07.2019 388 161
6 BURSA STANDEX GRAVÜR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 11.06.2019 23 12
7 KOCAELİ ELİMSAN ŞALT CİHAZLARI VE ELKTRM. 

SAN.VE TİC.A.Ş
17.04.2019 313 160

8 TRAKYA VALEO TİCARİ TAŞITLAR TERMO SİSTEM-
LERİ A.Ş.

20.03.2019 95 49

9 KOCAELİ YOLBULAN DEMİR SAN. VE TİC. A.Ş. 4.09.2018 112 70
10 GEBZE BBS METAL MONTAJ ELET. SAN. VE TİC. 

LTD. ŞTİ.
27.06.2018 125 65

11 BURSA WORTHINGTON ARITAŞ BASINÇLI KAPLAR 
SAN. A.Ş.

31.05.2018 181 112

12 GEBZE MKS TRANSFORMATÖR EKİPMANLARI SAN. 
VE  TİC. A.Ş.

4.05.2018 133 67

13 ANADOLU MERT DÖKÜM İNŞ. SAN. VE DIŞ. TİC. LTD.
ŞTİ.

24.04.2018 165 95

14 İZMİR TERMOKAR ISITMA SOĞUTMA KLİMA CİH. 
SAN. TİC. A.Ş.

19.04.2018 272 141

15 GEBZE HT SOLAR ENERJİ A.Ş. 5.12.2017 615 340
16 KOCAELİ UMER HADDECİLİK VE MAKİNA SAN.TİC.

LTD.ŞTİ
4.12.2017 49 28

17 TRAKYA SALKO BİSİKLET SAN VE TİC LTD ŞTİ 20.11.2017 92 52
18 KOCAELİ POSCO ASSAN TST ÇELİK SANAYİ A.Ş. 1.11.2017 440 212
19 BURSA İMORTAŞ OTO YEDEK PARÇA İML.ORG.VE 

TİC.AŞ.
25.09.2017 159 87

20 İZMİR KARYER ISI TRANSFER SANAYİ VE TİCARET 
A.Ş.

16.06.2017 501 235
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21 İST.1 NOLU DİAM VİTRİN TASARIM HİZ. AMB. SAN. VE 
TİC. LTD. ŞTİ.

17.05.2017 200 112

22 GEBZE ZF SACHS SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ SAN.
VE TİC.A.Ş.

4.05.2017 808 651

23 İZMİR EYLÜL TEKNİK DES.HİZ. ORTAKLIĞI TİCARİ 
İŞLETMESİ

28.04.2017 70 45

24 KOCAELİ IRC OTOMOTIV MAKINA SANAYİ VE TİC.A.Ş 6.03.2017 70 37
25 İZMİR AKG TERMOTEKNİK SİSTEMLER SAN. VE 

TİC. LTD. ŞTİ.
24.02.2017 100 52

26 GEBZE VOESTALPİNE HİGH PER. METAL A.Ş. 
(BÖHLER)

13.02.2017 154 66

27 GEBZE BALDUR SÜSPANSİYON ÜRETİM SAN. VE 
TİC. A.Ş.

3.01.2017 59 27

28 İST.1 NOLU GÜNSAN ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. VE 
TİC. A.Ş. 

16.11.2016 274 138

29 İZMİR ÜSTÜNKARLI MAKİNE ANONİM ŞİRKETİ 12.10.2016 75 39
30 ANADOLU TUĞRA MAKİNA TAKIM TEZ. MAD. EŞYA 

SAN. VE TİC. A.Ş. 
11.10.2016 80 42

31 KOCAELİ YÜKSEL ENDÜSTRİYEL ÜRÜN. TURZ. YAT. 
SAN.TİC .A.Ş. 

19.09.2016 104 55

32 İZMİR GÖKSAN POMPA SAN.TİC.A.Ş. 27.07.2016 67 34
33 İST.1 NOLU NCR BİLİŞİM SİSTEMLERİ LİMİTED ŞİRKE-

Tİ 
27.07.2016 330 155

34 KOCAELİ OKTAY ELEKTRİK VE AYDINLATMA SAN. 
TİC. LTD. ŞTİ. 

11.07.2016 99 43

35 İST.1 NOLU YENEN MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRL SAN VE 
TİC LTD ŞTİ

27.06.2016 28 16

36 İST.1 NOLU VALFSAN DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. 31.05.2016 206 107
37 TRAKYA SAMET TEKNİK HIR. VE KALIP PLAS. TİC. 

SAN. LTD. ŞTİ
23.05.2016 22 19

38 İZMİR TOR DEMİR METAL ÜRÜN.VE MAK.PAZL.
SAN.TİC.AŞ.

18.05.2016 126 65

39 KOCAELİ NUHTEL MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD. 
ŞTİ. 

6.04.2016 58 30

40 BURSA EWON OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ 4.04.2016 28 16
41 E.ŞEHİR ROCA TR BANYO A.Ş. (ÖZNUR) 31.03.2016 248 103
42 E.ŞEHİR MİDAL KABLO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş 22.03.2016 149 89
43 İST.1 NOLU PRATT WHİTNEY THY TEKNİK 3.03.2016 297 159
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44 BURSA CORNAGLİA MAK.MET.KAL.PLS.OTM.SAN.
TİC. LTD.ŞTİ

17.02.2016 55 31

45 İST.1 NOLU MATA AHŞAP VE OTOMOTİV SAN.TİC. A.Ş. 11.02.2016 662 335
TOPLAM ÇALIŞAN/ÜYE: 8.148 4.421

2. Dönem içinde ilk toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerleri

NO ŞUBE İŞYERİ TİS İMZA 
TARİHİ

Üye Sayısı 
Kasım 2019

1 TRAKYA LİNDSAY SULAMA VE ALTYAPI SAN.TİC. A.Ş. (*) 54
2 GEBZE İNFORM ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. 1.11.2019 168
3 İZMİR POLMAR KOMPOZİT SAN.TİC. A.Ş. 18.09.2019 35
4 İZMİR POLMOD MAK.MODEL KALIP PLS.ÜRÜN SAN. TİC. 

A.Ş.
18.09.2019 10

5 İZMİR TOR DEMİR METAL ÜRÜN.VE MAK.PAZL.SAN.TİC.AŞ. 16.01.2019 153
6 BURSA WORTHINGTON ARITAŞ BASINÇLI KAPLAR SAN. A.Ş. 28.12.2018 165
7 GEBZE ZF SACHS SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ SAN.VE 

TİC.A.Ş.
30.01.2018 681

8 GEBZE HT SOLAR ENERJİ A.Ş. 25.01.2018 335
9 İZMİR EYLÜL TEKNİK DES.HİZ. ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLET-

MESİ
30.11.2017 46

10 İST.1 NOLU PRATT WHİTNEY THY TEKNİK 27.09.2017 382
11 GEBZE VOESTALPİNE HİGH PER. METAL A.Ş. (BÖHLER) 17.07.2017 111
12 GEBZE WEIDMANN TRANSFORMATÖR İZOLAS. SAN.TİC. A.Ş. 1.02.2017 48
13 KOCAELİ MARMARA SIEGENER GALVANİZ SAN. VE TİC.A.Ş. 30.09.2016 128

TRAKYA 56
14 İST.1 NOLU VALFSAN DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. 23.09.2016 328
15 İST.1 NOLU MATA AHŞAP VE OTOMOTİV SAN.TİC. A.Ş. 28.07.2016 415
16 GEBZE CSUN EURASIA ENERJİ  SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. 

A.Ş.
15.06.2016 0

17 İST.1 NOLU SANEL SAN.ELEKTRONİĞİ İMALAT VE TİC. LTD. ŞTİ. 23.05.2016 141
18 ANADOLU PETROTEK SONDAJ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. 1.02.2016 30

TOPLAM: 3.286

(*) Genel Kurul çalışma raporu hazırlanırken MESS’e üye oldu ve toplu sözleşme süreci başladı.
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4.3. Dönem içinde kapanan ya da sendikasızlaştırılan işyerleri

NO ŞUBE İŞYERİ TARİH DURUM SON ÜYE  
SAYISI

1 ESKİŞEHİR TOPRAK DEMİR DÖKÜM Nis.19 KAPANMA 5
2 İZMİR SCHNEİDER ELEK. A.Ş. (İşletme içinde 

Çiğli fabrika)
Oca.19 KAPANMA 164

3 GEBZE CSUN EURASIA ENERJİ SİS. SAN. VE 
TİC. A.Ş.

Eki.18 KAPANMA 310

4 TRAKYA BALIKÇIOĞLU PRES DÖKÜM SAN. A.Ş. Eki.18 KAPANMA 110
5 İZMİR BALATACILAR BALATACILIK SAN. VE 

TİC. A.Ş.
Eyl.18 KAPANMA 40

6 İZMİR ÇUKUROVA JENERATÖR SAN. TİC. A.Ş. Eyl.18 KAPANMA 5
7 ANADOLU KLİSOM KLİMA SOĞUT. SAN.VE 

TİC.A.Ş.
Ağu.18 SENDİKASIZ-

LAŞTIRMA
30

8 TRAKYA AR YILDIZ MADENİ EŞYA SAN.(ÇOR-
LU)

Nis.18 SENDİKASIZ-
LAŞTIRMA

50

9 TRAKYA ABB ELEKTRİK A.Ş. (İşletme içinde 
Çorlu işyeri)

Oca.18 KAPANMA 149

10 İST.1 NOLU ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZ.A.Ş. Eki.17 SENDİKASIZ-
LAŞTIRMA

98

11 İZMİR RUBA FERMUAR VE PRES DÖKÜM SAN. 
A.Ş.

Ağu.17 SENDİKASIZ-
LAŞTIRMA

64

12 İST.1 NOLU REMEKS SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. Şub.17 KAPANMA 24
13 GEBZE NEMA WINKELMANN LTD. ŞTİ. Oca.17 SENDİKASIZ-

LAŞTIRMA
30

14 İZMİR İZMİR SENKROMEÇ SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ.

Oca.17 KAPANMA 443

15 İZMİR İZMİR ERSAN OTO SAN. VE TİC. A.Ş. Oca.17 KAPANMA 106
16 KOCAELİ ALİMEX ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. 

LTD. ŞTİ.
Eki.16 SENDİKASIZ-

LAŞTIRMA
185

17 KOCAELİ BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERİ SAN. Oca.16 KAPANMA 4
TOPLAM: 1.817
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5- GREVLER

5.1 CEM BİALETTİ Grevi- Kocaeli
Grevin Başlangıç Tarihi: 17 Ekim 2016
Grevin Bitiş Tarihi:  20 Ekim 2016
Grevde Geçen Gün Sayısı: 3 Gün
Greve katılan işçi sayısı: 75

Toplu sözleşme görüşmelerinde, ücret ve sosyal hakları içeren 12 maddede anlaşma sağlanama-
ması üzerine grev kararı alındı. Grev üç gün sürdü. Üç gün süren grevin sonucunda üyelerimiz 
kazanımla işbaşı yaptılar.

14.10.2016 tarihli basın açıklaması

Basının ve Kamuoyunun Dikkatine…

Cem Bialetti Ev ve Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş. İşvereni  Çalışanları Greve Zorladı

DAVETLERİ KABULÜMÜZDÜR!

Sendikamız Kocaeli Şubesi’ne bağlı Kartepe Acısu’da faaliyet gösteren Cem Tencere olarak 
bilinen Cem Bialetti’de GREV!

Sendikamız ve Cem Bialetti Ev ve Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş. işletmesi için 01/07/2016–
30/06/2018 Dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde, ücret ve sosyal hakları içeren 
12 madde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alındı. 

Anlaşma sağlanamayan maddeler arasında ücret zammı, bayram, izin, yakacak gibi sosyal hak-
lar yanında fazla mesai ücreti maddesi de bulunuyor.

Toplu sözleşme görüşmelerinde ve arabulucu sürecinde de üyelerimizin talepleri karşılanmaması 
üzerine; 

17 Ekim Pazartesi saat 16.30’da greve çıkılıyor.

Sendikamız, toplu iş sözleşmesinin masada ve çalışma barışını zedelemeden bitirilmesi yönünde 
elinden gelen tüm gayreti sarf etti. Açıkça görüldü ki, Cem Bialetti işvereni toplu pazarlık süreci-
ni açan değil, tıkayan bir tutum izlemiş ve bu tutumu ile çalışanları greve davet etmiştir.

Cem Bialetti işçisi, “hak, ekmek ve onuru” için grev boylarındadır! Üyemiz işçiler sendikalarıyla 
birlikte grevi; tam bir disiplin ve kararlılık içinde yürütecektir. 

“Ekmek ve onur” mücadelesi veren işçiler; aileleri, çocukları ve Kocaeli halkının, demokratik kitle 
örgütlerinin, yerel yönetim ve basının desteği ile zafere taşıyacaktır.
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5.4. 2016-2018 EMİS Grup Toplu İş Sözleşmesi Grevleri
Grevin Başlangıç Tarihi: 20 Ocak 2017
Grev Erteleme Tarihi: 20 Ocak 2017
İşbaşı Tarihi: 25 Ocak 2017
İşbaşı tarihine kadar geçen gün sayısı: 4 Gün
Greve çıkan işyeri sayısı: 26 işyeri/işletme

Grev kararı EMİS üyesi ve grup toplu iş sözleşmesi kapsamında yer alan 26 işyeri için alındı. Sen-
dikamız 26 Aralık 2016 tarihinde grev kararı aldı ve 20 Ocak 2017 tarihinde grev uygulamasının 
başlayacağını ilan etti. GE Grid Solution, ABB Elektrik, Schneider Enerji ve Schneider Elektrik işlet-
melerine bağlı fabrikalarda 20 Ocak sabahı 2200 üyemizin tam katılımıyla başlattığımız grevimiz 
öğlen saatlerinde yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla ertelendi. Grev yasağına karşı sendikamız 
mücadeleye devam kararı aldı. Fabrikalarda pazartesi gününe kadar işbaşı yapılmadı. Ardından 
tüm vardiyalarda mücadele fabrikaların içine taşındı. 23 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı her iki sendikayı görüşmeye davet etti. Yapılan görüşmede 
adı geçen işletmelere bağlı fabrikalarda çalışan yaklaşık 2.200 üyemiz için 2016-2018 dönemini 
kapsayan iki yıllık toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varıldı.
2016-2018 dönemi EMİS grup toplu iş sözleşmesi ve grev süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi çalışma rapo-
rumuzun “Genel Sekreterlik, Toplu İş Sözleşmesi Dairesi” bölümünde yer almaktadır.

5.5. TEKNO MACCAFERRİ Grevi- Düzce
Grevin başlangıç tarihi: 31 Temmuz 2017
Grevin bitiş tarihi: 25 Eylül 2017
Grevde geçen gün sayısı: 57 Gün
Greve katılan işçi sayısı: 40

Toplu sözleşme masasında işçilerin taleplerine kulak tıkayan işveren, sendikamızın almış olduğu 
grev uygulama kararını boşa çıkarmak için Haziran ayı içinde şirketin Ankara ofisinde çalışan işçi 
sayısını SGK kayıtları üzerinden 37 kişi artırdı. Grev uygulamanın ilan edilmesinin ardından ofise 
aldığı kişiler üzerinden grev oylaması talebinde bulundu. 21 Haziran 2017’de yapılan grev oylama-
sında “hayır” sonucu çıktı. 
Sendikamız, tespit etmiş olduğu muvazaalı işçi girişi nedeniyle grev oylamasına itiraz etti. 25 Ha-
ziran 2017 tarihinde Düzce İş Mahkemesi sendikamızın itirazını kabul ederek grev oylamasını iptal 
etti. İşverenin grev hakkına müdahalesi bu şekilde boşa çıkarıldıktan sonra işyerinde 31 Temmuz 
günü grev uygulaması başladı. 
Grev sürecinde işverenin işyerinden grev yasaklarına aykırı üretilen ürünlerin sevk edilmesi için 
birçok  girişimi oldu. Fabrikada çıkan tırların önüne yatan işçilere jandarma müdahale etti. Sendika 
yöneticilerinin aralarında bulunduğu çok sayıda işçi yaralandı.
Sendikamızın kararlığı mücadelesi sonucunda 57 gün süren grev işçilerin kazanımı ile sonuçlandı 
ve üyelerimiz işbaşı yaptı.

5.2. BEKAERT Grevi- Kocaeli
Grevin başlangıç tarihi : 8 Aralık 2016
Grevin bitiş tarihi: 22 Aralık
Grevde geçen gün sayısı: 14 gün
Greve katılan işçi sayısı: 315

Sendikamız ve Bekaert arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması 
üzerine 08 Aralık 2016 tarihinde greve çıkıldı. 14 gün süren grevin sonucunda üyelerimizin onayı 
ve kazanımlarla işbaşı yapıldı.

5.3 ASİL ÇELİK Grevi/Bursa
Grevin başlangıç tarihi: 18 Ocak 2017
Grev erteleme tarihi: 18 Ocak 2017
İşçi sayısı: 640

Asil Çelik grevi bakanlar kurulu kararıyla 18 Ocak 2017 tarihi itibariyle çıkacağımız grev aynı gün 
gece yarısı Bakanlar Kurulu kararıyla ertelendi.

Grev erteleme kararı sonrası sözleşme Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlandı.

18.01.2017 tarihli basın açıklaması

AKP Hükümetinden Bir Grev Yasaklaması Daha
Sendikamızın 40 yılı aşkın süredir örgütlü olduğu Bursa Orhangazi’de kurulu ve 674 işçinin 
çalıştığı Asil Çelik işyerinde devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuç-
lanması üzerine, 18 Ocak 2017 tarihi itibariyle çıkacağımız grev aynı gün gece yarısı Bakanlar 
Kurulu kararıyla ertelenmiştir.
Hukuki olarak ertelenme olarak ifade edilen bu durumun ne yazık ki aslında fiili olarak yasaklan-
ma anlamı taşıdığı tüm kamuoyunca çok iyi bilinmektedir.
Ne yazık ki işçilerin ekmeğini ve çalışma koşullarını doğrudan ilgilendiren ve evrensel anlamda 
tartışılamayacak bir hak olan özgür toplu sözleşme düzeni, bu kararla bir kez daha zedelenmiştir.
Sendikaların iradesine ve hak alma mücadelesine müdahale olarak nitelenebilecek bu yönteme 
son yıllarda sıkça başvurulması, özellikle de sendikamızın almış olduğu grev kararlarının bu yön-
temle engellenmesi, başta üyelerimiz olmak üzere tüm sendikal hareketin mücadelesine zarar 
vermektedir. 
Aylardır süren görüşmeler neticesinde üyemiz olan Asil Çelik işçilerini tatmin edebilecek bir 
teklifle karşılaşsaydık, grev kararına gerek kalmadan sözleşme imzalanırdı. 
Ancak aylardır süren görüşmelerden istenen ve beklenenden çok uzak bir durumun ortaya 
çıkması neticesinde grev kararı alınmıştır.
Ne yazık ki AKP Hükümeti, sendikamızın pazarlık gücünü tamamen elinden almış, işçinin evine 
götüreceği ekmeği ve kaderini işverenin ve Yüksek Hakem Kurulunun insafına bırakmıştır.
Sendikamız Birleşik Metal-İş’in, tüm bu engellemelere rağmen gerek üyelerimizin gerekse işçi 
sınıfının ortak çıkarları adına mücadeleyi sürdüreceğinin tüm kamuoyunca bilinmesini isteriz. 
Saygılarımızla
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12.09.2017 
Tekno Maccaferri Grevimizin 43. Gününde Jandarma Gözetiminde Grev Kırıcılığı!

Düzce’de kurulu Tekno Maccaferri işyerinde sendikamız üyesi işçilerin 31 Temmuz 2017 tarihin-
den bu yana sürdürdüğü yasal GREV’de, bugün ikinci kez jandarma gözetiminde grev kırıcılığı...

Yasaya göre, grevdeki fabrikadan dışarıya hiçbir şekilde yarı mamul, makine, alet ve edevat 
çıkarılmaması gerekirken, bugün kolluk kuvvetleri gözetiminde dışarıya bu mallar çıkarılmak 
istendi ve grevci işçiler darp edildi.  

Sendikamız üyesi işçiler Tekno Maccaferri’de 43 gündür yasalara büyük bir titizlikle uyarak 
grev haklarını kullanıyorlar. Ancak başından bu yana işveren yasa tanımadan hareket etmeye 
devam ediyor. Grev başlamadan kısa bir süre önce Ankara ofisinde çalışan sayısını SGK kayıtları 
üzerinde arttırarak talep ettiği yasadışı grev oylaması, sendikamızın çabası sonucunda boşa 
düşürülmüştü. 

Bugün ise, yasaya aykırı olarak, grevdeki işyerinden yarı mamul ve makine ekipmanları dışarıya 
çıkarılmak istendi ve grevci işçiler bedenleri ile fabrika kapısında set oldular. Ve darp edildiler. 

Bu kanunsuzluk fabrikanın önüne gelen yükleme kamyonlarına eşlik eden jandarmanın gözeti-
minde yapıldı. Grev gözcüsü işçilerin itirazlarına karşı, Valiliğin oluru ve savcılığın sözlü talimatı 
doğrultusunda işlemin yapıldığı söylendi. 

12 Eylül Askeri Darbesi

OHAL, grev yasaklama ve grev kırıcılığı ile devam ediyor…

Her darbenin bir ekonomi politiği vardır. 1960 darbesi, “ithal ikamecilikle” ilişkilendirilir. 12 Eylül 
de ithal ikameciliğe son veren niteliği ile bilinir. 24 Ocak Kararları bir yanıyla budur; diğer yanıyla 
bugüne dek uzanan emeğe yönelik her saldırının temelini oluşturur.

Başlatılan “devletin küçültülmesi” tartışmaları, gerçekte devletin sosyal alana yatırım yapamaya 
son vermesinin bir başka biçimde ifade edilmesidir. Bu süreçte özelleştirmeler, esnek üretim 
ve taşeronlaştırma giderek hız kazanmış, yaratıcı bir saldırganlık eşliğinde geliştirilerek bugüne 
taşınmıştır.

12 Eylül’ün ekonomik programı,  aynı zamanda nasıl bir ideolojik politik hat izleneceğinin işare-
tini Vehbi Koç’un, cuntaya bir mektup yazarak “Özal bizim konularımızı en iyi bilen adamdır, onu 
harcamayınız” dediği, TİSK Başkanı Halit Narin’in “Geçmiş yirmi yıl boyunca biz ağladık şimdi 
ağlama sırası işçilerdedir” sözleri ile değerlendirmek yerinde olacaktır.  Mesele, elbette sağ-sol 
çatışması değildir, aksine 12 Eylül, emeğin haklarının gasp edileceği, en acı reçetelerin dayatıla-
cağı bir darbedir.

En son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB toplantısında, açıkça OHAL’i grevleri 
engellemek için kullandıklarını söyledi. “Soruyorum, iş dünyasında herhangi bir sıkıntınız, bir 
aksamanız var mı? Biz göreve geldiğimizde, 15 sene önce Türkiye’de olağanüstü hal vardı ama 
bütün fabrikalar hep grev tehdidi altındaydı. Hatırlayın o günleri ama şimdi böyle bir şey var mı? 
Tam aksine, şimdi grev tehdidi olan yere biz OHAL’den istifadeyle anında müdahale ediyoruz. 
Diyoruz ki ‘Hayır, burada greve müsaade etmiyoruz çünkü iş dünyamızı sarsamazsınız.’ Bunun 
için kullanıyoruz biz OHAL’i.” dedi.

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI

Genel Yönetim Kurulu

5.6. 2017-2019 MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi Grevleri
İlan edilen grev uygulama tarihi: 2 Şubat 2018
Grev erteleme tarihi: 26 Ocak 2018
İşyeri ve işçi sayısı: 30 işletme, 12 bin işçi

2017-2019 dönemi MESS grup toplu iş sözleşmesi ve grev süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi çalışma ra-
porumuzun “Genel Sekreterlik, Toplu İş Sözleşmesi Dairesi” bölümünde yer almaktadır.

5.7 CEM BİALETTİ Grevi –Kocaeli
Grevin başlangıç tarihi: 7 Mayıs 2019
Grevin bitiş tarihi: 20 Mayıs 2019
Grevde geçen gün sayısı: 13
Greve katılan işçi sayısı: 75

Toplu sözleşme görüşmelerinde yaşanan uyuşmazlık sonrası başlayan grev 13 gün sürdü. Grev 
devam ederken işverenin taleplerimize karşılık attığı adımlar sonrası sözleşme imzalandı ve işbaşı 
yapıldı.

07.05.2019 tarihli basın açıklaması

Kocaeli Cem Bialetti’de Grev

Sendikamız ve Cem Bialetti Ev ve Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş. arasında 01/01/2019 – 
31/12/2020 dönemi Toplu Sözleşme görüşmeleri ücret, sosyal ödeme ve ödenekler ile ilgili 
maddelerde anlaşma sağlanmaması üzerine Sendikamız 07 Mayıs 2019 tarihinde işyerinde greve 
çıktı.

Sendikamız ve Cem Bialetti arasındaki toplu sözleşme müzakereleri 21 Kasım 2018 tarihinde 
başladı. İşveren ilk ücret ve ücrete bağlı maddelerle ilgili teklifini ise 23 Ocak 2019 tarihinde, 
yani uyuşmazlık sürecinde yaptı.

Ülkemizde Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 
arası Enflasyon rakamları % 20,30’dur. Bu hesaplama ne yazık ki işçilerin temel ihtiyaç mad-
delerinde gerçekleşen fiyat artışlarını yansıtmaktan çok uzaktır. Açıklanan bu aldatıcı enflasyon 
rakamı ortadayken işveren vekillerinin teklifi “resmi” enflasyonun bile çok altında kalmıştır.

Sendika olarak, Cem Bialetti işyerinde çalışan üyelerimiz ile yaptığımız son bir değerlendirme 
toplantısı sonucu, verilen teklifin talepleri karşılamaktan uzak olduğu ortak görüşüne varılarak 
hep birlikte greve çıkma kararı verilmiştir. Bunun üzerine Sendikamız da grev pankartını Kocae-
li’deki Fabrika ile İstanbul’daki Genel Merkez binasına asarak grevi başlatmıştır.

Cem Bialetti grevinin başta Cem Bialetti’de çalışan Sendika üyelerimize ve Türkiye işçi sınıfına 
hayırlı olmasını dileriz.
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6. İŞYERLERİNDE ÖRGÜTLENME VE HAK MÜCADELELERİ

EGO DİRENİŞİ/ÇORLU

Örgütlenme sırasında işten çıkarmalara ve sarı sendikaya zorla üye yapmaya karşı fabrika önü di-
reniş. Fabrikada çalışan yaklaşık 650 işçi 2015 yılında sarı sendika Türk Metal’e karşı Bursa’da baş-
layan isyanda istifa edip direnişe geçtiler. İki gün boyunca fabrika içinde eylem yapan EGO işçileri, 
eylem alanında ortak karar alarak sendikamıza üye oldular. O gün EGO’da sarı sendika sıfırlandı.

Haziran ayında büyük bir salon toplantısı yaparak aralarından dört temsilci seçen EGO işçileri, 
fabrikada sendikamız temsiliyeti ile çalışmak için mücadeleye başladılar. 

EGO yönetimi başlangıçta seçilen temsilcileri muhatap almamak konusunda direndi. Bu tutuma 
örgütlü yanıt veren EGO işçileri çeşitli eylemlerle haklarını savundu. Vardiya giriş ve çıkışlarında 
yürüyüşler, taleplerimizi içeren kokartlar, sendika önlükleriyle çalışma gibi çeşitli eylemler yaptılar. 
Bu mücadelenin ardından temsilcilerimiz işveren tarafından tanınmak zorunda kaldı.

Ancak patronların metal fırtınayı durdurmak için başlattıkları saldırı EGO’da da yaşandı. 2016 yılı-
nın hemen başında işveren işçilerin sendikamız bünyesinde seçtiği temsilcileri tanımayacağını ilan 
etti. Baskılar yeniden başladı. Fabrikada geçici olarak üretime ara verildiği sırada 28 üyemiz işten 
çıkarıldı. Bunun üzerine işyerinde eylemler yeniden başladı. 

14 Ocak 2016 tarihinde basıkları protesto etmek için fabrika önünde yaptığmız basın açıklamasına 
sarı sendikanın ve işverenin tuttuğu adamlar saldırdı. Saldırı üyelerimizin ve sendikamızın kadro-
larının kararlı tutumuyla püskürtüldü. 

İlerleyen günlerde işten atmalar devam etti. Baskı, işten çıkarma ve hukuksuzluk ile işyerinde sarı 
sendikanın işçilerin iradesine rağmen yeniden yetki alması sağlanmış oldu.

MİDAL KABLO/BİLECİK

2016 yılında Eskişehir Şubemizin örgütlendiği Bilecik Bozüyük’te bulunan fabrikada, işçilerin sen-
dikamıza üye olmasıyla birlikte işveren 17 üyemizi işten çıkardı. 4 Nisan’da fabrikanın önünde 
sendikalaşma hakkına sahip çıkmak ve atılan üyelerimizin işe geri alınması talebiyle direnişe geçen 
işçilere kolluk kuvvetleri saldırarak şube yöneticilerimiz ve temsilcilerimizle birlikte gözaltına aldı. 
Fabrika önünde gerçekleşen eylemin ardında işverenin baskıları fabrika içerisinde devam etti. İşçi-
ler işverenin baskısıyla sendikamızdan istifa ettirilerek sarı sendikaya üye yapıldılar.

MARMARA SIEGENER/KOCAELİ-GEBZE

Kocaeli’de İzmit ve Dilovası’da iki ayrı fabrikada üretim yapan Marmara Siegener Galvaniz’de çalı-
şan işçilerin sendikamızda örgütlenmesinin ardından işveren 6 üyemizi işten çıkardı. 4 Şubat 2016 
tarihinde fabrika önünde direniş başladı. Aynı gün işverenle yapılan görüşmede işten atılan arka-
daşlarımız işe geri alındılar. Kocaeli şubemizin örgütlendiği işyerinde toplu iş sözleşmesi imzalandı.
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MATA OTOMOTİV DİRENİŞİ/TUZLA-İSTANBUL

Tuzla Serbest Bölge’de bulunan fabrikada işçilerin sendikamıza üye olmasının ardından 10 üyemiz 
işten çıkartıldı. İstanbul 1 Nolu Şubemizin örgütlendiği fabrikada işçiler 11 Şubat 2016 tarihinde 
fabrika önünde direnişe başladı. Diğer vardiyadaki işçilerle fabrikada buluşan işçiler mücadeleyi 
fabrikanın içine taşıdı. Gece vardiyasının da fabrikaya gelmesiyle tüm işçiler geceyi fabrikada 
geçirdi. 

İşveren 12 Şubat günü işçilerin taleplerini kabul etti. İki gün süren direnişin ardından yapılan 
anlaşma sonucunda atılan 10 işçi yeniden işbaşı yaptı. İlerleyen tarihlerde işyerinde toplu iş söz-
leşmesi imzalandı.

ROCA DİRENİŞİ/ESKİŞEHİR

Eskişehir şubemizin örgütlendiği fabrikada, sendikalaşmayı engellemeye yönelik 2 üyemiz işten 
çıkartıldı. 2 Nisan 2016 tarihinde işten çıkartılan iki üyemiz fabrika önünde direnişe başladı.  Kapı 
önü direnişi 107 gün sürdü. İşyerinde sendikamızın yetki davası devam ederken Roca işçilerinin 
sendikamız çatısı altında mücadelesini ne yaptıysa engelleyemeyen işveren Çelik-İş’i devreye sok-
tu. Üyelerimiz işverenin baskısıyla Çelik-İş’e üye yapıldı.

CORNAGLİA DİRENİŞİ/BURSA

Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikada işçilerin sendikamıza üye olmasının ardın-
dan ilk önce 7 üyemiz işten çıkarıldı. Fabrikada çalışan işçiler 18 Şubat 2016 tarihinde işten çıka-
rılan arkadaşlarına sahip çıkarak geceyi fabrika içinde geçirdiler.  22 Şubat’ta işveren 11 üyemizi 
daha işten çıkarttı. Sonrasında ise sendikaya üye olan tüm işçiler işten atıldı.

TOR DEMİR DİRENİŞİ/MANİSA 

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikada işçilerin sendikamıza üye olmasının ar-
dından işveren 13 üyemizi işten çıkardı. İşten atılan üyelerimiz 23 Mayıs 2016 tarihinde fabrika 
önünde direnişe başladı. Direniş bir ay boyunca sürdü. İşverenle yapılan görüşmelerin neticesinde 
işten çıkarılan üyelerimizin 3’ü işbaşı yaptı. İşyerinde toplu iş sözleşmesi imzalandı.

OKTAY ELEKTRİK/DÜZCE

Düzce’de üretim fabrikasıda çalışan işçilerin sendikamız üye olmasın ardından 7 işçi işten çıkarıldı. 
7 Eylül 2016 tarihinde fabrika önünde bir basın açıklaması düzenlendi. Baskıların devam ettiği iş-
yerinde sendikalaşmayı önlemek için birçok yöntem denedi. İşyerinde yetki davamız halen devam 
ediyor.

355

YÜKSEL ENDÜSTRİYEL/KOCAELİ

Kandıra’da bulunan Yüksel Endüstriyel fabrikasında işçilerin sendikamızda örgütlenmesi üzerine 
işveren, 25 Ekim tarihinde sendikamıza üye bir işçiyi işten çıkarttı.  Yüksel Endüstriyel işçileri işten 
çıkartmaya tepki göstererek, mesai saati bitiminde işyerinden ayrılmayarak işverenin bu hukuksuz 
tutumunu protesto etti.

Yapılan görüşmelerde işten çıkartılan üyemizin işine geri döneceği sözünü aldı. Ancak işten çıkar-
tılan üyemizi işe geri almadı.

Yüksel Endüstriyel işverenin bu tutumu karşısında işçiler arkadaşları işe geri dönene kadar eylem-
lerini sürdüreceklerini ilan ettiler. Bunun üzerine sendikamıza üye 57 işçinin tamamı işten çıkarıldı. 

İşten atılan 57 işçi fabrikanın önünde direniş çadırlarına kurarak işleri ve sendikal hakları için 
direnişe başladılar. 

16.11.2016 tarihli Başbakana mektup

Sn. Binali YILDIRIM 
BAŞBAKAN 
ANKARA

İlgi: OHAL Gerekçesiyle Sendikal Faaliyetlerin Engellenmesi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından terör örgütleri ile mücadele etmek amacıyla ilan edildiği 
duyurulan OHAL, bazı bölgelerde Valilik Makamlarınca keyfi olarak temel hak ve özgürlüklerin 
kullanılmasını engellemek adına kullanılmaktadır. Hükümet yetkilileri tarafından üstüne basa 
basa OHAL’in demokratik hakların kullanımına engel olmayacağı açıklanmasına rağmen, son 
günlerde üyelerimiz ve sendika yetkilileri giderek dozu artan OHAL baskısı ile karşı karşıyadır.
Kocaeli ile Kandıra bölgesinde faaliyet gösteren Yüksel Endüstri işçileri anayasal haklarını 
kullanarak sendikamıza üye oldular. Yasaların aradığı gerekli yasal çoğunluğu sağlamamıza ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından tarafımıza resmi yazı ile bildirilmesine rağmen, 
işveren 57 üyemizi işten attı. İşçilerin yaşadıkları hukuksuzluğun giderilmesi için fabrika önünde 
basın açıklaması yapılması dahil, işçilerin işyeri önüne gitmesi mülki amirlikler tarafından, OHAL 
gerekçesi ile yasaklanmıştır. Sendikamızın 4 Kasım 2016 tarihinde yapmayı planladığı basın 
açıklaması engellenmiş, Sendikamız Genel Örgütlenme Sekreteri Hami Baltacı, Kocaeli Şube 
Başkanı Telat Çelik, Şube Sekreteri Hakan Küçük ile bir işçi gözaltına alınmış, ertesi gün Savcılık 
tarafından serbest bırakılmıştır.
Bir diğer Valilik müdahalesi, sendikamız ile Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası (EMİS) 
arasında devam eden grup toplu iş sözleşmesinde uyuşmazlık tutulması sonrasında sendikal fa-
aliyetlerimizin yasaklanması şeklinde oldu. Valilik Makamları tarafından işyerleri önünde ve işyeri 
bahçesinde, işbaşı öncesi ve sonrası yapılmak istenen basın açıklamaları engellenmeye çalışıldı.
Kocaeli, İzmir Bursa ve İstanbul Valilik Makamları OHAL gerekçesi ile tüm kapalı ve açık 
alanlarda toplantı ve etkinliklerin yasaklandığını belirterek sendikamızın eylem ve faaliyetlerini 
yasaklayarak üyelerimiz ve sendikamız üzerindeki baskıyı arttırmaktadırlar.
OHAL’in ilan ediliş amacı dışında sendikal hak ve faaliyetlerin engellenmesi amacıyla kullanılma-
sı, demokratik hakların ihlali anlamına gelmektedir.
İşçilerin anayasal ve yasal haklar olan örgütlenme özgürlüğünün ve sendikal faaliyetlerimizin 
herhangi bir müdahale olmadan yapılabilmesi için gereğini arz ederiz.
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DİAM VİTRİN DİRENİŞİ/İSTANBUL

Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Sitesi’nden bulunan Diam Vitrin fabrikasında işçilerin sendikalaş-
masından haberdar olan Diam işvereni sendikalaşmayı engellemek için ilk olarak 12 Mayıs 2017 
tarihinde 5 üyemizi işten çıkarttı. Baskılarına devam eden işveren 17 Mayıs’ta 10 işçiyi daha işten 
çıkarttı. 17 Mayıs günü Diam işçileri işten çıkarmalar üzerine işyerinden ayrılmayarak fabrikada 
direnişe geçtiler. 

İşçilerin çay saatinde işten atılmaları protesto etmek için fabrika önüne gelen şube yöneticilerimi-
zin ve diğer fabrikalardan dayanışmaya gelen işçilerin Diam işçileriyle buluşması fabrika yönetici-
leri tarafından engellendi. Yemekhanenin kapıları işçilerin üzerine kilitlendi. Buna rağmen işçiler 
dışarı çıkmayı başarabildi ve dayanışmaya gelen işçilerle buluştu.

Fabrika önünde ve içinde işçilerin eylemi sürerken Diam işvereni sendikamızla temas kurarak işçi-
lerin sendika hakkını tanıyacağını ve atılan işçilerin geri alınacağını söyledi. Önümüzdeki günlerle 
sendikayla masaya oturacağının sözünün verilmesiyle birlikte işçiler eylemlerini sonlandırdı.

Ancak, Diam fabrikasının Fransız yöneticileri işçilere verdiği sözü tutmadı. Sendikamızın tüm gö-
rüşme taleplerini yanıtsız bırakan patronlar fabrika içerisinde işçiler üzerindeki baskıyı artırdı. Ara-
dan geçen süreye rağmen Diam patronları atılan işçileri geri çağırmadı ve sendikanın çoğunluk 
tespitine itiraz etti. 

İşverenin sendika karşıtı tutumu karşısında işçilerin fabrika önündeki direnişi yeniden başladı.

15 Haziran 2017 tarihinde günü sendikamıza üye 76 işçiye iş akitlerinin sona erdiğini bildiren 
mesaj gönderildi. Diğer işçilere de ertesi gün fabrikanın tatil edildiği ve izne çıkartıldıkları mesajı 
geldi. İşçilerin işten atıldığı gece fabrikanın etrafı dikenli tellerle çevrildi, fabrika çevresinde toma 
ve çevik kuvvet konuşlandırıldı. 

Diam işverenlerini protesto etmek için yüzlerce metal işçisi 15-16 Haziran işçi direnişinin yıldö-
nümünde Diam fabrikasının önünde biraraya geldi. Kimyacılar Sanayi Bölgesi girişinde toplanan 
işçiler buradan Diam fabrikasının önüne yürüdü. Genel merkez ve şube yöneticilerimizin de ka-
tıldığı eylemde Adnan Serdaroğlu yaptığı konuşmasında Fransız sermayeli Diam’ın patronlarına 
seslenerek, “Patronun Avrupa’da çalıştırdığı işçilere tanıdığı hakları burada Türkiyeli işçilerden 
esirgenmesinde asıl sorumlunun hükümet olduğunu belirterek, patronların hükümetin bu vurdum-
duymaz tavrından cesaret aldığını söyledi. 

POSCO ASSAN DİRENİŞİ/KOCAELİ

İzmit Ali Kahya Asım Kibar OSB bölgesinde  üretim yapan Kibar Holding ve Güney Koreli Posco 
grubuna  ait  Posco Assan fabrikasında işçilerin sendikamızda örgütlenmesini engellemek için iş-
veren  14 Kasım 2017 tarihinde iki üyemizi işten çıkardı. İşten çıkarmalar üzerine fabrika içerisinde 
eylem süreci başladı. Aynı günün akşamında işveren vekillerinin işçileri sendikadan vazgeçirmek 
için düzenledikleri yemeğe işçilerin boykot ederek gitmemesi üzerine işten çıkarmalar gün gün 
devam ederek toplamda 82 üyemiz işten çıkarıldı.

GÜNSAN ELEKTRİK DİRENİŞİ/İSTANBUL

İşveren sendikası EMİS’e üye Schneider şirketler grubunun sahibi olduğu Günsan Elektrik’te çalı-
şan işçilerin sendikamızda örgütlenmesi üzerine işveren 14 Kasım 2016 tarihinde 6 üyemizi işten 
çıkardı.

İşveren, örgütlenme çalışmalarında öncülük yapan işçileri işten atınca tüm işçiler fabrika içinde 
14 Kasım’da direnişe geçti. Günsan işvereni işçilerin fabrika içerisindeki direnişini kırmak için gece 
yarısına yaklaşıldığında emniyet güçlerini devreye soktu. 

15 Kasım 2016 tarihinde fabrika önünde direniş başladı. Sendikamızın örgütlü olduğu Schneider 
grubuna bağlı diğer işyerlerinde çalışan üyelerimiz de Günsan yönetiminin sendika karşıtı tutumu-
nu kınamak için Manisa, İzmir, Gebze ve Samandıra’daki fabrikalarında dayanışma eylemleri yaptı.

Günsan işçileri örgütlü olduğumuz birçok fabrikadan destek gördüler. İzmir Şubemize bağlı Schne-
ider Elektrik Manisa, Çiğli, işçileri artık Schneider bünyesinde yer alan Günsan’daki sınıf kardeş-
leriyle dayanışmayı hiç eksik bırakmadı. Gebze Şubemize bağlı Schneider Elektrik Samandıra ve 
Schneider Enerji Gebze fabrikalarındaki üyelerimiz de yaptıkları basın açıklamaları ve yürüyüşlerle 
Günsan işçileri mücadelelerini kazanana kadar yanlarında olacaklarını söylediler.

Schneider Elektrik Manisa işçileri fabrikalarında uyarı eylemi gerçekleştirdiler. Vardiya giriş çıkışla-
rında yapılan açıklamalarla da Günsan yönetiminin sendika karşıtı tutumu protesto edildi.

İzmir/Çiğli’de bulunan Schneider Elektrik fabrikasındaki üyelerimiz de 15 Kasım 2016 tarihinde 
Günsan işçileriyle dayanışma gösterdiler. 

Günsan işçileri için İstanbul 1 Nolu ve Gebze şubelerimize bağlı fabrikalarda da dayanışma eylem-
leri yapıldı. 1 Nolu Şubemize bağlı  ABB Dudullu ve ABB Kartal işçileri gece vardiyasında yaptıkları 
yürüyüşle Günsan’la dayanışma eylemi gerçekleştirdiler. 

Günsan işçilerinin fabrika önündeki direnişi 45 gün sürdü. İşyerinde mahkeme süreci devam edi-
yor.

AKG TERMOTEKNİK DİRENİŞİ/MANİSA

İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan AKG Termoteknik işçilerinin sendikamızda 
örgütlenmesi üzerine 29 Mayıs 2017 tarihinde 8 üyemizi işten çıkardı. İşyerinde işçilerin sendi-
kadan istifa etmesi yönündeki baskıları artıran işverenin işten çıkardığı işçi sayısı kısa sürede 29 
kişiyi buldu.

İşten çıkarmalar üzerine fabrika içerisindeki işçilere eyleme başladı. İşçiler işyerinden kolluk kuv-
vetlerinin zoruyla çıkartıldı. İşten çıkarılan üyelerimiz fabrika önünde direnişe başladı. Fabrika önü 
direnişi iki boyunca sürdü.
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Sendikamız örgütlenme çalışmasını tamamlayarak 15 Kasım tarihinde bakanlığa yetki başvurusu-
nu yaptı. 

Yasanın aradığı çoğunluğu sağlayıp yetki başvurusunda bulunan sendikamızın yetkisi iki ay yazıl-
madı, sümen altında bekletildi. Yetki belgesini almak için Ankara’ya yürümeye kalkan işçiler polis 
saldırısına maruz kaldı. 

Bu süreçte Posco işçileri sendika düşmanı uygulamaların en ağır biçimleriyle karşı karşıya geldi.

İşten çıkarmaların başladığı günden itibaren fabrika önü direnişi başlatılarak mücadeleye devam 
eden sendikamız bir taraftan da bakanlıktan lehimize yazılan ama sümen altında bekletilen çoğun-
luk tespitinin mücadelesi vermeye başlamıştı. 

16 Kasım 2017 -  Posco’da işten atma saldırıları devam etti. Genel Başkanımız Adnan 
Serdaroğlu’nun da katılımıyla üyelerimizle birlikte fabrika önünde basın açıklaması düzenlen-
di.
23 Kasım 2017 -  Sendikalaştıkları için işten atma saldırısıyla karşılaşan Posco Assan işçileri 
Güney Kore Başkonsolosluğu önünde işten atmaları protesto etti.
24 Kasım 2017 -   Posco Assan işçileri, Kibar Holding’i protesto etmek için İstanbul Gayrette-
pe’deki Zorlu Center önünde eylem yaptı.
27 Kasım  2017 -  AKP Kocaeli milletvekili Zeki Aygün, sendikalaştıkları için işten atılan Posco 
işçilerini ziyaret etti. Aygün, atılan işçilere “sorunlarınızı çözmek için buradayız” diyerek girdiği 
işyerinden, işverenle görüştükten sonra işçilere bir tek söz söylemeden arabasına binip gitti-
ğinde;  asıl amacının işverenin sorunlarını çözmek olduğu anlaşıldı.
28 Kasım 2017 -   Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel Örgütlenme Sekreteri Hami 
Baltacı, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ile görüştü.
14 Aralık 2017 -   CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet ve Haydar Akar, Meclis’te 
“Posco işçilerinin sorununu çözeceğiz diyen AKP Milletvekili Zeki Aygün’e yüklendi. Posco 
gerginliği meclis tutanaklarına yansıdı.
26 Aralık 2017 -   Çalışma Bakanlığı’na başvurumuzun üzerinden 42 gün geçmesine rağmen 
gelmeyen yetki belgesi için Ankara’ya yürüyüş başlattık. Ancak yürüyüşe saldıran polis Posco 
işçilerini, Genel Başkanımızı, merkez ve şube yöneticilerimiz ve temsilcilerimizi darp ederek 
gözaltına aldı. Yaralanan Şube başkanımız hastanede tedavi altına alınırken diğer yöneticile-
rimiz ve işçiler gün boyu keyfi bir şekilde emniyette tutularak akşam geç saatlerde serbest 
bırakıldılar.
2 Ocak- AKP Kocaeli İl binası önünde Posco Assan işçilerinin iş, ekmek ve sendikal haklarının 
gasp edilmesi süreci ile ilgili basın açıklaması düzenlendi. 
9 Ocak 2017 -   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı protesto etmek için Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde  bir basın açıklaması düzenleyerek  yaşanan süreci kamuoyu ile paylaştık.

Kocaeli 3. İş Mahkemesinde görülen duruşmada, kazanan taraf işçiler oldu. Mahkeme işçilere işe 
iade ve sendikal tazminat hakkına hükmetti. Diğer taraftan Bakanlığın Yetkisizlik yazısına yaptığı-
mız İtiraz davası halen devam etmektedir.
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HT SOLAR DİRENİŞİ/GEBZE

Tuzla Serbest Bölgesi’nde kurulu fabrikada tespiti başvurusunda bulunduğumuz gün işveren tara-
fından işçiler üzerinde yoğun bir baskı kuruldu. 4 Aralık 2017 tarihinde işçilerin sendikalaşmasını 
engellemek isteyen işveren 6 işçiyi işten çıkardı.

Bunun üzerine gündüz vardiyasında çalışan HT Solar işçileri, vardiyalarının bitiminde işyerinden 
ayrılmayarak diğer vardiyadaki işçilerin de katılımıyla fabrikada direnişe başladılar. Gece vardiyası-
nın da fabrikaya gelmesiyle tüm işçiler geceyi fabrikada geçirdi.

Tuzla Serbest Bölge’de bulunan  Valfsan, CSUN, Mata, Federal Mogul ve AKS işçileri de vardiya 
çıkışlarında fabrika önüne gelerek HT Solar işçilerine desteklerini gösterdiler.

HT Solar işçilerinin fabrika içerisindeki ve önündeki direnişi üç boyunca devam etti. 

6 Aralık 2017 tarihinde işverenle yapılan görüşmelerde bundan sonra işçi çıkışı olmayacağı ve 
sendikanın yetki belgesinin gelmesinden sonra toplu sözleşme masasına oturulması yönünde söz 
verdi. Yetki belgesinin ulaşmasının ardından işyerinde toplu iş sözleşmesi imzalandı.

UMER HADDECİLİK DİRENİŞİ/KARABÜK

Karabük’te bulundan fabrikada işçilerin sendikamıza örgütlendiğini öğrenen işveren 8 Aralık 2017 
tarihinde iki işçiyi işten çıkardı. Fabrikada çalşan işçilerin atılam arkadaşlarına sahip çıkması üze-
rine  işçiler işbaşı yaptırıldı. Umer işvereni yasadışı lokavtla bir anda işçileri işsizliğe mahkum etti. 
Tüm işçilerin işten çıkarılmasının ardından fabrika önü direnişi başladı.

Genel Başkanımız Adnan SERDAROĞLU ve Kocaeli Şube yöneticilerimizin katılımıyla, 20 Aralık 
Çarşamba günü KARABÜK’te Umer Haddecilik’te yaşanan gelişmeler

Ve emeğin güncel sorunları hakkında bilgilendirme amaçlı bir basın toplantısı düzenledik.

Direnişin 36. gününde işçiler direnişi fabrikanın çatısına taşıdılar. İşlerini geri isteyen UMER işçileri 
seslerini duyurmak için 20 Şubat 2018 tarihinde fabrikanın çatısına çıktılar. 

İşçiler taleplerinin karşılanmaması durumunda yanlarına aldıkları benzinle kendilerini yakacaklarını 
söyleyerek gün boyu fabrika çatısında eylemlerini sürdürdüler. Fabrika önüne gelen Merkez ve 
Şube yöneticilerimizin çatıdaki işçilerle görüşmesinin ardından eylem sonlandırıldı. 

19 Temmuz Perşembe günü Karabük’te UMER işçilerinin işe iade davalarının görüldüğü ve işçilerin 
hukuk zaferiyle sonuçlanan mahkemesinin ardından Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, Merkez 
Yöneticilerimiz, Şube Yöneticileri, Temsilcilerimiz ve Umer işçilerinin katılımıyla birlikte basın açık-
laması gerçekleştirildi.
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BBS METAL/GEBZE

Gebze’de kurulu fabrikada sendikamıza üye olan işçilerden 11’i işten çıkarılınca 12 Eylül 2018 tari-
hinde fabrika önünde direniş başladı. Fabrika önünde ve içinde BBS Metal işçilerinin sendika hak-
larına sahip çıkmak için başlattıkları mücadele Gebze şubemizde örgütlü fabrikalardan üyelerimizin 
desteğiyle 30 gün boyunca sürdü. BBS işvereni işten çıkarmaların ardından yeni bir şirket kurarak 
yeni şirkete geçirdiği işçileri Çelik-İş Sendikası’na zorla üye yaptı. BBS işçilerinin sendikalaşması 
taşeron sendika eliyle engellenmiştir. İşyerinde mahkeme süreci devam ediyor. 

TERMOKAR DİRENİŞİ/MANİSA

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde Bölgesi’nde bulunan fabrikada 20 üyemizin işten çıkarılması 
üzerine 24 Mayıs 2018 tarihinde fabrika önünde direniş başladı.  7 Mayıs Pazartesi günü Genel 
Başkanımız, Merkez ve Şube yöneticilerimizin katılımıyla fabrika önünde Termokar’da yaşanan 
hukuksuzluğu ve sendika düşmanlığını protesto etmek için basın açıklaması gerçekleştirdik. Basın 
açıklamasına İzmir Şubemize bağlı Manisa ve İzmir’deki fabrikalardan işçiler de katıldı. Fabrika 
önündeki direniş 50 gün sürdü.

CSUN EURASİA, KAPATMA KARŞISINDA EYLEMLER

2015 yılının nisan ayında sendikamızda örgütlenen işyerinde Çinli patron önce bir grup işçiyi işten 
çıkardı, ardından yetki tespitine itiraz etti. CSUN yönetiminin sendika tanımaz bu tutumuna karşı 
eylemle yanıt veren işçilerin kararlığı sonuç verdi ve işveren masaya oturdu. Yapılan görüşmeler 
sonucunda toplu sözleşme imzalandı ve işyerine sendika girdi.

İkinci toplu sözleşme döneminin sonlarına doğru işyeri içine girdiği ekonomik zorluktan ve kötü 
yönetimden kaynaklı olarak üretim durdu. 18 Haziran tarihinden itibaren sendikamız üyesi işçi-
ler işyerinde üretimin durmasıyla birlikte fabrikada direnişe başladı. CSUN işçileri ücretlerinin ve 
haklarının ödenmesi, fabrikanın yeniden çalıştırılması talebiyle günlerce fabrikayı terk etmediler.

6 Temmuz günü Sendikamız Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve merkez yöneticilerimizin katılı-
mı ile Çin İstanbul konsolosluğunda, 17 Temmuz tarihinde ise İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü önünde basın açıklamaları gerçekleştirdik. İşkur’a CSUN işçilerinin uğradığı haksızlığın 
giderilmesi için hazırladığımız dilekçeyi ilettik.

Patron işçilerin tazminatlarını ve diğer alacaklarını ödemeden fabrikayı ve içindeki malzemeleri bı-
rakarak Çİn’e kaçtı. İşçilerin ücret alacakları için ücret garanti fonundan tahsilatı için sendikamızın 
çalışmaları devam ediyor.

ENTİL-HAPALKİ-TARKON, TMSF ve ZEYTİNOĞLU’NA KARŞI ÜCRET VE TAZ-
MİNAT MÜCADELESİ

Zeytinoğlu grubu bünyesindeki Entil Endüstri, Hapalki Döküm ve Tarkon Makine işyerlerinde üye-
lerimiz aylarca alamadıkları ücret ile tazminat hakları için mücadele ediyor.
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Zeytinoğlu grup şirketlerine TMSF tarafından 2009 yılında el konuldu. Bu süre zarfında işletmeler 
çalışmaya devam etti ancak şirketlerin finansal yapısı daha da bozuldu. Dönem boyunca şirketler 
yanlış yatırımlar ve yönetsel hatalar nedeniyle büyük bir borç yükü altına sokuldu. 

TMSF 2018 yılının Haziran ayında şirketleri Zeytinoğlu grubuna iade etti. Ve ardından işyerinde 
ücretler ödenmemeye başladı. Ücretini alamadığı için işten ayrılan işçiler de tazminatlarını alama-
dılar. Bunun üzerine üç işletmede sendikamız öncülüğünde hak mücadelesi başladı. 

BAKANLARA VE KAMUOYUNA MEKTUP: ESKİŞEHİR’DE 500 İŞÇİNİN MAĞDURİYETİ 
ARTIYOR

Sendikamız, bakanlara, milletvekillerine, siyasi partilerin il başkanlarına ve çeşitli kurumlara gön-
derdiği bir mektupla, Zeytinoğlu grubu bünyesindeki Entil Endüstri, Hapalki Döküm ve Tarkon 
Makine işyerlerinde yaşanan sıkıntıları dile getirmiştir.

Sendikamız üyelerimizin yaşadığı mağduriyeti protesto etmek ve kamuoyuna duyurmak için 25 
Eylül’den itibaren başlayan bir eylem planını da harekete geçirdi. 

Sendikamızın açıkladığı eylem planı:

25 Eylül 2019, Saat: 17:00 – Eskişehir Valilik önünde geniş katılımlı basın açıklaması
3 Ekim 2019, Saat:11.00 – İstanbul TMSF önünde basın açıklaması
4 Ekim 2019, Eskişehir AKP İl Başkanlığı önünde basın açıklaması ve oturma eylemi
22 Ekim 2019, Ankara Yürüyüşü, Çalışma Bakanlığı ve Halkbank önünde protesto eylemleri

İLK EYLEM VALİLİK ÖNÜNDE

Eskişehir Valiliği önünde sendikamız Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, merkez ve şube yöneti-
cilerimizin katılımı ile bir basın açıklaması yaparak üyelerimizin yaşadığı mağduriyetleri Eskişehir 
kamuoyuyla paylaştık. 

Üyelerimizin, aileleri ile birlikte katılım gösterdiği basın açıklamasına Eskişehir milletvekilleri, siyasi 
parti ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler de destek verdi. 

Valilik önünde yapılan eylemi 3 Ekim tarihinde İstanbul’da TMSF önünde yapılan protesto eylemi 
izledi. Yapılan açıklamada TMSF, sorumluluk almaya davet edildi.

4 Ekim tarihinde bu kez Eskişehir AKP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştirildi. İktidar par-
tisinin de sorumlu olduğu hatırlatılan eylemde basın açıklamayı okundu.

ANKARA YÜRÜYÜŞÜNE SALDIRI

23 Ekim’de Espark önünde kurulan çadırda işçiler açlık grevine başladı. İki günlük grevin ardından 
Ankara yürüyüşü başladı.
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24 Ekim tarihinde sendikamız Genel başkanı Adnan Serdaroğlu’nun da içinde bulunduğu işçilere 
direniş çadırından Ankara’ya yürülüş başlarken polis saldırdı. Polisin biber gazı ve copla saldırdığı 
işçilerde yaralananlar ve göz altına alınanlar oldu. Saldırı sonrası genel başkan Adnan Serdaroğlu 
dahil çok sayıda üyemiz hastaneye kaldırıldı. Arlarında Örgütlenme Sekreteri Hami Baltacı’nın da 
bulunduğu 29 üyemiz ise göz altına alındı.

Bun rağmen yürüyüş birkaç saat sonra yeniden başladı. İşçilerin önü Eskişehir çıkışında kesildi. 
İşçiler geceyi burada geçirdi. Sabah Bakanlıktan gelen görüşme talebiyle yürüyüşe ara verildi.

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ YOK, EYLEMLER YENİDEN BAŞLIYOR

Bakanlıkla yapılan görüşmelerden sonuç alınmaması üzerine işçilerle yapılan toplantı sonrası ey-
lemler yeniden başladı. 7 Kasım günü üç ayrı noktada eylemler gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde 
başlayan eylemlerde, bir grup işçi Eskişehir’deki fabrikanın önünde direnişe başladı ve ardından 
fabrikaya girdi. Vinç tepesine çıkan işçiler eylemlere burada devam etti. Diğer grup Ankara yürü-
yüşüne yeniden başladı. Bir süre sonra yolu kesilen işçiler burada çadır kurdu. İstanbul’a gelen 
üçüncü grup ise sabah TMSF önünde öğlenden sonra ise patronun Kısıklı’daki villasının önünde 
oturma eylemi yaptı.

DİRENİŞ FABRİKANIN ÖNÜNÜDE DEVAM EDİYOR

Entil, Hapalki ve Tarkon işçilerinin mücadelesi halen fabrikanın önünde kurulan çadırda devam 
ediyor. 

7. EYLEM VE ETKİNLİKLER 

Tarih Konu Açıklama
28.01.2016 Bilecik Temsilciliği Açılışı Sendikamızın Bilecik Temsilciliği düzenlenen törenle 

açıldı. 
22.02.2016 Kiralık İşçiliğe,  Esnek Çalışmaya, 

Kıdem Tazminatının Gasp Edilme-
sine Hayır Eylemleri, İzmir

İzmir’de metal işçileri Çiğli Organize Sanayi Bölge Mü-
dürlüğü önünde toplanarak kıdem tazminatın gaspına 
karşı yürüdüler.  

23.02.2016 Kiralık İşçiliğe,  Esnek Çalışmaya, 
Kıdem Tazminatının Gasp Edilme-
sine Hayır Eylemleri, Bursa

Bursa Demirtaş Organize sanayi bölgesinde basın 
açıklaması yapıldı.

25.02.2016 Kiralık İşçiliğe,  Esnek Çalışmaya, 
Kıdem Tazminatının Gasp Edil-
mesine Hayır Eylemleri, Bursa-5 
Mayıs-Renault

Renault’da işçilerinin haklı taleplerine karşı yapı-
lan baskılara, kıdem tazminatının tasfiyesini içeren 
saldırılara karşı, Bursa Kent Meydanı’nda toplanılarak 
Fomara Meydanı’na yüründü. İş Teftiş Kurul Bursa 
Grup Başkanlığı önünde basın açıklaması yapıldı

26.02.2016 Kiralık İşçiliğe,  Esnek Çalışmaya, 
Kıdem Tazminatının Gasp Edilme-
sine Hayır Eylemleri, Gebze

Özel istihdam büroları eliyle işçi kiralama adı altında 
köleleştirme ve yeni esnek çalışma modellerini içeren 
yasa tasarısına ve kıdem tazminatının tasfiyesini 
içeren saldırılara karşı, yürüyüş ve kitlesel basın açık-
laması Gebze’de yapıldı.

01.03.2016 Kiralık İşçiliğe, Esnek Çalışmaya, 
Kıdem Tazminatının Gasp Edilme-
sine Hayır Eylemleri, Bilecik

Bilecik Belediye Parkı önünden başlayan yürüyüş 
Seven Çarşısı’nda basın açıklaması ile son buldu.

01.03.2016 Kiralık İşçiliğe,  Esnek Çalışmaya, 
Kıdem Tazminatının Gasp Edilme-
sine Hayır Eylemleri, Eskişehir

Organize Sanayi Cami önünden başlayan yürüyüş ve 
basın açıklaması gerçekleştirdik.

03.03.2016 Kiralık İşçiliğe,  Esnek Çalışmaya, 
Kıdem Tazminatının Gasp Edilme-
sine Hayır Eylemleri, Mudanya

Kıdem tazminatının gaspına karşı yürüyüş ve basın 
açıklaması gerçekleştirdik.

04.03.2016 Kiralık İşçiliğe, Esnek Çalışmaya, 
Kıdem Tazminatının Gasp Edilme-
sine Hayır Eylemleri, Mersin

Sendikamız Mersin Bölge Temsilciliği önünde toplanan 
metal işçileri, Mersin SGK İl Müdürlüğü’ne yürüyerek, 
esnek çalışmaya ve kiralık işçiliğe karşı protestolarını 
ortaya koydular.

05.03.2016 Kiralık İşçiliğe, Esnek Çalışmaya, 
Kıdem Tazminatının Gasp Edil-
mesine Hayır Eylemleri, Dörtyol-
Hatay

Dörtyol İstasyon Caddesi’nde toplanarak başlayan 
yürüyüş sonrası Merkez Park’ta basın açıklaması 
gerçekleştirildi.

06.03.2016 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü

Sendikamızın düzenlediği 8 Mart Etkinliği 6 Mart Pazar 
günü Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde yapıldı.

07.03.2016 Kiralık İşçiliğe, Esnek Çalışmaya, 
Kıdem Tazminatının Gasp Edilme-
sine Hayır Eylemleri, Çorlu

Çorlu Heykel Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleş-
tirdik.
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16.06.2016 15-16 Haziran Direnişi Eskişehir’de direnişteki NSK işçileriyle dayanışma 
eylemi gerçekleştirildi. NSK Armatür’ün bağlı olduğu 
İspanyol Roca Sanitario Grubu işyerlerinde örgütlü 
olan UGT-FICA Sendikası Roca Grubu Kordinatörü ve 
Yapı Malzemeleri Sektörü Başkanı Juan Carlos Barrer 
da eyleme katıldı.

22.07.2016 Kemal Türkler anması Onursal Başkanımız Kemal Türkler’i katledilişinin 36. 
yıldönümünde Topkapı’daki mezarı başında andık. 
Sendikamız, KETEV ve Türkler ailesinin düzenlediği 
Kemal Türkler Anma Etkinliği Programı genel merkez 
binamızda gerçekleştirildi.

25.08.2016 Tedi İşçileriyle Dayanışma Eylemi Merkez yöneticileri, İstanbul 1 No’lu Şube yöneticileri-
miz, Mata ve Csun işçilerinin katılımıyla direnişçi Tedi 
işçilerine dayanışma ziyareti gerçekleştirildi.

07.09.2016 Oktay Elektrik eylemi Sendikalaşma sonrası işten çıkarmalar üzerine Düz-
ce’deki fabrika önünde bir basın açıklaması düzenlen-
di.

02.11.2016 Cumhuriyet Gazetesi Dayanışma 
Eylemi

Cumhuriyet Gazetesi’nin icra kurulu üyelerinden 
avukatlarına, yazarlarına ve tüm kadrolarına yönelik 
yapılan operasyonu protesto etmek için Cumhuriyet 
Gazetesi önünde dayanışma eylemi gerçekleştirildi.

03.11.2016 Yüksel Endüstriyel eylemi Kandıra’da sendikamıza üye oldukları için işten 
çıkarılan Yüksel Endüstriyel işçilerinin fabrika önünde 
yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale 
etti. Sendikamıza üye çok sayıda işçi, yöneticilerimiz 
ve temsilcilerimiz gözaltına alındı.

16.11.2016 Başbakana ve Bakanlara Mektup Sendikamız yaşadığımız engellemeler hakkında, 
Başbakan ve ilgili bakanlıklara, müdahale yaşadığımız 
il valiliklerine birer mektup göndererek, sendikamıza 
yönelik baskıları dile getirdi.

25.11.2016 Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele ve Daya-
nışma Günü

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele ve Dayanışma Günü’nde işyerlerinden kadın 
üyelerimizin katılımıyla sendikamız genel merkezinde 
bir panel yapıldı.

10.12.2016 Terörü Protesto Eylemi Sendikamız yöneticileri ve üyelerimizin katılımıyla, 10 
Aralık’ta Dolmabahçe’de yaşanan terör saldırısını pro-
testo etmek için ellerimizde karanfillerimizle Şehitler 
Tepesi’ndeydik.

13.02.2017 DİSK’in Kuruluş Yıldönümü DİSK’in kuruluşunun 50.yıldönümünde Nakliyat-İş ve 
Sosyal-İş sendikaları ile ortak düzenlediğimiz etkinlikte 
Kemal Türkler’in mezarı başındaydık.

21.02.2017 Senkromeç Eylemi Senkromeç işçilerinin haklarına sahip çıkmak için 
İzmir’de Valilik önünde basın açıklaması düzenlendi.

09.03.2016 Kiralık İşçiliğe, Esnek Çalışmaya, 
Kıdem Tazminatının Gasp Edilme-
sine Hayır Eylemleri, Konya

Nakliyat İş Sendikası Bölge Temsilciliği önünde topla-
nan metal işçileri, Kayalı Park’a yürüdüler. 

10.03.2016 Kiralık İşçiliğe, Esnek Çalışmaya, 
Kıdem Tazminatının Gasp Edilme-
sine Hayır Eylemleri, Kırşehir

Kırşehir Lisesi önünde toplanan üyelerimiz, Genel Mer-
kez ve Şube yöneticilerimizin de katılımıyla, Cacabey 
Meydanı’na yürüdüler.

11.03.2016 Kiralık İşçiliğe, Esnek Çalışmaya, 
Kıdem Tazminatının Gasp Edilme-
sine Hayır Eylemleri, Manisa

Manolya Meydanında toplanan üyelerimiz, Kıdem 
Tazminatının gaspına tepkilerini ortaya koydular. Genel 
Başkanımız yaptığı basın açıklamasında kamuoyuna 
seslenerek, getirilmek istenen kölelik yasalarını anlattı.

17.03.2016 Kiralık İşçiliğe, Esnek Çalışmaya, 
Kıdem Tazminatının Gasp Edil-
mesine Hayır Eylemleri, İstanbul-
Kartal

Kıdem tazminatının tasfiyesini içeren saldırılara karşı, 
İstanbul Kartal Meydanı’na kitlesel yürüyüş ve basın 
açıklaması gerçekleştirildi.

12.04.2016 NSK Armatür eylemi Eskişehir NSK işyerinde yaşanan sendikal hak ihlal-
lerini duyurmak için fabrika önünde basın açıklaması 
yapıldı.

20.04.2016 Kiralık İşçiliğe, Esnek Çalışmaya, 
Kıdem Tazminatının Gasp Edilme-
sine Hayır Eylemleri, Kocaeli

Kıdem tazminatının tasfiyesini içeren saldırılara karşı 
yürüyüş ve İzmit Sabri Yalım Parkı’nda basın açıkla-
ması gerçekleştirildi.

28.04.2016 İş Cinayetlerinde Hayatı Kaybe-
den İşçileri Anma ve Yas Günü 

28 Nisan İş Cinayetlerinde Kaybettiğimiz İşçileri Anma 
ve Yas Günü’nde ülke çapında işyerlerinde bildiri 
okundu.

01.05.2016 1 Mayıs Kutlaması İşçi sınıfının “Birlik, Dayanışma ve Mücadele” günü 
olan 1 Mayıs’ta çalışanlar olarak yaşadığımız tüm 
haksızlıklara, baskılara, işsizliğe, yoksulluğa, hakla-
rımızın gasp edilmesine, kıdem tazminatlarımıza göz 
dikilmesine, modern kölelik olan kiralık işçiliğe, taşe-
ronlaştırmaya, sendikasızlaştırmaya, grev yasaklarına 
karşı Gebze’de 1 Mayıs’ı kutladık. 

05.05.2016 Kiralık İşçiliğe Hayır Protestosu Kamuoyunda ‘kiralık işçilik’ olarak bilinen kanun 
tasarısının, Meclis Genel Kurulu’na getirilmesi üzerine 
işyerlerinde protesto bildirileri okundu.

17.05.2016 Türkiye’de ve Almanya’da Özel 
İstihdam Büroları Paneli

Özel istihdam büroları yasası ile ilgili olarak sık sık 
örnek gösterilen Almanya’daki hukuki düzenleme-
ler ve uygulamalarıyla ilgili bir tartışma sürdürmek 
amacıyla sendikamız Almanya’dan IG Metall Sendikası 
ve Friedrich Ebert Stiftung Vakfı ile bir ortak toplantı 
düzenledi.

15.06.2016 15-16 Haziran Direnişi 15-16 Haziran Direnişinin 46.yıl dönümünde  sendika-
mız genel merkezinde anma programı gerçekleştirildi.
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02.03.2017 Üye Kimlik Araştırması Üye kimlik araştırmamızın önemli ve güncel bulgula-
rını kamuoyu ile paylaşmak için İstanbul’da bir basın 
toplantısı düzenledi.

05.03.2017 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü

Metal işçisi kadınlar, Dünya Emekçi Kadınlar Günü için 
5 Mart’ta Gebze’de düzenlenen etkinlikte buluştu.

28.03.2017 Asil Çelik Faks Eylemi Grevleri bakanlar kurulu kararı ile yasaklanan ve toplu 
iş sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu’na götürülen Bur-
sa Şubemize bağlı Asil Çelik işyerinde çalışan işçiler, 
toplu iş sözleşme sürecinde yaşadıkları mağduriyetleri 
dile getirmek üzere Orhangazi’de Genel Merkez ve 
Şube yöneticilerimizin katılımıyla Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’na faks çekme eylemi gerçekleştir-
diler.

01.05.2017 1 Mayıs 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma 
günü Gebze, Bilecik, Eskişehir, Bursa, Ankara, Mersin, 
Lüleburgaz ve İzmir’de meydanlarda üyelerimizin 
yoğun ve coşkulu katılımıyla kutlandı. 

26.05.2017 Şişecam İşçisine Destek Eylemleri Grevi yasaklanan Şişecam işçileriyle dayanışmak ve 
destek vermek için örgütlü olduğumuz tüm işyerlerin-
de bildiri okundu.

31.05.2017 Şişecam İşçisine Destek Eylemleri Sendikamız, Şişecam’a bağlı Çayırova Cam Fabrikası 
işçilerini ziyaret ederek, metal işçilerinin dayanışma 
mesajını iletti. Grev yasağına karşı eylemlerin devam 
ettiği bölgelerde şubelerimiz dayanışma ziyaretleri 
yaptılar.

14.06.2017 15-16 Haziran 15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 47. Yıldönümün-
de; kıdem tazminatı hakkımızın gasp edilmesine ve 
kölelik yasalarına karşı, sendikal hak ve özgürlük mü-
cadelesini büyütmek için Kartal’da yürüyüş ve basın 
açıklaması gerçekleştirildi.

15.06.2017 15-16 Haziran Anayasal haklarını kullandıkları için işten atılan ve 
direnişlerini sürdüren sendikamız üyesi AKG Termotek-
nik işçileri ile Manisa’da dayanışma eylemi gerçekleş-
tirildi.

16.06.2017 15-16 Haziran Anayasal haklarını kullandıkları için işten atılan ve 
direnişlerini sürdüren sendikamız üyesi Diam Vitrin 
işçileri ile Tuzla’da dayanışma eylemi gerçekleştirildi.

19.06.2017 15-16 Haziran Kıdem Tazminatı hakkımızın gaspına karşı Eskişehir’de 
yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirildi.

06.07.2017 Adalet Yürüyüşü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçcdaroğlu’nun 
Ankara’dan başlatmış olduğu Adalet Yürüyüşü’ne yü-
rüyüşün 22. Gününde yöneticilerimiz ve üyelerimizle 
birlikte Dilovası bölgesinde katıldık.

21.07.2017 Derinden Gelen Kökler Sendikamızın, Maden-İş Tarihi Çalışma Grubu ile 
birlikte hazırladığı, işçi sınıfı ve sendikamızın 70 yıllık 
tarihimizin anlatan “Derinden Gelen Kökler” isimli iki 
ciltlik kitabımızın tanıtım etkinliği, 21 Temmuz 2017 
tarihinde Kadıköy’de yapıldı.

22.07.2017 Kemal Türkler Sendikamızın onursal Genel Başkanı Kemal Türkler’i 
katledilişinin 37. Yılında ailesi, dostları, mücadele 
arkadaşları ve işçilerle Topkapı’daki mezarı başında 
andık.

23.09.2017 II.Genç İşçiler Kurultayı 26 yaş ve altı genç işçilerin katılımıyla, 2. Genç İşçiler 
Kurultayı 23-24 Eylül 2017 tarihinde fabrikalardan 
gelen delegelerle sendikamızın Gönen Kemal Türkler 
Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde toplandı.
“Örgütlü sınıf, güçlü sendika, daha iyi bir gelecek 
için!” sloganıyla düzenlediğimiz Kurultay, Genel 
başkanımız Adnan Serdaroğlu’nun açış konuşması ile 
başladı. Yapılan sunumlar sonrasında genç işçiler söz 
aldılar. Genç İşçi Kurultayımız, sloganlarla ve coşkulu 
bir şekilde sonuçlandırıldı.

06.10.2017 Başbakan’a Açık Mektup ILO toplantısında işçilere “sendikalaşmaktan kork-
mayın” diye seslenen  Başbakan Binali Yıldırım’a, 
Bakanlar Kurulu kararlarıyla grevleri yasaklanan, yasal 
grevlerini sürdüren üyeleri kolluk güçlerinin saldırısına 
uğrayan, demokratik eylemleri, basın açıklamaları 
engellenen bir sendika olarak ILO toplantısında yaptığı 
konuşmanın gereğini yerine getirmesi talebiyle açık 
mektup gönderdik. 

25.10.2017 Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele ve Daya-
nışma Günü

Sendikamız, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” vesile-
siyle, kadına yönelik kamusal ve özel alanda artan 
fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete karşı Kartal 
Meydanı’ndaydı.
Yapılan basın açıklaması ve Kadın Komisyonumuzun 
bildirisinin okunmasından sonra imza standımız açıldı. 
Ardından bölge halkına broşür ve bildiri dağıtıldı.

03.11.2017 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 3 Aralık Dünya Engelli İşçiler Günü’nde sendikamız 
genel merkezinde bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte 
Engelli İşçiler Komisyonumuzun faaliyetleri, engelli 
işçiler üye anket sonuçları ve engelli işçilerin hakları 
konuşuldu. 

04.01.2018 Gebze Mitingi MESS ile yürütülen grup toplu iş sözleşme görüş-
melerinde tutulan uyuşmazlık sonrası, metal işçileri, 
işyerlerinde bildiri okuma, fabrika önü basın açıklama-
ları, iş bırakma, fazla mesaiye kalmama, işyerlerine 
toplu yürüyüş eylemlerinden sonra Gebze Cumhuriyet 
Meydanı’ndaki düzenlediğimiz mitinge katıldı.
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13.01.2018 Grev Yasakları ve Sendikal Haklar 
Konferansı

Sendikamız, Kadıköy’de Barış Manço Kültür 
Merkezi’nde OHAL’in örgütlenme hakkına ve sendi-
kal haklara etkisinin ele alındığı “Grev Yasakları ve 
Sendikal Haklar” konulu bir konferans gerçekleştirdi. 
Konferansa genel merkez ve şube yöneticileri, DİSK 
ve Türk-İş’e bağlı sendikalardan yöneticiler, Indust-
riALL Genel Sekreteri Valter Sanchess ile üyelerimiz 
katıldı.

01.04.2018 Vicdan ve Adalet Nöbeti Sendikamız, iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 
işçilerin ailelerinin adalet arayışına destek vermek için 
1 Nisan’da Beyoğlu’nda 71’incisi yapılan “Vicdan ve 
Adalet Nöbeti” eylemine katıldı.

18.04.2018 Ortak 1 Mayıs Açıklaması Birleşik Metal-İş ve Nakliyat iş Sendikaları olarak, tüm 
sendikaları, demokratik örgütleri 1 Mayıs’ı Taksim’de 
kutlamaya Galatasaray Meydanı’nda yaptığımız açıkla-
mayla davet ettik. Genel Başkanımız Adnan Serdaroğ-
lu, ortak 1 Mayıs çağrısını okudu. 6 ülkenin sendi-
kalarından bir heyet, basın açıklamamıza katılarak, 
Taksim çağrımıza destek verdiler. Basın açıklamasının 
ardından, Taksim çağrımızı içeren “İşçi sınıfı tarihine 
sahip çıkıyor ve herkesi 1 Mayıs’ta Taksim’e çağırıyor” 
bildirisi, yönetici ve temsilcilerimiz tarafından İstiklal 
Caddesi’nde dağıtıldı.

01.05.2018 1 Mayıs 1 Mayıs Sabahı Aksaray’da toplanan Birleşik Metal-
İş ve Nakliyat-İş sendika kortejleri, Taksim’e doğru 
yola çıktı. Taksim’e doğru yürüyüşe geçen kortejin 
yolu, polis tarafından Saraçhane’de kesilince, Genel 
Başkanımız kitleye günün ve Taksim kararının önemi 
hakkında bir konuşma yaptı.  Saraçhane’de yapılan 
açıklamanın ardında Taksim Meydanı’na çıkan sendi-
kamız yöneticileri ve üyelerimiz Taksim anıtına çelenk 
bıraktı. Kazancı yokuşunda Genel Başkanımızın yaptığı 
konuşmanın ardından 1 Mayıs 77’ de yitirdiğimiz can-
lar için karanfillerimizi bıraktık.

28.05.2018 Seçim Manifestosu 24 Haziran 2018 tarihinde genel seçimlere girerken 
sendikamız ‘Manifesto’ başlıklı bildirge yayınladı. Tüm 
siyasi partilerden işçilerin ve emekçilerin taleplerini 
içeren “Manifesto”muz, sendikamız Başkanlar Kurulu, 
Bilim ve Danışma Kurulu ve işçilerin katıldığı bir top-
lantı ile kamuoyuna açıklandı.

24.06.2018 Seçim Manifestosu Kocaeli Şubemizde düzenlenen basın açıklamasında 
metal işçilerinin seçim manifestosu Kocaeli yerel 
basınıyla paylaşıldı.

22.07.2018 Kemal Türkler Onursal Genel Başkanımız Kemal Türkler’i katledilişi-
nin 38. Yılında Topkapı’daki mezarı başında andık. 

15.08.2018 1 No’lu Şube Açılışı İstanbul 1 No’lu Şubemizin yeni binası, merkez ve 
şube yöneticilerimiz, üyemiz işçilerin katılımıyla düzen-
lenen tören ile açıldı.

04.09.2018 Birleşmenin 25. Yılı Etkinliği 4 Eylül Salı akşamı, Kadıköy Evlendirme Salonu’nda 
4-5 Eylül 1993 yılında birleşen T. Maden-İş ve 
Otomobil-İş Sendikaları’nın birleşmesinin 25. yılı 
düzenlediğimiz etkinlikle kutlandı.

11.09.2018 Flormar İşçileriyle Dayanışma 
Eylemi

Genel Başkanımız, Genel Yönetim Kurulu üyeleri ve 
Kadın Komisyonundaki metal işçisi kadın üyelerimizle 
birlikte sendikal hakları için direnen Flormar işçilerine 
dayanışma ziyareti gerçekleştirildi.

15.10.2018 İşçiler ve Adalet Paneli Sendikamız Kocaeli Şubesi’nde 15 Eylül Cumartesi 
“İşçiler ve Adalet” konulu panel düzenledi. 

08.10.2018 Tutuklu İnşaat İşçileriyle Dayanış-
ma Eylemi

Sendikal faaliyetleri nedeniyle tutuklanan DİSK Dev-
Yapı-İş Sendikası başkanı Özgür Karabulut ve inşaat 
işçilerinin serbest bırakılması talebiyle düzenlenen 
basın açıklamasına katıldık. İstanbul Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğü önünde düzenlenen basın 
açıklamasına merkez yöneticilerimiz ve temsilcilerimiz 
katıldılar.

07.11.2018 Büro ve Komisyonlar Merkez Büro ve Komisyonlarımız 7 Kasım 2018 tarihin-
de Genel Merkezimizde toplandı. Örgütlenme, Genç 
İşçiler, Basın-Yayın, Sosyal Etkinlikler, Kadın İşçiler ve 
Engelli İşçiler Komisyonları ayrı ayrı toplanarak kendi 
alanlarındaki çalışmaları değerlendirdiler.

25.11.2018 Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele ve Daya-
nışma Günü

25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü”nde genel merkezimizde etkinlik 
gerçekleştirildi.

28.11.2018 Örgütlenme Toplantıları 28 Kasım-14 Aralık 2018 tarihleri arasında sendikamı-
zın 2019 yılı örgütlenme faaliyetleri planlama çalışma-
ları kapsamında şubelerimizle örgütlenme toplantıları 
gerçekleştirildi. Toplantılarda, 2018 yılının değerlendir-
mesi ve 2019 yılı örgütlenme çalışmalarının planlaması 
yapıldı ve fikir alışverişinde bulunuldu.

13.12.2018 Asgari Ücret Eylemi DİSK Yönetim Kurulu, 2019 asgari ücretine ilişkin 
tespit ve taleplerini bir basın toplantısı ile kamuoyuna 
açıkladı. “İşçilerin yararına olan ülkenin de yararına-
dır” diyen DİSK, “Yaşanabilir ücret, yaşanabilir ülke” 
için 2019 asgari ücretinin en az 2800 TL net olması 
gerektiğini belirtti. Bu çerçevede İstanbul’da İş Kuru-
mu önünde düzenlenen eyleme sendikamız yöneticile-
ri ve üyeleriyle katıldı.
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24.12.2018 EYT Paneli Gebze’de sosyal güvenlik müşaviri Ali Tezel’in davetli 
olduğu, üyelerimizin ve milyonlarca işçinin mağdur 
olduğu Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Kıdem tazminatı 
konulu panel düzenlendi. 

25.01.2019 Ekonomik Kriz ve İşçi Sınıfı Paneli Çalışma ve Toplum Değerlendirme Toplantılarının ye-
dincisi, “Ekonomik Kriz ve İşçi Sınıfı” başlığıyla yapıldı.

10.02.2019 EYT Mitingi Prim gün sayısını doldurup, yaşı doldurmayı bekleyen 
Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 10 Şubat 2019 tarihinde 
Ankara’da buluştu. Buluşmaya sendikamız yöneticileri 
ve üyelerimizle katılım gerçekleştirildi. 

13.02.2019 DİSK’in Kuruluş Yıldönümü 13 Şubat Çarşamba günü, Konfederasyonumuzun 52. 
kuruluş yıldönümünü sınıf mücadelesinin bir dönüm 
noktası olan, Türkiye işçi sınıfının ayağa kalktığı 1961 
Mitingine ev sahipliği yapmış Saraçhane Parkı’nda 
kutladık.

08.03.2019 Dünya Emekçi Kadınlar Günü Sendikamızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
nedeniyle hazırladığı hediyeler, işyerlerinde kadın üye-
lerimize ulaştı. Fabrikalarda 8 Mart törenleri yapıldı.

08.03.2019 Dünya Emekçi Kadınlar Günü 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nde Genel Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, Gebze Şubemizde Kadın üyelerimiz 
ile biraraya geldiler. Daha sonra, Genel Başkanımız 
ve merkez yöneticilerimiz, Kadın Komisyonumuz ile 
birlikte, mücadelelerini kazanımla sonlandıran Flormar 
işçilerinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü 
kutladılar.

17.03.2019 EYT Mitingi Sendikamız Genel Yönetim Kurulu üyeleri, şube yöne-
ticilerimiz ve çok sayıda üyemiz metal işçinin kitlesel 
katılımıyla EYT’lilerin İstanbul Maltepe Mitingin’e 
katıldık.

21.03.2019 EYT Yürüyüşü İşyerlerinde üyelerimizden toplanan EYT imzaları 21 
Mart 2019 tarihinde düzenlenen yürüyüş ve basın 
açıklaması sonrası, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’na teslim edildi.

15.04.2019 Kıdem Tazminatı Protestosu Temsilcilerimiz, 15 Nisan sabahı, işyerlerinde “Kıdem 
Tazminatımızı Gasp Ettirmeyeceğiz” başlıklı bildiriyi 
okuyarak haftaya başlangıç yaptılar.

26.04.2019 İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybe-
den İşçileri Anma ve Yas Günü

“İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas 
Günü” olan 28 Nisan’a yönelik panelimiz, 26 Nisan’da 
Eskihisar’da gerçekleştirildi.

01.05.2019 1 Mayıs 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günü’nü İstanbul’da konfederasyonumuz 
DİSK ile birlikte Bakırköy Meydanı’nda kutladık.

24.05.2019 Basın Toplantısı CHP Ekonomi Masası yöneticileri ve Genel Başkan 
yardımcılarının katılımıyla sendikamız genel merkezin-
de emekçilerin gündemindeki sorunlara dair bir basın 
toplantısı gerçekleştirildi. 

16.06.2019 15-16 Haziran 15-16 Haziran direnişinin 49.yılında konfederasyonu-
muz DİSK’in düzenlediği Kartal Meydanı’ndaki yürüyüş 
ve mitinge katıldık.

27.06.2019 İşçi Sağlığı ve Beslenme Atölyesi Sendikamız ve İstanbul İSİG Meclisi Beslenme Çalışma 
Grubu ile ortak düzenlenen “Yeterli, Dengeli ve Sağ-
lıklı Gıda İçin İşçi Sağlığı ve Beslenme Atölyesi” genel 
merkez binamızda gerçekleştirildi.

20.07.2019 İklim Değişikliği Paneli Sendikamız ile Kemal Türkler Eğitim Vakfı (KETEV) ve 
Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin ortak düzenlediği 
“İklim Değişikliği, Enerji Dönüşümüne Sendikaların ve 
Sivil Toplum Kuruluşlarının Bakışı” paneli Sendikamız 
Sapanca Eğitim ve Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

22.07.2019 Kemal Türkler Unutulmaz işçi önderi, konfederasyonumuz DİSK’in 
kurucusu ve ilk genel başkanı sendikamızın onursal 
genel başkanı, Kemal Türkler’i katledilişinin 39. yılında 
mezarı başında düzenlenen törenle andık.

07.09.2019 Kaz Dağları Su ve Vicdan Nöbeti Kaz Dağları’nda küresel yatırımcılar ve iktidar tarafın-
dan ortaklaşa yürütülen madencilik faaliyetlerinin ya-
rattığı çevre tahribatına karşı 19 Temmuz’da başlatılan 
“Su ve Vicdan Nöbeti”ne destek olmak üzere direniş 
alanına ziyaret ve basın açıklaması gerçekleştirdik.

08.09.2019 EYT Mitingi Emeklilikte yaşa takılanlar emekliliklerini engelle-
yen yasanın 20’inci yılında Tandoğan Meydanında 
düzenledikleri mitingde bir araya geldi. Sesini meclise 
duyuran EYT derneklerine sendikamız da destek verdi.

20.09.2019 İklim Grevi Eylemi Sendikamız “Sıfır Gelecek” kampanyası kapsamında 
“İklim Acil Durumu Hemen Şimdi” başlığıyla Kadıköy 
Yoğurtçu Parkı’nda düzenlenen İklim Grevi basın 
açıklamasına katıldı. 

03.10.2019 Cargill İşçileriyle Dayanışma 
Eylemi

3 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Palladium Tower 
önünde sendikal hakları için direnen Cargill işçileriyle 
dayanışma eylemi gerçekleştirildi.  

28.10.2019 Genç Metal İşçileri Buluşması Yurdun değişik bölgelerinden ve örgütlü olduğumuz 
tüm işyerlerinden 27 yaş altı genç üyelerimizin katı-
lımıyla 28-29 Ekim tarihlerinde Gönen Kemal Türkler 
Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nde “Genç Metal İşçileri 
Buluşması” düzenledik. Etkinliğin ikinci gününde 
Çanakkale Şehit ziyareti gerçekleştirildi.
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EK:

OYAK RENAULT İŞÇİLERİNİN 
BİRLEŞİK METAL-İŞ’te ÖRGÜTLENME MÜCADELESİ

Metal fırtına eylemleri sonrası Oyak Renaut’ta genel durum,  
Haziran 20151 
2015 yılının Mart ayında Bosch’ta MESS ile Türk Metal arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine 
tepki olarak başlayan, sendikadan istifa ve iş bırakma eylemleriyle devam eden hareketin merkezi 
tartışmasız Oyak Renault fabrikası idi. Oyak Renault işçileri, onlarca fabrikaya yayılan, binlerce 
işçinin katıldığı eylemlerin öncüsü oldu.

Oyak Renault işçileri, eylemlere katılan diğer fabrikalardaki işçilere göre daha fazla kazanım elde 
ettiler. MESS’in eylemleri yatıştırmak için gündeme getirdiği ek ödeme paketinin sağladığı nakdi 
ödemelerin üzerinde ödemeler almayı başardılar.

Eylem yapılan fabrikaların birçoğunda ya eylem sırasında, ya sonrasında işçi çıkarmalar oldu. 2015 
yılı sona erdiğinde Oyak Renault’ta eylemler nedeniyle kimse işten çıkarılamamıştı. Şirket, işçilerin 
örgütlülüğünün devam ettiği fabrikada bu hamleden çekindi.

Oyak Renault işçileri Türk Metal’i büyük ölçüde sıfırlamayı başardılar. Eylemlerden sonra fabrika 
içinde Türk Metal’in çok az sayıda üyesi kaldı. Sendikanın işyeri temsilcileri ise tamamen etkisizdi.

Oyak Renault işçileri eylemler sırasında kurdukları örgütlülüklerini önemli ölçüde korumayı ba-
şardılar. Her ünitenin kendi içinde seçtiği ünite temsilcileri faaliyetteydi. Ayrıca eylemler sırasında 
belirlenen 8 sözcü yönetim tarafından tanınıyordu.

Ancak önemli problemler de vardı. 

Öncelikle, her ne kadar diğer fabrikalardan daha yüksek ek ödemeler alınmış olsa da bunların 
hiçbirinin saat ücretlerine yansıması sağlanamamıştı. Asıl talep buydu ve başarılamamıştı. Bunun 
işçilerde yarattığı memnuniyetsizlik, öncü kadroların birbirlerini suçlamasına neden oluyordu.

Eylemlerden sonra fabrikaya yeni işçiler alınmıştı. Fabrikanın Mayıs ayı başında 5886 olan çalışan 
sayısı Ağustos ayı geldiğinde 6222’ye çıkmıştı. 

Türk Metal büyük üye sayısı neredeyse sıfırlanmış ancak fabrikadan tamamen atılamamıştı. Türk 
Metal’in MESS ile imzaladığı 2014-2017 grup toplu iş sözleşmesi 1 Eylül 2017 tarihine kadar yü-
rürlükte kalacaktı. Bu tarihe kadar Türk Metal işyerinde üyesi kalmasa bile yetkili sendika olma 
sıfatına sahip olacaktı. Yeni bir sendika için yetki tespiti başvurusu ise 2017 yılının Mayıs ayından 
itibaren yapılabilecekti.

1 Oyak Renault örgütlenmesinin 2015 yılı sonuna kadar yaşanan olayların aktarımı 19’ncu Merkez Genel Kurulu 
Çalışma Raporu’ndan alınmıştır.
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Odalarından dışarıya çıkamıyor olsalar da Türk Metal’in işyerinde 12 temsilcisi hâlâ görevdeydi. 
Ayrıca Türk Metal 8 sözcüyle sendikanın Genel Merkezi’nde buluşmuş, bu buluşma işçilerin tep-
kisine neden olmuştu. Üstelik bu görüşmede Türk Metal kimi sözcüleri kendi tarafına çekmeyi de 
başarmıştı. Sözcülerin içinde de tartışmalar büyüyordu. 

Önemli bir başka sorun ilerisi için sendika konusundaki belirsizlikti. Bundan sonrasında nasıl bir 
sendikal örgütlülükle yola devam edileceğine dair sadece öncü işçiler arasında değil, fabrikanın 
bütününde ortak bir kanaat bulunmuyordu. Farklı görüşler vardı. 8 sözcünün dördü, başka bir 
sendika tercihine sıcak bakmıyor, yola bu şekilde devam edilmesini istiyordu. Aslında Türk Metal’in 
de istediği bir süre için buydu. Yeni yetki dönemine yaklaşık bir buçuk yıl vardı ve başka bir sen-
dika devreye girmezse içerisinin yavaş yavaş toparlanması mümkün olabilirdi. Üstelik Türk Metal 
bu dört sözcüyü yanına çekmişti. Diğer dört sözcü ise yeni bir sendika kuruluşu için araştırmalara 
başlamıştı. Tüzük taslağı bile hazırlanmıştı. Tofaş’ta üyelik başlatan Çelik-İş’in Türk Metal’in alter-
natifi olamayacağı konusunda genel bir kanı vardı. Birleşik Metal’i isteyen işçiler de vardı ancak 
kararsızlık had safhadaydı.

Temmuz ayında Oyak Renault’ta işçilerin örgütlülüğüne dair genel fotoğraf böyleydi.

Sözcülerle sendikanın buluşması, 9 Temmuz 2015

Oyak Renault’ta yeni sendikal örgütlülük konusundaki belirsizliğin kısa bir süre sonra ortadan kalk-
masını sağlayacak olan olay, sözcülerle sendikanın buluşması oldu. 9 Temmuz günü Mudanya’da 
bir çay bahçesinde yapılan buluşmaya sözcülerin dördü katıldı. Türk Metal ile anlaştığı söylenen 
diğer dört sözcü bu görüşmede yer almadı. 

Görüşmede sözcülere metal direnişinde diğer fabrikalardaki durum hakkında bilgi verildi. Yeni 
sendika konusu tartışıldı. Birleşik Metal’in 29 Ocak MESS grevi ve sonrasında kimi işyerlerindeki 
kazanımlar gündem oldu. 

Görüşmeye katılan sözcüler, Birleşik Metal’e geçiş konusunda ikna oldular. Görüşme, genel baş-
kanın katılacağı ve 8 sözcünün de çağrılacağı yeni bir toplantının yapılması, ardından tüm ünite 
sözcülerinin katılacağı bir tanışma toplantısının organize edilmesi kararlaştırılarak sona erdi.

Sözcülerin tamamının çağrıldığı ikinci toplantı 12 Temmuz tarihinde Bursa’da yapıldı. Genel 
Başkan’ın da katıldığı bu toplantıda altısı sözcü toplam on bir işçi katıldı. Bu toplantıda ünite tem-
silcileri toplantısı yapılması kararı alındı.

Ünite sözcüleri toplantısı 14 Temmuz günü Merinos Kültür Merkezi’nde yapıldı. Biri sabah, diğeri 
akşamüzeri yapılan iki ayrı toplantıya her üç vardiyadan yaklaşık 140 ünite sözcüsü katıldı. Top-
lantıda ünite sözcülerine sendika hakkında bilgi verildi. Ünite sözcüleri kendi bölümlerinde Birleşik 
Metal’e üyelik konusunda eğilimleri belirleme kararı aldılar.
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Üyelikler başlıyor; 22 Temmuz 2015

Oyak Renault işçilerinin Birleşik Metal’e üyeliğe geçişleri ünite temsilcileri toplantısından yaklaşık 
bir hafta sonra başladı. Geçişlerin başladığı, eylem sürecinde Oyak Renault işçilerinin sosyal med-
yada iletişimini sağlayan “R-M Renault Metalis” facebook adresinden şu açıklamayla duyuruldu:

“Değerli arkadaşlar. Renault’ta başlattığımız ve tüm Türkiye’ye yayılan mücadelemiz üç ayı dol-
durdu. Bu süre zarfında Renault işçileri olarak artık iki büyük kazanımımız var. Birinci kazanımımız 
sendika adı altındaki çeteden geri dönüşsüz kurtulmuş olmamızdır. Renault işçilerine el kaldıran, 
bizleri kendisinin tapulu malı zanneden bu yapının artık fabrikaya dönme şansı yoktur. İkinci büyük 
kazanımımız ise yıllar sonra Renault işçilerinin birlik-beraberlik ve kardeşliğinin sağlanması olmuş-
tur. Artık fabrikada birbirine sahip çıkan bir yapı var. Bu da ikinci büyük kazanımımızdır.

Bu iki kazanımdan asla geri düşmeyeceğiz.

Elbette sadece bunlar için değil, ücretlerimizin de iyileştirilmesi için yola çıkmıştık. Bu konuda 
taleplerimizin tam olarak karşılığını alamasak da kimi iyileştirmeler elde ettik. Hak ettiğimize ulaş-
mak için önümüzdeki dönemin daha zorlu geçeceği kesin. Ama kararlı olmak zorundayız.

Şimdi, birliğimizi bir adım öteye taşıyoruz. Bundan sonrasında nasıl hareket edeceğimize dair 
tartışmalarımız belirli bir aşamaya geldi. UET sözcülerinden başlayarak, bölümlerde arkadaşlarımız 
değerlendirmeler yaptı. Renault işçileri, kendisi için en uygun çözümün Birleşik Metal çatısı altında 
birliğini sürdürmek olduğuna karar verdi. Bugün itibariyle tüm bölümlerde arkadaşlarımız Birleşik 
Metal’e üyelikleri başlattı.

Örgütlü yapımızı koruyacağız. Hatta onu daha da güçlendireceğiz. Kendi temsilcilerimizi kendi-
mizin belirleyebileceği, toplu sözleşme taslaklarının bizlerle birlikte hazırlanacağı, bizlerin oluru 
olmadan tek bir maddeye bile imza atılamayacağı, icazeti başkalarından değil doğrudan Rena-
ult işçilerinden alacak bir sendikaya, Birleşik Metal’e geçiyoruz. Tüm bölümlerde arkadaşlarımız 
e-devlet üzerinden üyeliklerini hızlandırıyor. Hayırlı olsun.”

Bu duyuruyla Birleşik Metal’e geçişler başlamış oldu. Fabrikada yıllık bakım için olağan “revizyon 
duruşu” başlangıç tarihi olan 11 Ağustos’a kadar işçilerin yaklaşık üçte biri Birleşik Metal’e üye 
olmuştu.

Revizyon duruşu öncesi eylem; 11 Ağustos 2019

Oyak Renault’ta 3 hafta sürecek revizyon duruşu sırasında fabrikada işçi çıkışı olacağı dedikodusu 
yayıldı. İşçiler bu söylentiden rahatsızlıklarını revizyona çıkmadan önce yaptıkları uyarı eylemleriyle 
dile getirdiler. Revizyon öncesi son çalışma günü olan 10 Ağustos’ta sırasıyla her üç vardiya çıkışta 
toplu yürüyüş yaparak yönetime “revizyona nasıl çıkıyorsak öyle geri döneceğiz” mesajı verdiler.
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• 29-30 Ekim tarihlerinde Fransa CGT’den bir heyetin Bursa’da Oyak Renault işçileriyle buluş-
turulması.

• Toplantıdan kısa bir süre önce yeni bir şube binası tutulmuştu. Binanın en kısa sürede kulla-
nıma hazır hale getirilerek açılışın Oyak Renault işçilerinin katılımıyla yapılması. Yeni şubenin 
adının “5 Mayıs Şubesi” olması.

• Kasım ayı itibariyle Oyak Renault işçilerine yönelik eğitim çalışmasının başlatılması.
• Temsilci seçimlerinin yapılması. Bunun için 4 bin üyenin hedeflenmesi.
• 2016 yılı başından itibaren işçi sağlığı, ergonomi, montaj hatlarında angajman sorunlarının 

tespitine yönelik çalışmaların başlatılması. Ücret adaletsizliğinin giderilmesi ve ücret talepleri-
nin belirlenmesine yönelik çalışmaların başlatılması.

Toplantıda ünite sözcüleriyle 7 Ekim tarihi itibariyle Birleşik Metal’e Oyak Renault işçilerinin üyelik 
düzeyi de paylaşıldı. Buna göre sendikanın fabrika içinde tüm vardiyalarda üye sayısının ortalama 
%70 düzeyine ulaştığı görüldü.

Eğitimler başlıyor; 22 Ekim 2015 

Birleşik Metal’in Oyak Renault işçileri için planladığı üye eğitimleri 22 Ekim tarihinde başladı. Eği-
tim, işçilere şu mesajla duyuruldu:

“Değerli Renault işçileri, değerli üyelerimiz. Temel haklarımız nelerdir, sendikamızın yapısı ve işle-
yişi nasıldır, bundan sonraki süreç nasıl işleyecek ve toplu iş sözleşmeleri konularında sendikamız, 
Renault’taki üyelerimiz için bir eğitim programı hazırlamıştır. Eğitimler vardiya çıkışlarında 2 saat 
ve tek oturum olarak, UET (ünite) bazlı yapılacaktır. UET’niz için planlanan tarih ve eğitim yeri 
ayrıca cep telefonlarınıza sms olarak gönderilecektir. Katılım organizasyonunuz UET sözcülerinizle 
birlikte yapılacaktır. Katılımınızı bekliyoruz.”

Eğitimler haftada üç gün 08:00/16:00 vardiya çıkışında yapıldı. İşçiler eğitim salonuna fabrika 
önünden araç konvoyları yaparak geldiler. Aralık ayının sonuna kadar devam eden eğitimlere 
yaklaşık 2 bin işçi katıldı.

5 Mayıs durşması; 11 Ekim 2015

Sendikadan istifa etmek için vardiya çıkışında Organize Sanayi içinde toplanan işçilere 5 Mayıs 
günü saldıranların yargılandığı davada ilk duruşma 11 Ekim günü yapıldı. Duruşmaya gece vardi-
yasından çıkan Oyak Renault işçileri katıldı. Türk Metal’in şube başkanının da aralarında bulundu-
ğu sendika temsilcileri sanık olarak yargılandığı davanın ikinci duruşması 17 Şubat 2016 tarihine 
ertelendi.

Duruşma sonrası Adliye önünde Oyak Renault işçilerinin de katıldığı bir basın açıklaması yapıldı.

Fabrikaya gelen Türk Metal yöneticisine protesto; 2 Eylül

2 Eylül günü Türk Metal’in merkez yöneticilerinden birinin fabrikaya geldiği ve İnsan Kaynakları’nda 
görüşme yaptığı bilgisi fabrika içinde duyuldu. Türk Metal yöneticisinin idari binada yarım saat 
kaldıktan sonra ayrıldığı orataya çıksa da işiler bu girişime büyük tepki gösterdi. Olay her üç 
vardiyada yemekhanede çatal kaşık eylemiyle ve ardından vardiya çıkışlarında toplu yürüyüşlerle 
protesto edildi. İşçiler Türk Metal’in herhangi bir yöneticisinin fabrikaya gelmemesi konusunda 
Oyak Renault yönetimini uyardı.

Birleşik Metal: “Çoğunluk tamam”; 15 Eylül

15 Eylül günü Birleşik Metal, Oyak Renault’taki üye sayısının fabrikanın toplam çalışan sayısının 
çoğunluğuna ulaştığını duyurdu. Sendika Oyak Renault işçilerine konuyla ilgili şu cep telefonu 
mesajını yolladı:

“Değerli Renault işçileri, değerli üyelerimiz. Renault’ta sendikamız üye sayısı, 6217 olan (beyaz 
yaka dahil) toplam çalışan sayısının çoğunluğunu sağlamıştır. Başka değişle Birleşik Metal artık 
Renault işçilerinin büyük çoğunluğunun tercih ettiği sendikadır. Hayırlı olsun. Sizleri kutluyoruz. 
Renault’ta yeni bir sendikal dönem açmak için sizlerle birlikte yürüttüğümüz çalışmalar aynı inanç 
ve kararlılıkla devam edecek. Saygılarımızla, DİSK Birleşik Metal” 

Böylece Birleşik Metal, üyeliklerin başlatıldığı tarihten yaklaşık bir buçuk ay sonra Oyak Renault’ta 
çoğunluk sayısına ulaştı. Üyelikler sonrasında da devam etti. Yılsonuna gelindiğinde Oyak 
Renault’ta Birleşik Metal’in üye sayısı 4 bine ulaşmıştı.

Türk Metal’in yeni temsilcilerine protesto; 22 Eylül 2015 

Türk Metal, Ağustos ayı başında yaptığı Genel Kurul’da aldığı kararları Oyak Renault’ta uygulamak-
ta zorlandı. Erzak çekleri ilgi görmedi, neredeyse kimse bu erzak çekini almak için Türk Metal’e 
yeniden üye olmadı. Genel Kurulun hemen ardından bir takvimle açıklanan temsilci seçimleri ise 
Oyak Renault’ta yapılamadı. Seçim yapamayan Türk Metal, Eylül ayında eski temsilcilerin yerine 
yeni bir temsilci ekibi atadı.

Yeni atanan temsilciler işçilerin arasında dolaşmaya, iletişim kurmaya çalıştığı her girişimde pro-
testo edildi. Yemekhaneye girdiklerinde çatal kaşık sesleriyle, bölümleri dolaşmaya kalktıklarında 
ıslıklarla karşılaştılar. Oyak Renault işçilerinin yeni atanan Türk Metal temsilcilerine yönelik en 
büyük protestosu 22 Eylül günü vardiya çıkışında yaşandı. Bayram tatili öncesi son vardiya çıkı-
şında kapı önünde bayramlaşmak için bekleyen Türk Metal temsilcileri, çıkışta yapılan yürüyüşle 
protesto edildi.

Ünite sözcüleri toplantısı; 11 Ekim 2015 

14 Temmuz tarihindeki ilk toplantının ardından ikinci ünite temsilcileri toplantısı 11 Ekim tarihinde 
yapıldı. Toplantıya yaklaşık 160 ünite temsilcisi katıldı. Toplantıda yılsonuna kadar yürütülecek 
örgütlenme çalışmaları değerlendirildi ve şu kararlar alındı:
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Türk Metal provokasyonu, 25 Kasım 2015

Birleşik Metal’in üye sayısı arttıkça Türk Metal’in fabrika içindeki provokasyon çabaları da arttı. 25 
Kasım günü, gündüz vardiyasında Türk Metal’in tüm temsilcileri birlikte fabrika içinde dolaşmaya 
başladı. Bu açık bir provokasyondu, zira o güne kadar temsilciler üretim alanlarında dolaşmıyordu. 
Bu birkaç kez denenmiş, ancak işçilerin tepkisi üzerine bu davranışa devam edilmemişti. Bu giri-
şim işçileri iyiden iyiye öfkelendirdi. Temsilcilerin geçtiği her güzergâhta protesto sesleri yükseldi. 
Protestolara rağmen Türk Metal’in temsilcileri fabrika içinde dolaşmaya devam etti.

Protestolar yemekhanede ve vardiya çıkışlarında da devam etti. Gece bir başka gelişme oldu ve 
sendikamızın Genel Sekreteri ile birlikte şube sürpriz bir şekilde vardiya çıkışına geldi. Vardiyadan 
çıkan işçiler böylece ilk kez fabrikanın önünde sendika yöneticileriyle buluşmuş oldu. Burada kısa 
bir basın açıklaması yapıldı. “Türk Metal Reno’dan defolsun gitsin” sloganları eşliğinde yapılan 
açıklamanın ardından işçiler servislerine binerek dağıldılar.

Türk Metal’in temsilcilerinin fabrika içindeki provokasyon girişimleri 1 Aralık tarihine kadar sürdü. 
İşçilerin protestoları da aynı şekilde devam etti. 

5 Mayıs Şubesi açılıyor. 4 Aralık 

4 Aralık tarihinde Oyak Renault işçilerinin örgütlenme çalışmalarının bundan sonrasında yürütü-
leceği 5 Mayıs Şube binasının açılışı yapıldı. Açılışta, biri sabah 09:00’da gece vardiyasının, diğeri 
saat 17:00’de 08/16 vardiyasının katıldığı iki ayrı etkinlik yapıldı.

Her iki vardiyada da işçiler servislerden inip şube binasına kadar yürüyüş yaptılar. Açılışta 5 Mayıs 
olayları ve Birleşik Metal’in MESS grevlerini anlatan bir sinevizyon gösterisi yapıldı. Açılış, sendika-
nın genel başkanının konuşmasının ardından halaylar ve sloganlarla sona erdi.

2016 YILI;  
OYAK RENAULT İŞÇİLERİNİN ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE ÇOK YÖNLÜ SALDIRI
Ünite sözcülerinin toplantıları 2016 yılının başından itibaren devam etti. 5 Mayıs şubede yapılan 
toplantılarda ünite sözcüleri sendikayla birlikte tartıştı ve kararlar aldı.

IndustriALL katılımıyla UET sözcüleri toplantı, 5 Ocak 2016

Industrilall genel sekreter yardımcısı Kemal Özkan ile sendikanın Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu 
ve Genel Sekreteri Özkan Atar’ın katıldığı iki ayrı toplantıya yaklaşık 110 uet sözcüsü katıldı. Top-
lantıda alınan kararlar kamuoyu ile şu şekilde paylaşıldı:

Fazla mesai eylemleri başlıyor; 14 Ocak 2016

Yapılan uet sözcüleri toplantısında, asgari ücrette yaşanan artışın fabrikada ücretlere uygulanması 
konusundaki talep Oyak Renault yönetimine iletilmiş ancak yanıt olumsuz olmuştu. Bunun üzerine 
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uet sözcüleri toplantısında alınan karar doğrultusunda fabrikada fazla mesaiye kalmamaya baş-
ladı. Bir yandan da vardiya giriş ve çıkışlarında işçiler alkışlı protestoyla taleplerini dile getirmeyi 
sürdürdüler.

17 Ocak Pazar daha geniş katılımlı ikinci bir UET Sözcüleri Toplantısı yapıldı ve şu kararlar alındı:

1-TM’nin MESS ile imzaladığı üç yıllık toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan mağduriyetler devam 
ediyor. Bunun üstüne asgari ücret artışının meydana getirdiği ücret karmaşası da eklendi. UET 
sözcüleri, Renault işçilerinin bu durumdan huzursuz olduğunun, mağduriyetin arttığının altını çiz-
miştir. Konuyla ilgili yönetimden pozitif adım beklentisi sürmektedir.

2- Fazla mesaiye kalmama kararı devam ediyor. Vardiya çıkışlarında toplu yürüyüşler haftada iki 
gün, Pazartesi ve Perşembe günleri tüm vardiyalarda yapılacak. Yönetimden herhangi bir yaklaşım 
olursa konu yeniden değerlendirilecek.

3- Toplantıda, Renault işçilerinin kendi temsilcilerini seçmek için Haziran ayında varılan mutabakat 
doğrultusunda en kısa süre içinde temsilci seçimlerinin yapılmasına yönelik beklentinin altı çizildi. 

4- Her üç ekipte departman sözcüleri arasındaki iletişim/haberleşme güçlendirilecek. Bu hafta 
departman sözcüleri toplantıları yapılacak.

5- UET sözcüleri toplantıları periyodik olarak devam edecek. Kararlar UET Sözcüleri Toplantıları’nda 
alınacak. Whatsupp grupları sadece haberleşme için kullanılacak.

22 Ocak 2019, Sendikamızın Fransa yönetimi ve IndustriALL ortak toplantısı, seçim kararı

Bu tarihte sendikamız genel başkanının ve iki işçi sözcümüzün de içinde bulunduğu heyet ile 
IndustriALL yönetcileri ve Renault Fransa yönetimi arasında yapılan görüşmede fabrikada işçi 
temsilcisi seçimiyle ilgili bir anlaşamaya varıldı. Anlaşmanın çerçevesi çıkarıldı ve işçilerin özgür 
iradesiyle gizli oy açık sayım usulüne göre seçimlerin yapılması kararlaştırıldı.

Ancak bu karara Oyak Renault yönetimi uymadı. Çeşitli görüşmelerde bu karardan vazgeçmeleri-
nin nedeni olarak bakanlığın baskısı gösterildi.

24 Ocak Pazar günü yapılan UET sözcüleri toplantısında bu gelişmeler değerlendirildi. Katılımın 
oldukça yoğun olduğu toplantıda şu kararlar alındı:

1- UET Sözcüleri Kurulumuz, bugüne kadar yaptığı toplantılar içinde en kalabalık katılımlı top-
lantısını gerçekleştirmiştir. Toplantıya 172 UET sözcüsü katılmış, 32 sözcü arkadaşımız söz alıp 
görüşlerini paylaşmıştır.

2- Ücret adaletsizliği konusundaki mağduriyetimizin giderilmesi için talebimiz devam etmektedir. 
Bununla ilgili bir süredir tüm işçi arkadaşlarımızın ortak kararıyla yapılan fazla mesailere kalmama 
eylemi devam edecektir.
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3- Vardiya çıkışlarında yapılan yürüyüşler geçen hafta olduğu gibi Pazartesi ve Perşembe günleri 
3 ekip olarak yapılacaktır.

4- Temsilci seçimleri konusundaki beklentimiz üst düzeydedir. Renault işçileri seçimlerin yönetimle 
mutabakat içerisinde gerçekleşmesi temennisini korumaktadır. Bu temenninin yanında toplantıya 
katılan tüm UET Sözcüleri, Şubat ayının 15’inden itibaren ve mutlaka şubat ayı içerisinde, fabrika-
da yeni bir temsilci seçimi yapılması konusunda kararlılıklarının altı çizilmiştir.

5- Not: Birleşik Metal üyeleri için hazırlan askılı el çantaları toplantıda UET Sözcülerine dağıtılmıştır. 
Birleşik Metal-İş üyeleri, çantaları kendi UET sözcüsü arkadaşlarından alabilirler.

Temsilci seçimleri engellenmek isteniyor

Alınan ortak karara rağmen Oyak Renault temsilci seçimi konusunda çark etti. Konuyla ilgili sendi-
kamız 19 Şubat 2019 tarihinde şu açıklamayı yaptı: 

Renault’ta seçimi engellemeye çalışıyorlar

Renault işçileri, geçtiğimiz yıl 5 Mayıs’tan buyana verdikleri mücadele sonrası, yıllardır özlemini 
duydukları sendika seçme özgürlüğünü elde edebildiler ve ilk kez kendi iradeleriyle bir sendikaya 
üye oldular. 4 binin üzerinde işçi, Anayasa’nın kendilerine tanıdığı hakkı ve özgür iradesini kullana-
rak Sendikamıza, Birleşik Metal-İş’e üye oldu.

Birleşik Metal-İş, Renault’ta çoğunluk sendikasıdır. 

Renault’ta bir de işçilere rağmen toplu iş sözleşmesi imzalamış ancak yetkisiz bir sendika bu-
lunmaktadır. 5 Mayıs’tan sonra Renault işçilerinin tamamı bu sendikayı terk etmiştir. Bu durum 
devam etmektedir. 

Renault’ta sendikal tercih bu netlikte iken, işçileri yetkisiz sendikaya döndürmek için hâlâ planlar 
yapılmaktadır. Bu planlarda son olarak MESS-Türk Metal ve Çalışma Bakanlığı işbirliğini görmek-
teyiz.

Görünen odur ki bu üçlü, Renault yönetiminin karar altına alarak duyurduğu “sosyal diyalog 
komitesi” oluşturmak amacıyla, işyerinde beyaz yakalılar dahil tüm çalışanlar arasında 29 Şubat 
günü fabrikada yapılacak olan seçimi engellemeye çalışmaktadır. Ayrıca Renault işçilerinin haklı 
ve meşru olan ücret iyileştirme taleplerini de bastırmayı amaçlamaktadır.

MESS’in ve Türk Metal’in sendika üyeliği konusunda işyerinde sözde mobbing uygulandığı 
iddiasıyla yaptıkları anlaşılan bir şikâyet nedeniyle Bakanlık, fabrikada inceleme yapmak üzere 
müfettiş görevlendirmiştir. Müfettişler tam iki haftadır işyerinde sorgu odaları kurmuş, üyelerimi-
zi bu odalarda sorguya çekmektedir. Müfettişler sorguda işçilerin uzunca bir süredir gündeminde 
olan ücret artış talebinin karşılanmasının söz konusu olmadığı, işverenin işten çıkarma yapabi-
leceği, işyerinde yetkili sendikanın Türk Metal olduğu ve temsiliyet anlamında başka bir seçimin 
yapılamayacağı gibi yanlı, maksatlı ve hedef gösteren açıklamalar yapmaktadır. 

35 yıldır Renault’ta işçiler baskıyla, tehditle bir sendikaya üye kalmak zorunda bırakıldılar. Bu 
sendikadan istifa etmek isteyen işçiler defalarca işten attırıldı, dayak yedi, baskı gördü. Sendikal 
baskı var diye bir tek gün, tek bir müfettiş dahi fabrikaya uğramadı. İki haftadır müfettişlerin 
neredeyse fabrikada yatıp kalkmasının amacının ne olduğu bellidir.
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Diğer taraftan birkaç gün önce Ankara’da, kimi bakanlıklar düzeyinde Renault işverenliğine giri-
şimler yapıldığı da bilgimiz dahilindedir. İşvereni, haklı taleplerini gündeme getiren işçilere karşı 
saldırması için teşvik ettikleri ve cesaretlendirmeye çalıştıkları anlaşılmaktadır.

Gelişmeler, yukarıda değindiğimiz üzere Türk Metal-MESS ve Bakanlığın, işyerinde yapılacak 
“sosyal diyalog komitesi” seçimlerini engellemeye çalışmakta olduğunu göstermektedir.

Buradan hatırlatmak istiyoruz. Bu seçim, Türkiye’nin altına imza attığı Uluslararası Çalış-
ma Örgütü’nün 87-98 sayılı sözleşmeleri ve Renault ile Küresel Sanayi İşçileri Sendikası’nın 
(IndustriALL) imzaladığı temel hakları içeren “çerçeve sözleşme” uyarınca, hem ulusal hem de 
uluslararası mevzuata uygundur. 

Altını çiziyoruz: Renault işçilerinin özgür iradesine müdahale etmekten vazgeçilmelidir. Bugün 
Renault’ta tüm çalışanların katılacağı bir seçimi engellemek isteyenler, yarın tüm çalışanları bir 
kez daha Türk Metal’e üye olmaya zorlayacaktır.

Buna ne sendikamız ne de Renault işçileri izin verecektir. 

Renault’ta baskıcı sarı sendika dönemi geri gelmemek üzere kapanmıştır.

Ve son olarak Renault yönetimine bir de buradan hatırlatmak istiyoruz: Çalışanlara verdiğiniz 
sözü tutmalısınız. 29 Şubat günü Renault’ta seçimlerin demokratik bir ortamda yapılmasının 
sorumluluğu sizdedir.

Birleşik Metal-İş  
Genel Yönetim Kurulu

Fabrikada baskı artıyor, İşkur müfettişleri eliyle baskı

Bu gelişmelerin ardından fabrika içinde üyelerimize yönelik baskılar arttı. Yönetimin baskılarının 
yanında işçilerin istifa ettiği sendikanın bir şikayeti bahane edilerek bakanlık fabrikaya iki müfettiş 
yolladı ve işçilerle yanlı görüşmeler yaparak baskı katlandı. Rastgele isim seçip kapalı bir odada 
sorgu yapan müfettişler “Neden eylem yapıyorsun. Neden fazla mesaiye kalmıyorsun. Seni fazla 
mesaiye kalmamaya zorlayan var mı? Sendikaya üye olmaya zorlayan var mı?” gibi sorular sorarak 
işçilerde tedirginlik yaratmaya çalıştı. 

Müfettişlerin baskısıyla ilgili 5 Mayıs Şube sosyal medya hasabından şu açıklama yapıldı:

“SİZ TM’nin mi, DEVLETİN mi MÜFETTİŞLERİSİNİZ?

35 yıldır bu fabrikada işçiler zorla, baskıyla, tehditle TM’ye üye olmak zorunda kaldılar. İstifa 
etmek isteyen işten attırıldı, dayak yedi, baskı gördü. 35 yıldır neredeydiniz? Şimdi ilk kez özgür 
irademizle sendikamızı seçtik, kalkmış bize “size kim baskı yaptı”diye soruyorsunuz? Siz devletin 
mi TM’nin mi müfettişlerisiniz?”

Saldırı başlıyor, aralarında sözcülerin de olduğu 10 üyemiz işten atıldı, 29 Şubat

Baskılar sonunda işten atmaya vardı. Aralarında sözcülerimizin de bulunduğu 10 üyemiz 29 Şubat 
günü işten çıkarıldı. Oyak Renault yönetimi bu çıkışları duyurduktan sonra fabrikanın ileride açık-
lanacak yeni tarihe kadar tatil edildiğini ilan etti. Sendikamız bu saldırıyı kamuoyuna şu açıklama 
ile duyurdu:
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Saldırı büyüyor, mücadele devam ediyor, 2015 Mart ayı ve sonrası

29 Şubat günü 10 üyemizin işten atılmasına karşı işçiler ve sendikamız mücadeleyi yükseltmeye 
çalıştı. Fabrika içinde ve dışında yapılan eylemler, devam eden işçi çıkışlarına karşı mücadelemiz 
sonrasi aylarda da devam etti. Mücadelenin sonrasında yaşananlarla ilgili çeşitli açıklamalarla 
kamuoyuna bilgi verdi.

Renault işçileri işten atılan işçilerin geri alınması için fabrika içinde ve önünde mücadelelerini 
sürdürüyor.

Renault yönetimi, 28.02.2016 tarihinde sabah vardiyasından başlayarak işyerinde bakım ve 
tamir işlerini bahane ederek art arda vardiyaları tatil ederek, fabrikada üretimi tamamen durdur-
du. 

29.02.2016 sabahından başlayarak, Sendikamız üyesi 10 işçiyi işten attı. Dün, işçi arkadaşlarının 
işten atıldığını öğrenen işçiler, fabrika önüne yürüyerek işten atılmaları protesto etmek istedi. 
Fabrika önünde de emniyet güçlerini karşısında bulan, sendikamız yöneticileri ve 4 bin Renault 
işçisi, fabrika önünde basın açıklaması yaparak, işten atılan işçilere sahip çıkma kararlılığında 
olduklarını dile getirdiler.

Mayıs 2015 Metal Fırtına’nın ardından, Türk Metal’den istifa ederek Birleşik Metal-İş’e üye olan 
Renault işçileri uzun süredir, Türk Metal, MESS ve Renault yönetiminin pek çok saldırısına, 
provokasyonuna göğüs gerdiler. İşçilerin kararlığını ve örgütlülüğünü kıramayan kirli ittifak, daha 
önce Renault yönetimi ile mutabakat sağlanan ve 29 Şubat’ta işyerinde yapılacak olan “Sosyal 
Diyalog Komitesi”’ seçimi bahanesiyle, AKP hükümeti bakanlarını da yanlarına alarak, işçilere 
yeni bir saldırı başlattı.

Bu sabah, 8/16 vardiyası fabrikaya alındı. İşçiler işten atılan arkadaşlarının geri alınması 
konusunda Renault Yönetiminin bir açıklama yapması için mücadelelerini sürdürüyorlar. Diğer 
vardiyadaki işçiler ve işçilerin aileleri de fabrika önünde toplanmaya başladı. Fabrika önünde 
toplanmaya başlayan işçi ve aileleri de polis saldırısı ile karşı karşıya…

Birleşik Metal-İş Sendikası olarak, Renault yönetimini, işçilerin sesine kulak vermeye, işçilerin 
sendika ve temsilcilerini seçme hakkına saygı duymaya, işten attığı 10 işçiyi tekrar işe alarak iş 
barışını sağlamaya davet ediyoruz. 

Polis ile işçi ve ailelerini karşı karsıya getiren girişimlerinden vazgeçmeye çağırıyoruz. Aksi halde 
ortaya çıkacak tüm olayların tek sorumlusu Renault yönetimi ve ittifakları olacak.

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI 
Genel Yönetim Kurulu, 02.03.2016 

Renault’ta Polis Baskısı Devam Ediyor, 21 işçi gözaltında!
Hükümet, MESS –Türk Metal ve Renault yönetimi eliyle 28 Şubat 2016 tarihinden itibaren 10 ve 
ardından 12 işçinin işten atılmasıyla yıldırma ve sindirme operasyonu başladı. Fabrika önünde 
arkadaşlarına sahip çıkmak isteyen işçilere yapılan polis saldırısıyla baskı ve şiddet tırmandırıldı. 

Baskı ve terör dün gece de devam etti. Gece vardiyası değişiminde, fabrika içerisinden ve 
evlerinden toplanarak alınan aralarında sendika görevlilerinin de olduğu 21 işçi gözaltına alındı. 
Sorguları devam ediyor.

İşçi ve işveren arasında çözülebilecek anlaşmazlıklar, hükümet meselesi haline dönüştürüldü. 
İşçiler bir yandan saldırılar ve gözaltılarla sindirilmeye çalışılırken, en temel anayasal haklarından 

Renault’ta İşçilerin Sendika Seçme Hakkına Saldırı!

Son günlerde, ek zam talebi ve işçilerin kendi temsilcilerini seçme hakkının tanıması için işyer-
lerinde fazla mesaiye kalmama eylemi yapan Renault işçileri, Hükümet-Türk Metal-MESS ve 
işverenin kapsamlı saldırısıyla karşı karşıya. Yapılan bu son kapsamlı saldırı ile Birleşik Metal-
iş Sendikasının işyerindeki varlığına son verip, tekrar Türk Metal’in fabrikada örgütlenmesi 
hedefleniyor. Bu saldırı, işçilerin sendika seçme özgürlüğüne yapılan bir saldırı olup, hem ulusal 
mevzuatı hem de uluslararası sözleşmeleri ayaklar altına almıştır.
Bilindiği gibi, Metal Fırtınanın öncüleri Renault İşçileri, Birleşik Metal-iş Sendikası’nda örgütlenme 
kararı aldılar. 5 bini aşkın çalışanı olan Oyak/Renault fabrikasında işçilerin 4 bini Birleşik Metal-İş 
Sendikamıza üye oldu.
6356 sayılı kanunun ilgili maddesine dayanarak, Renault işçileri Türk Metalden istifa edip Birleşik 
Metal-İş Sendikası’na üye olmalarına rağmen, halen bir avuç üyesi kalmış olan Türk Metal sendi-
kası sadece kağıt üzerinde yetkili sendika olarak varlığını devam ettiriyor.
Uluslararası sözleşmelere aykırı bu durum karşısında, Küresel Sanayi İşçileri Sendikaları Fede-
rasyonu (IndustriALL)’un da dahil olduğu süreçte, Renault işvereni ile Birleşik Metal-İş Sendikası 
arasında fiili olarak görüşmeler başladı. Yapılan görüşmelerin ardından “Sosyal Diyalog Komite-
si” adı altında işçi temsilcilerinin seçilmesi konusunda bir mutabakat sağlandı. 29 Şubat 2016 
tarihinde seçimlerin yapılacağı işçiye duyuruldu.
Uzun süredir, Birleşik Metal-iş Sendikası’nın Renault fabrikasında örgütlenmesinden rahatsız olan 
ve işyerini Birleşik Metal-İş’e geçmesini engellemek adına çeşitli entrikaları hayata geçiren ama 
başarısız olan Türk Metal Sendikası, Türk-İş’i de yanına alarak AKP hükümetin sürece müdahale 
etmesini sağladı.
Tam da bu dönemde 10 Şubat 2016 tarihinden itibaren işyerinde çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı müfettişleri çok yönlü bir denetime başlayarak işvereni baskı altına aldı. Ardından birlikte 
işçilerin sendika seçme hakkına saldırıya başladılar. Günlerce işyerinden çıkmayan müfettişler 
işyerinde yapılacak olan işçi seçimlerinin yapılmaması konusunda fikir beyanında bulundular.
15 Şubatta, Türk-İş yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaretiyle başlayan 
Renault işçilerinin sendika seçme özgürlüğüne müdahale, bakanlıklara kadar genişledi. Ardından 
16 Şubat’ta Renault yönetimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı ve 
müsteşarların katıldığı bir toplantıya çağırdılar ve gün boyu toplantı devam etti.

24 Şubat’ta, Türk-İş Başkanlar Kurulunu Bursa’da yaptı. Aynı gün sadece toplantı yapılmadı, 
valilik ve emniyet müdürlüğüne de ziyaretler yapıldı. Ardından, Türk-İş Başkanlar Kurulu adına 
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Renault işçilerine mobbing yapılıyor diye basın açıklamasında 
bulundu. Tüm bunlar kapsamlı bir operasyonun başlangıcı oldu.

Bu süre içinde işçilerin sosyal diyalog komitesi seçimlerine katılmaması için çağrı yapan, Renault 
yönetimi, diğer bir yandan işçileri işten atmakla, cezalandırmakla tehdit etti. 28 Şubat günü 
24/8 ve ardından 08/16 vardiyalarında çalışan işçilerin vardiyaları iptal edilerek, üretim fiili 
olarak işveren tarafından durduruldu. 29 Şubat sabahından itibaren de (bugün) işçilere mesajlar 
gönderilerek iş akidlerinin fesih edildiği bildirildi. Şu ana kadar 10 işçiye işten atıldığı bildirimi 
ulaşmış durumda. 

Renault işçilerinin Birleşik Metal-İş Sendikası çatısı altında örgütlülüğünü hedef alan bu saldırı 
asla kabul edilemez. Sendikamız ve üyelerimizin birlikteliği geçmişte, saldırıları nasıl boşa çıkart-
mışsa bunu da boşa çıkartacaktır.

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI 
Genel Yönetim Kurulu, 29 Şubat 2019
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Ayrıca gözaltına alınan işçiler avukatları ile görüştürülmemişlerdir. Yönetmeliğin 20. maddesinde 
“Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında müdafiîn, şüpheli veya sanıkla görüşme, 
ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukukî yardımda bulunma hakkı engellene-
mez, kısıtlanamaz.”, 21. maddesinde ise “Şüpheli veya sanık vekâletname aranmaksızın müdafi 
ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebilir. Bu kişilerin 
müdafiî ile yazışmaları denetime tâbi tutulamaz. …Her kolluk biriminde görüşme için uygun 
şartları haiz görüşme odası ayrılır.” denmiştir. Emniyet kuvvetleri uymaları gereken yasa ve 
yönetmelik hükümlerini çiğnemişlerdir.

Yukarıda ki düzenlemeler göstermektedir ki işverenin geçerli ve haklı bir neden olmaksızın 
gerçekleştirdiği işten çıkarma işlemlerine karşı yasal haklarını arayan işçileri, yasaları açıkça 
çiğneyen kolluk kuvvetleri engellemeye çalışmaktadır.

Verilen bu yasaya aykırı gözaltı kararının kaldırılmasını işçilerin bir an önce serbest bırakılması 
gerekirken işçilerin Savcılığa çıkarılması hukuksuzluğun devam ettiğini göstergesidir. 

Bu nedenle gözaltındaki üyelerimizin ve yöneticilerimizin biran evvel serbest bırakılmalarını, 
gözaltı işlemi sırasında yasaya uygun hareket etmeyen kolluk kuvvetleri hakkında işlem başla-
tılmasını aksi takdirde haksız gözaltı işlemi nedeniyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu 
uyarınca üyelerimiz için tazminat talepli davalar açmak dahil olmak üzere her türlü yasal ve 
demokratik hakkımızı kullanacağımız hususunu kamuoyu ile paylaşırız. 

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI 
Genel Yönetim Kurulu, 02.03.2016

MUDANYA Metal İşçileri ve direnişçi Renault İşçileri YÜRÜYOR!
• Renault işyerinde yaşanan sendikal hak ihlallerini protesto etmek için,

• Kıdem Tazminatımıza sahip çıkmak için, 

• Esnek Çalışmaya ve Kiralık İşçiliğe karşı ALANLARDAYIZ!

Hükümetin meclise sevk ettiği özel istihdam büroları eliyle işçi kiralama adı altında köleleştirme 
ve yeni esnek çalışma modellerini içeren yasa tasarısına,
Hazırlıkları devam eden ve kısa bir süre içerisinde Meclise geleceği açıklanan kıdem tazminatının 
tasfiyesini içeren saldırılara karşı,
Sendikamız, başta organize sanayi bölgeleri olmak üzere, örgütlü olduğumuz fabrikaların bulun-
duğu bölgelerde veya şehir merkezlerinde vardiya çıkışlarında yürüyüşler ve basın açıklamaları 
içeren eylem program çerçevesinde…  
3 Mart PERŞEMBE günü Mudanya’da metal işçileri ve direnişçi Renault işçileri YÜRÜYOR!
Hükümet, MESS-Türk Metal ve Renault yönetim işbirliğiyle 28 Şubat 2016 tarihinden itibaren 
Renault’da işten atılmalar ve 150 işçinin idari izine çıkarılmasıyla başlayan süreç polis zoru ili 
kapsamlı bir operasyonu dönüştü. Polis saldırıları işçilerin işyerlerinden ve evlerinden gözaltına 
alınmasıyla devam ediyor. İşçi ve işveren arasında çözülebilecek anlaşmazlıklar, hükümet mese-
lesi haline dönüştürüldü. 
Renault işçileri bir yandan saldırılar ve göz altılarla sindirilmeye çalışılırken, en temel anaya-
sal haklarından olan sendika seçme ve temsilcilerini seçme hakkı polis zorunla engellenmeye 
çalışılıyor.
Yarın metal işçileri Mudanya’da yapılacak eylemimize Renault işçileri de katılarak, yaşanan şidde-
ti, hukuk tanımazlığı protesto edecekler… 

olan sendika seçme ve temsilcilerini seçme hakkı polis zoruyla engellenmeye çalışılıyor. 

Renault işçilerinin sendika seçme özgürlüğü ve kendi temsilcilerini seçme hakkı polis zoruyla 
engellenmeye çalışılması asla kabul edilemez.

Birleşik Metal-İş Sendikası olarak, Renault işçilerini yıldırmak, sindirmek için başlatılan terör 
ortamının bir an önce sona erdirilmesini, gözaltına alınan işçilerin derhal serbest bırakılmasını 
İş barışının sağlanması için hükümetin asli görevlerine dönmesini işçi, işveren ve sendikamızın 
üzerinden elini çekmesini, Türk Metal’in MESS’in ve Renault yönetimin tetikçiliğini yapmaktan 
vazgeçmeye çağırıyoruz.

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI 
Genel Yönetim Kurulu, 02.03.2016

Gözaltına Alınan İşçiler Serbest Bırakılsın!
Dün gece gözaltına alınan, biri şube çalışanımız 22 kişi ve ifade için çağrılan Bursa Şube 
Başkanımız ve Şb. Mali Sekreterimiz, toplam 24 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk 
edildiler...

Bursa Renault’ta 01.03.2016 tarihinde işçiler işten atılan arkadaşlarının geri alınması konusun-
da Renault Yönetiminin bir açıklama yapması için fabrika önünde beklerken polisin saldırısına 
maruz kalmışlar ve darp edilerek 9 işçi gözaltına alınmıştır. Bu 9 işçi ifadeleri alındıktan sonra 
serbest bırakılmışlardır. Serbest bırakma işlemi 17.00’a kadar sürmüştür.

Daha sonra 01.03.2016 günü Bursa Cumhuriyet Savcılığının 19.30’da verdiği karar üzerine geç 
saatlerde 22 işçi fabrikadan veya evlerinden gözaltına alınmışlardır. Bu 22 işçinin içerisinde 
gözaltına alınan ve serbest bırakılan 9 işçi de bulunmaktadır. Güvenlik Şube’de ifadeleri alınan 
22 işçi ile Bursa Şube Başkanımız Ayhan Ekinci ve Mali Sekreterimiz Gökhan Aydın serbest bıra-
kılmamış olup talimat üzerine Bursa Cumhuriyet Savcılığı’na götürülecekler. Bu gözaltı işlemleri 
tamamen hukuksuz, keyfi bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 

Zira Anayasa’nın “Kişi hürriyeti ve güvenliği” başlıklı 19. maddesinde “Hâkim kararı olmadan 
yakalama, ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir; 
bunun şartlarını kanun gösterir. Yakalanan veya tutuklanan kişilere, yakalama veya tutuklama 
sebepleri ve haklarındaki iddialar herhalde yazılı ve bunun hemen mümkün olmaması halinde 
sözlü olarak derhal, toplu suçlarda en geç hâkim huzuruna çıkarılıncaya kadar bildirilir. … Kişinin 
yakalandığı veya tutuklandığı, yakınlarına derhal bildirilir. ... Bu esaslar dışında bir işleme tâbi 
tutulan kişilerin uğradıkları zarar, tazminat hukukunun genel prensiplerine göre, Devletçe ödenir. 
” denmektedir. 

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma 
Yönetmeliği’nde gözaltı işleminin nedenleri açıkça belirtilmiştir. Düzenlemeye göre ancak soruş-
turma yönünden zorunlu olması veya bir suçun işlendiğine dair kuvvetli iz, eser, emare ve delil 
bulunan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilebilir. 

Renault işçilerinin gözaltına alınmalarını gerektiren bir suç işlemedikleri kamuoyunca bilinmek-
tedir. İşçiler haksız işten çıkarmalara karşı yasalara uygun hareket ederek demokratik tepkilerini 
ortaya koymuş ve işverenden açıklama istemişlerdir.

Yine CMK’da ve anılan yönetmelikte açıkça “… gözaltına alınıp da serbest bırakılan kişi hakkında 
yakalamaya neden olan fiille ilgili yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe bir daha aynı nedenle 
yakalama işlemi uygulanamaz ” denmektedir. Serbest bırakılan 9 işçinin tekrar gözaltına alınması 
kararı bu madde uyarınca keyfidir. Hukuka aykırılık Cumhuriyet Savcılığı eliyle işlenmektedir.
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Mudanya PRYSMIAN fabrikası önünde saat: 16.00’da önünde toplanarak İskele Meydanı’na 
yürüyoruz. Saat: 16.30’da Genel Başkanımız Adnan SERDAROĞLU’nun da katılacağı basın açık-
laması yapılacaktır. 

Düzenlenecek olan basın açıklamamıza davetlisiniz…

TARİH: 03 MART 2016 (PERŞEMBE)   SAAT: 16.00 
YER: Prysmian Group Kablo ve Sistemleri 
Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya/Bursa

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI 
Genel Yönetim Kurul, 10.03.2016

Bursa’da Fabrikaları Kimin Kaynattığı Belli Oldu!
Gecen yıl Mayıs ayında, 10 binlerce metal işçisinin yıllardır nefretini üzerinde toplamış olan Türk 
Metal Sendikası’nın işbirlikçi tutumuna karşı ayağa kalkan metal işçilerinin başlatmış olduğu di-
renişe karşı cephe devletin en üst kademelerindeki isimleri de içine alarak genişlemiş durumda.

Metal fırtınanın ardından, binlerce Renault işçisi sarı sendika Türk Metal’den istifa ederek sen-
dikamıza üye oldu. Renault yönetimi ile Küresel Sanayi Sendikaları (IndustriALL) ile imzalamış 
olduğu Çerçeve Sözleşmesi’ne ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak yürütülen görüşmeler 
neticesinde, 29 Şubat 2016 tarihinde  işçilerin kendi temsilcilerini seçeceği “Sosyal Diyalog 
Komitesi” arifesinde, OYAK Renault işçileri ve sendikamız organize bir saldırı ile karşı karşıya 
kaldı. Sayısı 100’ü bulan işçi işten atıldı. Olaya tepki gösteren işçilere polis biber gazı kullanarak 
müdahale etti. Onlarca işçi gözaltına alındı tutuklanma talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Saldırıların başlamasıyla Sendikamız yapmış olduğu ilk basın açıklamasında, bu saldırıların 
Türk-İş ve Türk Metal yöneticilerinin, Cumhurbaşkanını ziyaret etmesiyle başladığını duyurmuş-
tu. Artık bu tespitimiz, iddia olmaktan çıkmış, Çalışma Bakanı Süleyman Soylu’nun ardından 
Cumhurbaşkanı’nın 8 Mart vesilesiyle, katıldığı Türk Metal Sendikası’nın etkinliğinde bizzat 
kendisi tarafından dile getirilmiştir. 

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı on binlerce metal işçisinin nefretle andığı, kurtulmak için pek çok 
bedeli ödemeyi göze aldığı bir sendikanın kürsüsünden Renault işçilerinin yiğit mücadelesini ve 
sendikamızı hedef haline getirmiş, Türk Metal’e açık desteğini göstermiştir. 

Cumhurbaşkanı, DİSK Kongresinde yapılan protestoların arkasına sığınarak, Renault işçilerine 
yapılan saldırıyı ‘meşru’ göstermeye çalışmaktadır. Biz biliyoruz ki, asıl hazımsızlık 5 bin işçinin 
Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlenmesidir. Bu örgütlülüğün Türk Metal’in baskısı altına alın-
mış diğer işçilerin üzerinde ortaya çıkaracağı etkidir. OYAK Renault işçilerinin Birleşik Metal-İş’de 
örgütlenmesinin Türk Metal ve sermaye cephesinde yaratmış olduğu sıkıntıya devletin en yetkili 
ağızlarından verilen destek, Türkiye’de sendikal haklarının kullanımında hangi noktada olduğu-
muzun en açık göstergesidir.

Cumhurbaşkanının Türk Metal’in 8 Mart etkinliğinde hem işçilere hem sendikamıza yapmış oldu-
ğu saldırı, Bursa ilinde Türk Metal ve sermayenin güdümündeki bazı yerel basın ve özelde Olay 
Gazetesi tarafından işçilerin sendikamızdan koparılmasını sağlamak amacıyla bir propaganda 
malzemesi haline dönüştürülmeye çalışılmaktadır.

Şimdi biz buradan bildiriyoruz ki, Renault işçilerine yapılan işten çıkarma saldırısı, gözaltılar, 
baskılar, açık bir şekilde görünüyor ki tarafsız olması beklenen Cumhurbaşkanı’nın işareti ile 
gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanı ve emrindekiler, Renault işçilerini Birleşik Metal-İş Sendikası’na 
üye oldukları için işsizlikle cezalandırmıştır.

Bugün, Renault işçilerinin Birleşik Metal İş Sendikası’nda örgütlenme kararı sarı sendika Türk 
Metal baskısı altında yıllarca mağdur olmuş, ezilmiş ve haksızlığa uğramış metal işçilerinin bir 
başkaldırısıdır. Bu karar öylesine kolay alınmamıştır. Metal işçisi, işbirlikçi Türk Metal’den kur-
tulma kararlılığındadır. Bugün Cumhurbaşkanına da, devlet erkine de düşen görev tarafsızlığını 
korumak, evrensel bir hak olan sendika seçme özgürlüğüne saygı göstermektir.

Birleşik Metal-İş Sendikası, 70 yıllık geleneği ile köklü ve güçlü bir sendikadır, gücünü üyelerin-
den ve tüm metal işçilerinden ve bu ülkede emek ve demokrasi mücadelesi veren her kesimden 
dostlarının dayanışmasından almaktadır. Bu nedenle; saldırı nereden gelirse gelsin göğüslemeye 
muktedir bir sendikadır.

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI  
Genel Yönetim Kurulu, 23.03.2016

RENAULT İŞÇİLERİ KARARLI. HEDEF 2017’DE YETKİ
Renault işçilerinin sendika seçme hakkını kullanabilme, daha iyi çalışma koşulları ve daha iyi 
ücret için yaklaşık bir yıl önce başlattıkları mücadele devam ediyor. 

Bu onurlu mücadelede Renault işçileri büyük bir saldırıyla karşı karşıya kaldılar. İşçi düşmanları 
hak alma mücadelesinin karşısına dikildi. Baskılar, işten çıkarmalar yaşandı. Ancak, bu saldırının 
Renault’ta örgütlülüğü bitireceğini düşününler yanıldı. Yara aldık fakat Renault işçilerinin fab-
rikada Birleşik Metal ile kuracağı özgür bir sendikal düzen için kararlılığında en ufak bir sapma 
olmadı. 

Kısa bir süre içinde onlarca toplantı ve görüşmede Renault işçileri yeniden yan yana geldi. Hep 
birlikte yaşanan saldırıyı ve önümüzdeki süreci değerlendirdik. Bu değerlendirmeler ışığında 
Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, Bursa Şube Yönetim Kurulumuz, hukukçularımız, örgütlen-
me kadromuz ve Mayıs ayından itibaren fabrikada sözcülük görevini sürdüren sendikamız üyesi 
iki sözcü arkadaşımız bir araya geldi ve önümüzdeki sürecin planlamasını tamamladı. Renault 
işçileri yol haritası güncelledi. 

Bu doğrultuda aşağıdaki hususları tüm Renault işçileri ve kamuoyuyla paylaşmayı uygun bulu-
yoruz:

1- Renault işçileri sarı sendikadan geri dönüşsüz biçimde kopmuştur. Arkasına kimi alırsa alsın 
bu işçi düşmanı yapı, Renault işçisinden gerekli cevabı 5 Mayıs’ta olduğu gibi bugün de, yarın da 
almaya devam edecektir. 

2- İşten çıkarma saldırısına rağmen Birleşik Metal-İş, Renault’ta hâlâ çoğunluk sendikasıdır. 
Renault işçileri “Birleşik Metal” demeye devam etmektedir.

3- Renault işçilerinin öncelikli hedefi 2017 yılı Mayıs ayındaki yetki başvurusudur. Bir yandan 
mevcut üye çoğunluğunu o tarihe taşıyacak, diğer yandan mevcut örgütlülüğünü daha da 
güçlendirecektir.

4- Mayıs ayından buyana fabrikada işçilerin kendilerine verdiği sözcülük görevini sürdüren ve 
son saldırıda işten çıkarılan iki sözcü üyemiz, sendikamız tarafından Renault’taki örgütlenme 
çalışmasında görevlendirilmiştir.

5- Her üç vardiyada, tüm departman ve ünitelerde örgütlenme ağlarımız güçlendirilmektedir. 
Birleşik Metal-İş üyesi Renault işçilerinin örgütlülüğü, fabrikanın kılcal damarlarına kadar yayıl-
mış olarak devam etmektedir.

6- Son saldırıda 71 üyemiz tazminatsız işten çıkarılmış, daha fazlası kıdem ve ihbar tazminat-
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Önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık işyerine yolladığı müfettişlerle 
çok yönlü bir denetime başlayarak işverenliği baskı altına aldı. Ardından işçilerin sendika seçme 
hakkına müdahaleye başlandı. Müfettişler günlerce fabrikada kaldı, üyelerimizle kapalı kapılar 
ardında görüşmeler yaptı, üzerinde mutabakat sağlanan işçi temsilciliği seçimlerinin yapılmaması 
konusunda görüşler beyan etti.

15 Şubat’ta Türk-İş yönetimi Cumhurbaşkanı’nı Saray’da ziyaret etti. Ertesi gün Renault yöneti-
mi Bakanlık tarafından toplantıya çağrıldı. Seçimler konusunda açık tavır alındı.

24 Şubat’ta Türk-İş yönetimi Bursa Valisi ve Emniyet Müdürünü ziyaret etti. Tüm bunlar kap-
samlı bir operasyonun başlangıcı oldu.

Bu gelişmelerin ardından Oyak Renault yönetimi seçimleri yaptırmayacağını açıklayarak işçileri 
tehdit etmeye başladı. Ve çok kısa bir süre içinde kapsamlı operasyonun sadece temsilci seçim-
lerini yaptırmamak için değil, aynı zamanda yüzlerce işçiyi işten atarak, sendikamızın fabrikadaki 
örgütlülüğünü bitirmek amacı taşıdığı ortaya çıktı. 28 Şubat günü Oyak Renault yönetimi tüm 
vardiyaları iptal ederek üretimi durdurdu ve işçileri işten çıkarmaya başladı. Önce 10 işçi işten 
atıldı. Sonra çıkışlar devam etti.

Arkadaşlarının haksız yere işten çıkarılmasına tepki gösteren işçilerden bazıları fabrikadan çıkışta 
gözaltına alındı. Organize baskı, işçilerin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmesine 
kadar vardı. Kimi işçiler kıdem ve ihbar tazminatları ödenmeksizin işten çıkarılırken kimi işçilere 
kendilerinin istifa dilekçesi vererek işten ayrılmaları yönünde baskı uygulandı.

Oyak Renault’ta bu şekilde 400’ün üzerinde işçi işten çıkarılmış durumdadır. Bunların 75’i tazmi-
natsız çıkarılmış, kalanların tamamına yakını ise işten ayrılmaya zorlanarak fabrikadan uzaklaştı-
rılmıştır.

Oyak Renault’ta yaşanan bu kıyım, ülkemizde işçi haklarının işverenlerin, yandaş sendikaların 
ve hükümetlerin işbirliği ile nasıl ayaklar altına alındığının da en çarpıcı ve tabi ki en acı örneği 
olmuştur.

Oyak Renault’ta yaşanan bu büyük haksızlığa karşı mücadelemiz her platformda devam etmek-
tedir. Tüm bu baskı ve işten çıkarmalara rağmen Renault işçileri sendikamızda örgütlülüğünü 
sürdürmektedir.

Talebimiz, öncelikle haksız yere işten atılan işçilerin işbaşı yaptırılmasıdır. İşten atılan işçiler için 
Bursa’da kara liste oluşturuldu ve bu işçilerin başka fabrikalarda işe girmesi de önleniyor. 

En temel hakkı için mücadele eden işçiler bu şekilde açlıkla cezalandırılıyor. 

Oyak Renault işçileri, sendikamızla mücadelesini sürdürmektedir. Atılan arkadaşlarımızla daya-
nışma içinde, çalışmaya devam üyelerimizle baskılara karşı mücadele ediyoruz. 

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI 
Genel Yönetim Kurulu, 15.04.2016

larını alarak işyerinden ayrılmaya zorlanmıştır. Tazminatsız olarak işten çıkarılan arkadaşlarımız 
için başlattığımız dayanışma kampanyası 15 Nisan tarihine kadar devam edecektir. Toplanan 
dayanışmalar adaletli bir şekilde, Renault işçilerinin denetim ve koordinasyonunda, 25 Mart ve 
20 Nisan tarihlerinde dağıtılacaktır. 

7- İşten çıkarılan üyelerimizin katılımıyla önümüzdeki hafta Ankara’da bir dizi görüşme, eylem ve 
etkinlik planı hayata geçirilecektir.

8- Sendikamız Renault işçisine güvenmektedir. Renault işçisinin de sendikamıza güvendiğini bi-
liyoruz. Renault işçileri bu güveni bozmak isteyenlere fırsat vermeyecektir. Kararlarımızı bugüne 
kadar hep üyelerimizin çoğunluğunun katılımıyla aldık, böyle de devam edeceğiz. Bu birlikteliği 
bozmaya çalışan ve kendi kararlarını dayatıp sendikaya güvensizlik yaratmaya çalışanların Rena-
ult işçisinin mücadelesine zarar vermesine izin vermeyeceğiz. 

9- Sendika-işçi birlikteliği ile alınan bu kararların dışında bireysel ya da grupsal hiçbir hareket ne 
sendikamızı ne de Renault işçilerini bağlayacaktır. 

Metal işçilerine ve kamuoyuna duyurulur.

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI  
Genel Yönetim Kurulu, 14.04.2016

BASINA VE KAMUOYUNA 
OYAK RENAULT İŞÇİLERİ’NİN 
ÇALIŞMA VE SENDİKA SEÇME HÜRRİYETLERİ GÜVENCE ALTINA ALINMALIDIR

Bursa’da Renault fabrikasında yaklaşık bir buçuk ay önce büyük bir işçi kıyımı yaşandı. 

Renault’ta Anayasamız, yasalarımız ve ülkemizin altına imza attığı uluslararası sözleşmeler hiçe 
sayılarak işçilerin sendika seçme özgürlüğü ve çalışma hürriyeti gasp edildi.

Bugün burada, bu büyük hak gaspına uğramış yüzlerce işçiyi temsilen bir grup Renault işçiyle 
birlikte karşınızdayız. Yaşanan haksızlığı bir de Meclis çatısı altında kamuoyuna duyurmak istiyo-
ruz.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Mayıs ayında on binlerce metal işçisi, yıllar boyu işverenlerin baskı ve 
dayatmalarıyla üye olmak zorunda bırakıldıkları Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası’ndan istifa 
etti. Düşük ücretlerinin iyileştirilmesi için üretimden gelen güçlerini de kullanarak mücadeleye 
soyundu. Bu mücadelenin öncüsü Oyak Renault işçileri olmuştu. Renault işçileri bu sürecin ar-
dından sendikamız Birleşik Metal-İş’e üye oldular. 4 binin üzerinde işçi sendikamızda örgütlendi.

Oyak Renault işçilerinin mevcut sendikadan istifa edip sendikamıza üye olmasına rağmen, 
neredeyse hiç üyesi kalmayan diğer sendika sadece kâğıt üzerinde yetkili sendika olarak varlığını 
devam ettirdi. Ve bu durum aynı şekilde devam ediyor.

Uluslararası sözleşmelere aykırı bu durum karşısında Küresel Sanayi İşçileri Sendikaları Federas-
yonu IndustriALL’ın dahil olduğu süreçte, Oyak Renault işverenliği ile sendikamız arasında fiili 
olarak görüşmeler başladı. Yapılan görüşmeler sonucu “Sosyal Diyalog Komitesi” adıyla işyerinde 
yeni işçi temsilcilerinin seçilmesi konusunda mutabakat sağlandı. 29 Şubat 2016 tarihinde bu 
seçimin fabrikada yapılacağı hem sendikamız hem Oyak Renault yönetimi tarafından duyuruldu.

Sendikamızın Oyak Renault işçileri arasında örgütlenmesinden rahatsız olan Türk-İş yönetimi, bu 
seçimlerin engellenmesi ve işçilerin temsilcilerini belirlemesini önlemek için Hükümet nezdinde 
girişimlere başladı. 
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Renault İşçileri Meclis’te Konuştu, Türk-İş Yönetimi Tutuştu
HODRİ MEYDAN!

Koyalım Sandığı, Oyak Renault İşçisi Hangi Sendikayı Seçecek Görelim!

Dün sendikamız üyesi Oyak Renault işçileri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeydi.

Çalışma hakkı ve sendika seçme hürriyetine karşı girişilen büyük bir operasyonla işten tazminat-
sız olarak atılan Oyak Renault işçileri, Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ile birlikte Meclis’te 
basına ve kamuoyuna yaşananları anlattı. Konfederasyonumuzun Genel Sekreterliği görevini 
de yürütmüş İzmir Milletvekili Sayın Musa Çam ile Bursa Milletvekilleri Sayın Erkan Aydın, Sayın 
Orhan Sarıbal ve Sayın Lale Karabıyık da açıklamada bizlere eşlik ettiler. Sesimizin Meclis’ten 
duyulmasını olanak sağladılar.

Açıklamada Oyak Renault işçilerinin sendika seçme özgürlüğünün nasıl çiğnendiği, temsiliyet 
hakkının nasıl gasp edildiği ve 75’i tazminatsız olmak üzere yaklaşık 400 işçinin işten atılmasına 
neden olan operasyonun tüm ayrıntıları tek tek paylaşıldı.

Oyak Renault işçileri konuşunca, gerçekleri bir de Meclis çatısında anlatınca Türk-İş yönetiminin 
paçaları tutuştu. Açıklamanın hemen ardından milletvekillerine bir mektup göndererek kendileri-
nin suçsuz olduğunu anlatmaya soyundu.

Beklenmedik bir pişkinlik değil bu! 

Oyak Renault işçilerinin tecrübesiyle sabittir: İşçi konuşunca o sarı sendikacılar tutuşur. Panik 
olurlar. Kaçacak delik ararlar. İşverenden yardım ister, olmadı Hükümetlerin kapısını aşındırırlar. 

Oyak Renault işçileri Meclis’te konuşunca yine tutuşmuşlar. Ve pişkinliği ele almışlar.

Sadece Oyak Renault işçilerinin değil, tüm metal işçilerinin nefretle andığı, adını bile duymak is-
temediği bu sendikanın yöneticileri milletvekillerine gönderdiği mektupta kendilerinin ILO’nun 87 
sayılı Sendika Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesi’nde belirtilen çalışanla-
rın diledikleri sendikayı kendi hür iradeleriyle seçebilme hakkını sağlayan hükümlerine “gönülden 
bağlı” olduklarını ileri sürmüşler.

O zaman biz de kendilerine “hodri meydan” diyoruz.

Madem dediğiniz kadar işçinin sendika seçme özgürlüğüne “gönülden” bağlısınız, o zaman Oyak 
Renault fabrikasına REFARANDUM SANDIĞINI koyalım. 

Soralım işçiye, “hangi sendikayı tercih ediyorsun” diye!

Var mısınız? Yüreğiniz yeter mi? Cesaretiniz var mı?

Biz Türk-İş Genel Başkanını, milletvekillerine gönderdiği mektubun altına attığı imzaya sahip 
çıkmaya davet ediyoruz.

Yoksa bu sözleriniz de yeni bir pişkinlik örneği olarak kayıtlara geçecek.

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI

Genel Yönetim Kurulu, 15.08.2016

Basın toplantısına davet 
Oyak Renault işçilerinin mücadelesi devam ediyor.

Oyak Renault işçilerinin sendikal özgürlükleri için sürdürdükleri mücadele devam ediyor. Geçti-
ğimiz Mart ayında yaşanan ve işçilerin sendikamızdaki örgütlülüğünü hedef alan işten çıkarma 
saldırısının sonrasında da bu mücadele devam ediyor. Baskılar ve işten çıkarmalara rağmen 
Oyak Renault işçileri, sendikamız çatısı altında örgütlülüklerini koruyor. 2017 yılının Mayıs ayında 
yapılacak yetki başvurusuna yürüyüşümüzü kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.

Fabrikanın üç haftalık revizyon duruşunda olduğu şu dönemde, fabrikada çalışmaya devam eden 
yeni işçilere yönelik baskılar artmış durumda. Kimi zaman şirket yöneticilerinin isimleri kullanı-
larak, kimi zaman doğrudan bazı idareciler devreye girerek yeni işçilerin sendikal tercihlerine 
müdahale ediliyor. Geçtiğimiz hafta da, kimi yöneticilerin Türk Metal sendikasının teşkilatlan-
ma faaliyetleri için kurduğu çalışma gruplarında yer aldığına ve sendika temsilcisinin Genel 
Müdür’ün adını kullanarak işçileri tehdit ettiğine ilişkin belgeler elimize ulaştı. Bu belgeleri Oyak 
Renault işçileriyle paylaştık. 

Konuyla ilgili tüm ayrıntıları, Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu’nun katılacağı bir basın toplan-
tısında basın mensupları ve kamuoyu ile paylaşacağız. 

Oyak Renault fabrikasındaki son gelişmeler ve sendikamızın Oyak Renault’ta yürüttüğü çalışma-
larla ilgili bilgilerin de verileceği basın toplantımızda siz değerli basın mensuplarını da aramızda 
görmek istiyoruz.

16 Ağustos Salı günü, saat 11:00
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KADIN KOMİSYONU FAALİYETLERİ

Kadın işçilerin sendika içinde daha görünür ve aktif olmaları, karar mekanizmalarında yer al-
ması, çalışma hayatında kadın olmaktan kaynaklanan sorunların çözülmesi için adımlar atılma-
sı,  Sendikamız’ın 2016-2019 faaliyet döneminde yürütmüş olduğu sendikal politikalar içerisinde 
önemli bir yer tuttu. 

Özellikle kadın komisyonun etkin bir şekilde faaliyete geçirilmesi, kadın eğitimlerinin düzenli olarak 
yapılması, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerin temel eğitim başlığı haline getirilerek tüm işçilere 
her düzeyde verilmesi, işyerlerinde şiddet ve taciz ile  ilgili “sıfır tolerans” politikasının benimsen-
mesi ve tüm üyelere duyurulması,  8 Mart’ın  ücretli tatil olması,  Regl İzni gibi taleplerin toplu 
sözleşmelerde yer alması bu  faaliyet dönemini öne çıkan kadın çalışmalarıdır. Valfsan işyerinde 
Regl İzni, Mata ,AKS, Valfsan İşyrinde 8 Mart Toplu sözleşme maddesi olarak, Legrand işyerinde 
ise fiili olarak 8 Mart kadın üyelere ücretli tatil oldu. 

Ayrıca,  “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” maddesi ilk kez toplu sözleşmelere girmiş oldu. Çalışma ha-
yatında fırsat eşitliğinin sağlanması, ayrımcılığın önlemesi işe alımlarda kadınlara pozitif ayrımcılık 
gibi talepler maddenin içeriğini oluşturuyor. Ayrıca ek olarak işyerinde kadına yönelik şiddet, sözlü 
tacize karşı koruma maddesi bulunmaktadır. Mata, Acel ve Valfsan işyerinde teklifi toplu sözleşme 
maddesine dönüştü. MESS’e grup toplu sözleşmesinde ise teklif olarak sundu, sözleşme müzake-
releri rapor yazımı sırasında devam ediyor.

Sendikamızın hayata geçirdiği kadın politikaları kadın temsilci sayımızı faaliyet dönemi içinde 17’ye 
kadar çıktı. Dahası uzun bir aradan sonra Mata işyeri baş temsilcisi Gülhanım Gürbüz, Kartal 1 
No’lu Şube’de, Şube Eğitim Sekreteri olarak seçildi.

Sendikamız 2016-2019 faaliyet döneminde daha önce de düzenli olarak yapmış olduğu 8 Mart 
etkinliklerine, “25 Kasım,  Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”  etkinliğini 
de eklemiş,  yıldan yıla çeşitli etkinlikleri hayata geçirerek, üyeleri arasında kadına yönelik artan 
şiddete dikkat çekmeye ve farkındalık yaratmaya çalışmıştır.

Kadın Çalışmaları
Sendikamız Merkez Kadın Komisyonu her yıl Ocak ve Ekim aylarında araya gelerek yıl içinde ya-
pılacak kadın çalışmalarıyla ilgili önerilerini Yönetim kuruluna iletmek üzere çalışmalar yürüttü. 

8 Mart Etkinlikleri

8 Mart etkinlikleri sırasıyla 6 Mart 2016 tarihinde Uğur Mumcu Kültür Merkezinde, 5 Mart 2017,   
Gebze bölgesinde Dilek Düğün Salonu’nda, 11 Mart 2017 Küçükyalı Süreyya İlmen Paşa Kültür 
Merkez’inde ve son olarak da 2019 yılında Gebze Şube’de ve ardından Flormar işçilerinin salon 
toplantısına katılarak gerçekleştirdiler.  Bu etkinliklerde, Genel Başkanımız Adan Serdaroğlu ve 
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Film gösterimi ve kadın üyelerimize kitap hediye edildiği eğitimlerde üyelerimiz ‘Bir Kadın Grevi’ 
Feryal Saygılıgil ve ‘Kadınlar Hep Vardı’ kitabının yazarları Feryal Saygılıgil ve Canan Özcan ile Saf-
der kitabının yazarı Can Kartoğlu ile bir araya geldiler. Ayrıca Ayşe Düzkan’ın “05-07” adlı kitabı da 
kadın üyelerimize yapılan etkinliklerde hediye edilen kitaplar arasında yer adlı.

Industriall ( Küresel Sendikalar)   Taahhütname

Dünya genelinde 140 ülkede aralarında metal, petrokimya, lastik, kâğıt, maden, tekstil, cam, 
çimento, enerji sektörlerinin de olduğu tüm imalat sektörlerinde çalışan 50 milyondan fazla işçiyi 
temsil eden ve sendikamızın üyesi olduğu bir küresel sendikadır.

IndustriALL Kadın Komitesi, 7 Kasım 2017 tarihinde Kolombo, Sri Lanka’da yapmış olduğu toplantı-
sında  “Sendikalar Kadına Şiddete Hayır diyor!”, “Kadına Yönelik Şiddet ve Tacize Hem İşyerimizde 
Hem de Sendikamızda Hayır!” başlığı altında bir taahhütname hazırladı ve üyesi olan tüm sendika-
ları, işyerlerinde ve sendikalarda ortaya çıkabilecek şiddet ve tacize karşı net bir duruş göstermeye 
ve bunları önlemek için bir dizi çalışmayı gündemlerine almaya çağırdı.

Sendikamızın da sendikal politikaları arasına almış olduğu kadına yönelik erkek şiddeti ile mücade-
leye destek sunacak bu politika belgesi Genel Başkan Adana Serdaroğlu tarafından imzalandı ve 
daha sonra işyerlerinde işçi panolarına asılmak üzere dağıtımı yapıldı.

kadın temsilcilerimizin yapmış olduğu konuşmaların yanı sıra Doç. Dr. Betül Urhan’ın, Dr. Filiz Ayla 
etkinliğimize katılarak çalışmalarımıza destek sundular. 

8 Mart nedeniyle yönetim kurulumuz her yıl,  kadın üyelerimize yaptırmış olduğu yelek, matara, 
şal ve termos hediye etti.

25 Kasım Etkinliği

2016 yılı 25 Kasım tarihinde sendikamız genel merkez kongre salonunda “Şiddetsiz Bir Yaşam ve 
İşyeri Her Kadının Hakkıdır” başlığı ile bir kadın üyelerimizin katıldığı bir etkinlik yapıldı. Etkinlikte 
Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu’nun ardından, Necla Akgökçe, Dr. Filiz Ayla ve Av. Olcay Kork-
maz gündem ile ilgili sunumlar gerçekleştirdi. 

2017 yılında Kadın Komisyonumuz 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü’nde, bir basın açıklaması yapılması ve stant açılarak imza kampanyası yapması önerisini 
hayata geçirdi. 25-26 Kasım 2017 tarihinde İstanbul 24-25 Kasım 2016 tarihinde İzmir’de kadın 
üyelerimizin katılımı ile kadına yönelik şiddet ve tacizle mücadele stant açarak imza kampanyası 
yapılmasına karar verdi.  İstanbul’da Kartal Meydan’ında merkez yönetim kurulu üyelerimizin ka-
tılımı ile Genel Başkan Adnan Serdaroğlu ve Mata işyeri Temsilcisi Gülhanım Gürbüz basın açıkla-
ması yaptı.  Kadına yönelik evde işte sokakta artan şiddet ve taciz olayları protesto edildi ve önlem 
alınması istendi. Ayrıca hükümetin imamlara nikah kıyma yetkisini protesto eden sendikamız, hem 
sendika yeri arasında ve kamuoyunda şiddete karşı duyarlılık yaratılması için çaba harcadı. Ardın-
dan kadın üyelerimiz ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Kartal bölgesinde halka bildiri ve broşür 
dağıtımı yaptı.  İki gün boyunca açık kalan stant ile imza toplandı.. Aynı etkinlik İzmir Şubemiz 
tarafından da İzmir’de gerçekleştirildi.  Şube Başkanı Ali Çeltek ve Schneider Temsilcisi Gülden 
Güneş basın açıklaması yaptı.

2018 yılında yapılan etkinlikte ise,  Kadın Cinayetlerini durduracağız platformu aktivisti Gülsüm 
Kav, gazeteci/yazar İnci Hekimoğlu kadın üyelerimizle buluştu.  

Kadın Eğitimleri

Kadın komisyonumuzun önerileri de dik-
kate alınarak yılda iki defa Mart ve Eylül 
aylarında sendikamız eğitim dairesi kadın 
işçi eğitimi düzenlemektedir. Bu eğitim-
lerde sendikamız eğitimcileri yanı sıra  
bağımsız kadın örgütlerinden  hocaları-
mız da destek sundu. Hocalarımız ara-
sında Prof.Dr. Kadriye Bakırcı, Av. Hülya 
Gülbahar, Necla Akgökçe,  Dr. Filiz Ayla, 
Dr. Vahide Bilir Özban, Mor Çatı eğitim-
cileri yer aldı.  
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Sendikamız kadın komisyonundan sorumlu uzmanın da katıldığı toplantıda,   yürütülecek olan 
çalışmada sendikamızın da yer alması ve çalışmaların planlanması üzerinde  mutabık kalındı.

Açıklamalarımız, Yayınlarımız ve diğer Faaliyetlerimiz:
• Kadın çalışmaları kapsamında sendikamız 8 Mart ve 25 Kasım’da işyerlerinde okunmak üzere 

basına üyelerimize gündeme ilişkin açıklamalar hazırladı.
• Mart 2018 “ Metal İşçisi Kadınların Gerçeği” adı altında bir Raporu Araştırma Dairemiz (Bİ-

SAM) tarafından hazırlandı.
• Ulusal İsthdam Stratejisi belgesinin kadınlar açısından bir değerlendirmesinin yapıldığı bir 

raporu “Kadın İstihdamı, Esneklik  ve Ulusal İstihdam Stratejisi” kamuoyu ile paylaştı. 
• 2017 yılında “ Kadınız Sendikalıyız, Şiddetsiz Bir Yaşam İstiyoruz” broşürü hazırlandı.
• Görsel afişler ve pankartların tasarımları Basın Yayın Dairesi ve Örgütlenme Dairesi tarafından 

yapıldı.
• İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı  Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 

Dair Kanun’a yönelik değiştirilmesi, esnetilmesi yönünde yapılan saldırılara karşı kadın komis-
yonumuz diğer kadın örgütlerinin başlatmış olduğu İmza ve sosyal medya kampanyalarına 
destek vermiştir. 

• Kadın Emeği ve İsthdamı Girişimi Platformu ( KEİG)  Kriz ve Kadın Çalışma Grubu ile birlikte 
Metal Tekstil ve Gıda işkollarında işçi kadınların kriz deneyimlerini rapor haline getirildiği bir 
çalışma içinde yer aldık. Sendika üyesi tekstil, gıda işçisi kadınların yanı sıra sendikamız üyesi 
bir grup kadınla görüşme yapıldı. Ardından “ Kadınlar ve Kriz Deneyimleri Rapor”u basın ve 
kamuoyu ile paylaşıldı.  

• Her geçen gün artan kadın cinayetlerine karşı sendikamız Yönetim Kurulu Emine Bulut cina-
yetinin ardından kamuoyuna bir basın açıklaması yayımlayarak, kadın cinayetlerinin durdu-
rulması İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Yasa’nın hükümlerinin uygulanmasını, sendikaları 
ve tüm demokratik kitle örgütlerini kadın cinayetlerini önlemek için mücadele etmeye çağırdı.

Flormar İşçileriyle Dayanışma

Merkez Kadın Komisyonumuz, 11 Eylül 2018 tarihinde Flormar işyerinde Petrol-İş Sendikası’na üye 
oldukları için işten atılan çoğunluğu kadın işçilerin oluşturduğu direnişe dayanışma ziyareti yaptı. 
Direnişin 121. gününde yapılan dayanışma ziyaretine, şubelerimizden kadın üyelerimizle birlikte 
Genel Başkan Adnan Serdaroğluda katıldı.

İzmir Şube Kadın Komisyonu üyesi Tülay Baki, Komisyon adına Flormar işçileriyle dayanışmayı dile 
getiren basın açıklamasını okudu. Sloganlarla ve halaylarla ziyaret sonlandı.

Industriall üyesi Sendikaların Türkiye Kadın Toplantısı

Industriall’ın çağrısıyla 7 Mart 2019 tarihinde IndustriALL Küresel Sendika Türkiye Kadın Ağı 
toplantısı 7 Mart 2019’da Friedrich Ebert Stiftung Derneği’nin İstanbul ofisinde yapıldı. Toplan-
tıya Industriall adına toplumsal cinsiyet çalışmalarından sorumlu uzman Armella Seby katıldı. 
Industriall’in kadın politikası ve bölgesel deneyimlerini paylaştığı toplantıda katılımcı sendikalar 
da yapmış olduğu kadın çalışmaları hakkında deneyimlerini paylaştı. Sendikalar arası kadın daya-
nışma network ağının kurulması kararının alındığı toplantıda, ortak kadın çalışması yapılmasının 
koşullarını değerlendirildi.  

DİSK’te kadın toplantısı

DİSK’in 8 Mart etkinlikleri kapsamında 9 Mart 2019 tarihinde DİSK merkez binasında  Hollanda 
FNV sendikası temsilcileri, DİSK üyesi sendikalar ve bağımsız kadın örgütlerinden katılan temsilci-
lerinin katıldığı kadın toplantısı yapıldı. Toplantıda ülke deneyimleri paylaşıldı.  ülkemizde ve sen-
dikalarda kadın mücadelesi ve örgütlenmesi üzerine bilgi alışverişi yapıldı. Toplantıya, sendikamız 
adına Mata işyeri baştemsilcisi Gülhanım Gürbüz, HT Solar baştemsilcisi Gamze Fırat katıldı. 

Sendikamız adına katılan temsilcilerimiz, sendikamız komisyon çalışmalarından, kadın etkinliklerin-
den, kadın eğitimlerinden, kadın temsiliyetinden, sendikamızın başlattığı toplumsal cinsiyet eşitliği 
eğitimlerinin işyerlerinde ortaya çıkardığı değişimleri dile getirdiler.

ILO Türkiye Ofisi  Sendikamızı Ziyaret Etti

ILO Türkiye Ofisi uzmanları 25 Haziran 2019 Salı günü sendikamız ziyaret ederek. Yönetim 
Kurulu’muz adına Genel Sekreter Özkan Atar ile görüştü.  ILO Türkiye Ofisi’nin kamu kuruluşları, 
işçi ve işveren örgütleri, özel sektör, sivil toplum ve akademi gibi farklı taraflarla işbirliği içerisine 
yürüteceği   “Kadınlar için Daha çok ve Daha iyi İşler” programı çerçevesinde sendikamız ile fikir 
bulundu.  

Ocak 2019’da başlayan ve dört yıl sürecek olan çalışmada Türkiye’de insana yaraşır koşullar içeri-
sinde çalışan kadınların sayısını arttırmayı hedefleyen çalışma kadınların yoğunluklu olarak çalıştığı 
tekstil, büro ticaret, gıda, genel hizmetler sektörleri ve kadınların düşük düzeyde yer aldığı metal 
sektöründe yürütülmesi planlanıyor.
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