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“Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü, hem 
akıl çağıydı, hem aptallık, hem inanç devriydi, hem de 

kuşku, Aydınlık mevsimiydi, Karanlık mevsimiydi, hem 
umut baharı, hem de umutsuzluk kışıydı, hem her şeyimiz 
vardı, hem hiçbir şeyimiz yoktu, hepimiz ya doğruca cen-

nete gidecektik ya da tam öteki yana…”

Charles Dickens, İki Şehrin Hikayesi
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EĞİTİM DAİRESİ FAALİYETLERİ

Birleşik Metal-İş Sendikası, 20. Genel Kurulunu gerçekleştiriyor. 

İki genel kurul arasında geçirdiğimiz dört yılı, yine oldukça yoğun bir eğitim takvimiyle sonlandır-
dık. 

Toplantılar, eylemler, direnişler, grevler arasında mücadelenin en çetin günlerinde, toz duman için-
de sendikamız eğitimleri hız kesmeden devam etti. Geride bıraktığımız dört yıl zarfında 482 aktif 
eğitim gün sayısına ulaştık ve 13.555 üyemiz eğitimden geçti. 

Tek başına bu rakamlar dahi eğitimlere verdiğimiz önemi gözler önüne sermektedir.    

Eğitim dairesi, Sendikamızın, üyeleriyle en sıcak ve yoğun teması kurduğu faaliyet alanı olarak 
öne çıkmaktadır. 

Yeni üyeler, gençler, yeni temsilciler, kadın üyeler eğitimlerle sendikalarını tanırken, sendikamız 
uzman ve yöneticileri, üyelerimizi tanıma imkânı bulur. Üyelerimiz sendika uzmanlarıyla ve yöne-
ticileriyle sohbet etme, kafalarında biriken soruları sorma olanağını bulur. 

Yöneticilerimiz ve uzmanlarımız, üyelerimizin sorunlarını dinleme, önerilerini alma, üyelerimize 
sendikanın politikalarını anlatma olanağı bulmuş olurlar. Kısacası eğitim öncesi ve sonrasıyla bir 
bütün olarak üye işçilere ve sendikamız kadrolarına önemli bir katkı sunar. 

Çünkü bize göre eğitim; eğitimciler ve katılımcıların karşılıklı olarak öğrendikleri ve öğrettikleri 
diyalektik bir ilişkiyi içerir. İşçiler öğrenirken öğretir. 

Eğitim Anlayışımız
Biz eğitimlerimizi işçi sınıfı biliminin onlarca yıllık birikimi ve deneyimi ışığında gerçekleştirmeyi 
amaçlarız. 

Üretim ilişkileri ve üretici güçler arasında kıyasıya çatışmanın yaşandığı metal fabrikalarından çıkan 
üye işçilerimize, bu emek - sermaye çelişkisini ve sonuçlarını olanca çıplaklığıyla anlatmak temel 
amacımızdır. 

Bir üst yapı unsuru olan eğitimlerin, işçi sınıfı bilinci üretmedeki kritik rolü nedeniyle, alt yapı iliş-
kilerini etkilemekte önemli faktör olarak öne çıktığını belirtmek gerekmektedir. 
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Kısacası biz sermayenin değil, emeğin okullarının inşa edilmesini isteriz ve bunun için çalışırız. 

Eğitimleri belirlerken her üyemize ulaşmayı amaçlarız. 

Üyelerimizin hak ve çıkarlarını, sorun ve ihtiyaçlarını gözeterek eğitim içeriklerini oluşturmak için 
çaba gösteririz. 

Fakat dar anlamda sorun ve ihtiyaçlara odaklanmak sadece kapitalizmin yarattığı çembere hap-
sedeceğinden; üyelerimizin ülkemize ve yaşadıkları dünyaya ilişkin bir bakış açısı oluşturmaları ve 
geliştirmeleri için özel çaba harcarız.

Birleşik Metal-İş Sendikası, sendikal politikalarını; topluma ve emeğe yönelik saldırıların, tek tek 
işyerlerinde yürütülen çalışmalarla savuşturmanın yeterli olmayacağı bilinciyle oluşturmakta ve 
memleketin olumlu tüm değerlerine sahip çıkmaktadır. 

Sendikamız; gericiliğe ve despotizme karşı; cumhuriyete, laikliğe, demokrasiye, sosyal hukuk dev-
leti niteliğine sahip çıkıyor, bu değerleri geliştirmek ve gerçek niteliğine kavuşturmak için aktif 
mücadele ediyor. 

Sendikamız; ağaçların, derelerin, denizlerin kâr hırsıyla yok edilmesine, orman alanlarının imara 
açılmasına, orman yangınlarına karşı tutarlı bir duruş sergiliyor. Biz eğitimlerimizi tüm bu süreçlere 
odaklanarak üretmeye çabalamaktayız. 

Bu çerçevede, emek bilinci, işçi sınıfı perspektifi oluşturabilmek eğitimlerimizin temel şiarıdır.   

Eğitim bir süreçtir. 

Biz de Birleşik Metal-İş Sendikası olarak eğitimle ilgili anlayışımızda bu yaklaşımı benimsiyoruz. 

Temsilciler, gençler, yeni üyeler, kadınlar, engelliler eğitim aldıkları salonlardan çıktıklarında eğitim 
sona ermez, tersine eğitimin bir başka süreci başlar.

Fabrikalarda, Temsilciliklerimizde, sendikamız şubelerinde, eylemlerde, direnişlerde, grev çadırla-
rında üyelerimiz öğrenmeye ve öğretmeye devam eder.

Daha da önemlisi bizim için bilgi, eylem demektir. Eylem de bilgiye dönüşür. Eylem ile bilgi 
arasında diyalektik bir ilişki vardır.

Esas olan öğrendiğimiz şeyleri davranışa, eyleme dönüştürebilmektir. 

Sendikal eğitim anlayışımız gereği; sendikamızın tüm yetkili organları eğitime katılanların, kendile-
rini gerçekleştirmesinin önünü açmalıdır. Sendikamızın temsilcileri, yöneticileri; eğitimlerden çıkan 
üyelerimizi desteklemeli, güçlendirmelidir. 

Onların kendilerini ifade edebilecekleri, tüm sendikal süreçlere katılım gösterecekleri bir sendikal 
ortam var edilmelidir.

Kısacası sendikal kadrolar bu yolda ilk adımları eğitimlerle atarlar ancak gerçek anlamda örgütün 
bağrında yetişirler. 

Fabrika içerisindeki veya emekçilerin genel 
sorunlarında ve bu sorunların çözüm süreç-
lerinde, eylem, direniş ve grevlerde üyele-
rimizin işçi sınıfına yakışır tutum ve davra-
nışlarında eğitimin mücadeleye katkısının ne 
denli önemli olduğunu gözlemlemekteyiz.  

Ülkemizdeki eğitim sisteminin her geçen 
gün daha üzüntü verici bir hal aldığını gö-
rüyoruz. 

Eğitimin kamusal bir hak olmaktan giderek 
uzaklaştığına ve “herkesin parasına göre 
okuduğu” bir eğitim sistemine dönüştüğüne 
şahit oluyoruz. 

Bu sistemde sermaye tabii ki kasanın başını 
tutan okul sahibi olurken, bilim insanı olması 
gereken akademisyen ücretli köleye, öğren-
ciler ise müşteriye dönüşmektedir. 

Eğitim sistemi; ülkenin ekonomik ve politik 
haline uygun olarak bilim dışı, gerici bir içe-
rik kazanmaktadır. 

Sonuç olarak eğitimin asli amacı sermayenin 
ihtiyacına uygun, entelektüel bilgiden yok-
sun eleman yetiştirmek olmaktadır. 

Biz eğitimlerimizi hazırlarken, kim için ve 
nasıl bir eğitim sorusuyla başlıyoruz. Elbette 
bir avuç mülk sahibi zenginin lehine, geri-
ci bir müfredatla iş gören bir eğitim sistemi 
değil; sade yurttaşın lehine, bilimsel bir içe-
rikte olan eğitimler isteriz. 

Akademisyenlerin, aydın kimlikleriyle anıldı-
ğı, özgürce bilimsel bilgi ürettiği bir eğitim 
sistemi isteriz. 

Öğrencileri üretime kazandıracak bilgilerin 
yanında sanat, felsefe, bilim okuyabilecek-
leri, yazabilecekleri bir eğitim sistemi isteriz. 
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Gençlerin nitelik olarak kritik bir yerde durmalarının yanı sıra nicelik bakımından önemleri tartışıl-
maz düzeydedir. 

Çalışma yaşamında yaşanan sirkülasyon ve genç işçilerin çalışma yaşamına katılımının üzerinde 
durulması gerekiyor. 

Genç işçiler işyerlerinde dinamizmi arttırırken, kendilerine has soruları, sorunları ve çözümleri de 
beraberinde getiriyor. 

Teknolojinin günlük yaşamda giderek daha çok yer almasını, özellikle sanayi kentlerinde yaşamın 
çok hızlanmasını, cep telefonunun ve sosyal medyanın günün her anına eşlik etmesini hesaba 
katmadan her yaştan işçiye ve özellikle gençlere ulaşabilmek oldukça güç.  

Eğitimleri hazırlarken; genç işçileri anlayan, onların olduğu yerden başlayan fakat bununla beraber 
onlarda sınıf bilinci var edecek ve onları mücadeleye dâhil edecek biçim ve içerik kazandırmaya 
özen gösteriyoruz.

İşçi sınıfı mücadelesi, sermayeye karşı bütün ezilen, hor görülenlerin mücadelesidir. 

Sınıflı toplumların, günümüzdeyse kapitalist, neo - liberal, neo - muhafazakâr sistemin doğurduğu 
dezavantajlı hale getirdiği kesimlerin kurtuluşu da yine işçi sınıfı mücadelesinden geçmektedir.  

Bu çerçevede geliştirdiğimiz, kadın ve engelli eğitimlerinin ayrı bir anlam ifade ettiğini vurgula-
makta yarar var.

 Kadınların ve engellilerin çalışma yaşamında yaşadıkları zorlukları irdelemek ve işyerinde, sen-
dikada kendilerini ifade edecek kanalları açmak gerekmektedir. Kadınların ataerkil baskıya karşı, 
engellilerin damgalanmaya karşı, kendi güç ve kaynaklarıyla, sendikada ve işyerlerinde yeniden 
işlerlik kazanmalarını destekleyecek eğitimler düzenlemek oldukça önemlidir. 

Bu gerçekliği karşılayacak kadın üye eğitimleri, toplumsal cinsiyet eğitimleri, engelli üyelere yöne-
lik eğitimler düzenlemekteyiz.

Bu çerçevede önem verdiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerine, programlı kadın eğitimlerin-
de olduğu gibi fırsat eğitimleri içinde de yer vermeye özen gösteriyoruz. 

Birleşik Metal-İş Sendikası, erkek üyelerin daha yoğunlukta olduğu bir yapıya sahip. Ataerkil sis-
teme karşı mücadelenin öznesi olan kadın üyelerimizle yaptığımız çalışmalar kadar, toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğinin negatif öznesi olan erkekle çalışmanın da önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Bu gerçeklikten hareketle, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimini erkek üyelerimize de aktif şekilde 
veriyoruz.  

Eğitim Başlıklarımız ve İçeriklerini Belirleyen Faktörler;
Emek eksenli eğitim başlıkları ve içeriklerimizi hazırlarken birçok faktörü göz önünde bulunduru-
yoruz. 

Elbette geleneğimizden aldığımız deneyim birikimi, eğitimlerin temel doğrultusunun belirlenme-
sinde ilk kıstas oluyor. 

Geride bıraktığımız uzun, zorlu, çetrefilli mücadele yıllarında, ilkelerimiz, sendikal politikalarımızın 
oluşmasında pusulamız oldu. 

Birçok alanda olduğu gibi eğitim içeriklerinin oluşmasında da sendikal ilkelerimiz belirleyici rol-
deydi. 

Haklılığını ve geçerliliğini her geçen gün yenileyerek ispatlayan; bağımsız, demokratik, sınıf ve kitle 
sendikacılığı anlayışı eğitimlerimizin temel doğrultusunu oluşturdu. 

İlkelerimiz doğrultusunda, her şeyden önce üyelerimizin alınan kararlara aktif katılımı prensibi 
önem kazanmaktadır. 

Eğitimlerle; işçi sınıfı bilincinin, sendikamızın temel ilkelerinin, emeğin sorunlarının ve bunların 
çözüm yollarının tartışılması, öğrenilmesi ve içselleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Üyelerimizin berrak bir zihinle sendikal sürece dâhil olması sendikamız için yaşamsal önemdedir.

İkincisi;  yeni dönemin, özellikle giderek krizin derinleştiği ve tüm sektörlere yayıldığı dönemde, 
sermayenin saldırıları, değişen mücadele koşulları eğitim başlıklarının, içeriklerinin geleneksel bi-
rikimimize uygun olarak çeşitlenmesine neden oldu. 

Kıdem tazminatının fona devredilmesi, Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası, işten çıkarmalar, esnek 
çalışmayı yaygınlaştıracak uygulamalar ve daha birçok saldırıya karşı tutarlı bir duruş sergileyebil-
mek gerekiyor. 

Bu saldırılara karşı üyelerimizi bilgilendirecek, mücadeleye hazırlayacak içerikte eğitimlerin düzen-
lenmesi oldukça önem arz ediyor. 

Yine bunlar kadar önemli olan bir diğer etken ise; üyelerimizin psikososyal yapıları, ilgi ve ihtiyaç-
ları eğitimlerimize yön veren önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. 

Kapitalist - emperyalist sistemin özellikle gençlerimizin düşünce dünyasında yarattığı tahribatı, 
emek bilinciyle onarma çabasının oldukça anlamlı olduğunu düşünüyoruz. 

Sermaye; emeğine, kendisine, yakın çevresine, toplumuna, diğer canlılara ve tüm doğaya yaban-
cılaşan bir gençlik istemektedir. 

Sadece sermayenin ihtiyacına dönük üreten ve tüketim kültürüyle yaşayan gençlik istemektedir. 

Bizim eğitimlerimiz ise sermayenin bu zehirli algısına karşı panzehir niteliğinde olmalıdır. 

Emek bilinci edinmiş, ürettiği şeye yabancılaşmamış, kendiyle barışık ve dolayısıyla yakın çevresiy-
le, toplumla ve tüm doğayla sevgi ilişkisi geliştirebilmiş gençlik için çalışıyoruz. 



415414

Eğitim Kategorileri;

•  Yönetici Eğitimleri
• Temsilci eğitimleri
• Genç İşçi Eğitimleri
• Kadın Eğitimleri
• Engelli Eğitimleri
• İSİG Eğitimleri
• İletişim Eğitimleri
• Uluslararası Eğitimler
• Yeni Üye Eğitimleri 
• Örgütlenme Eğitimleri
• Hukuk Eğitimleri
• Komite Eğitimleri
• Grev Eğitimleri

Eğitim Konuları ve Başlıkları;

• Dünyada Sendikaların Doğuşu ve Ge-
lişimi

• Türkiye’de Sendikaların Doğuşu ve 
Gelişimi

• Sendikal Anlayışlar
• Sendika içi Demokrasi
• Sendika ve Siyaset
• Yasalar
• İşçi Sağlığı ve İş güvenliği
• Kıdem Tazminatı ve Bordro Hesapla-

ması
• Toplu İş Sözleşmeleri
• Örgütlenme ve İşyeri Komiteleri
• Performans Değerlendirmesi
• Kapitalizm ve İşleyişi
• İletişim ve Temel İhtiyaçlar
• Örgütlenme Sürecinde Davranış Bi-

çimleri
• Toplumsal Cinsiyet Eğitimi
• Sendika Temsilcisinin Görev yetki ve 

Sorumlulukları
• İnternet Kullanımı ve Medya

Bütün eğitim konuları iki temel başlık altında su-
nulmaktadır:

• Programlı eğitimler
• Fırsat eğitimleri

Programlı Eğitimler;

Programlı eğitimler, sendikamızın Sapanca veya 
Gönen’de bulunan tesislerinde yapılan ve bir hafta 
boyunca devam eden eğitimlerdir. 

Sendikamız eğitim dairesi her sene yılbaşında 1 
yıllık programlı eğitimiz takvimini oluşturmaktadır.

Programlı eğitimler ders içeriklerini de aşan bir sen-
dikal kültürün derinleşmesini de sağlamaktadır. 

Haftanın altı günü ve ağır şartlarda çalışan işçi-
ler, toplu sözleşmeyle kazandıkları eğitim hakkını 
kullanarak işyerlerinden çıkıp, eğitim tesisine ge-
liyorlar. 

Bir hafta tüm gün boyunca derslere giriyorlar. 

Eğitim çıkışlarında gece geç saatlere kadar işyer-
lerindeki sorunları, farklı işyerlerindeki deneyimleri 
genel sendikal politikaları konuşuyorlar. 

Sınıf kardeşleriyle, eğitim uzmanlarıyla aynı sınıf 
duygusunda buluşuyorlar. Eğitim kapanışında ge-
nel başkan ve genel eğitim sekreterinin katıldığı 
değerlendirme toplantıları yapılıyor burada yöne-
ticilerini dinliyor  soru, öneri ve eleştirilerini yönel-
tiyor.  

Eğitim tesisimizden birbirlerine sarılarak ve tekrar 
görüşme dilekleriyle vedalaşarak ayrılıyorlar. 

Programlı eğitimlerle; bilgi ve duyguyla, ortak bir 
potada yoğrulmuş işçilerin varlığının sendikamızın 
örgütsel anlayışı açısından oldukça önemli olduğu-
nu, görmekteyiz.    

Üyelerimizin sendikal kültürümüzü edinmelerinde 
programlı eğitimlerin payı önemlidir. 
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Yeni Temsilci Eğitimi ve Kadro Eğitimleriyle sendikamızı işyerlerinde temsil edecek üyelerimizi 
daha nitelikli hale getirmek amaçlanmaktadır. Kadın işçilerin, gençlerin, engellilerin işyerlerinde 
kendilerine has sorunları, önerileri, eleştirileri bulunmaktadır. 

Gençlik dinamizmdir. 

Gençler yeni olanı, yeni sorunları ve yeni çözümleri getirir. 

Bu yüzden genç üyelerimizin eğitimleri ve gençlerin sendikaya kazandırılmaları oldukça önemlidir. 

İşyeri Sendika Temsilcisi olarak göreve başlayan her üyemiz, Yeni Temsilci Eğitimi’nden geçmek-
tedir. 

Çünkü işyerlerinde sendikamızı temsil edecek olan üyelerimiz, sendikamızın temel ilkelerine hâkim 
olmalıdır. 

Onlarca yılda yaratılmış sendikal kültürümüzü, kolektif mücadele anlayışımızı içselleştirmelidir. 

İşçilerin hak ve çıkarlarını koruyacak bilgi ve deneyimi edinmiş olmalıdır. 

Yeni Temsilci Eğitimlerinin içerikleri belirttiğimiz esasları oluşturma kaygısıyla hazırlanmaktadır.

Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi eğitimin bir süreç olduğu gerçeğinden yola çıktığımızda 
örgütün anlayış ve ilkelerini benimsemiş, sendikamızın kültürüyle barışık yani nitelikli temsilcilerin 
yetişmesinin, temsilcilerimizin eğitimlerden geri döndüklerinde karşılaştıkları ortam ve yaklaşım-
larla mümkün olacağını da bilmemiz gerekir.  

Planlı eğitimlerimizden olan Kadro Eğitimleri, sendikal ilke ve anlayışımızı benimsemiş ve temsilci 
olarak sendikamıza uzun süre hizmet vereceğini öngördüğümüz temsilcilerimize verdiğimiz eği-
timlerdir. 

İşçi sınıfının enternasyonalist mücadelesi, Türkiye ve dünya işçi sınıfı için gerekliliği tartışılmaz 
düzeydedir. 

Emek - sermaye mücadelesinin farkı ülkelerdeki deneyimlerini öğrenmenin, tartışmanın; birlik, 
dayanışma kanallarını çoğaltmanın önemli olduğunu biliyoruz. 

Farklı ülkelerden sendikalarla işbirliği halinde gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Eğitimlerin birçok 
açıdan faydalı olduğu kanaatindeyiz.  

Kadın sorunu tüm sınıflı toplumlarda olduğu gibi günümüz toplumunun da önemli sorunlarından 
biri olarak öne çıkmaktadır. 

Evde, sokakta ve işyerlerinden kadınların karşılaştıkları güçlüklerle mücadele etmeleri için kadın-
ları güçlendirecek aktivitelerin gerekli olduğunu düşünmekteyiz. 

Sendikamızda, kadınların görünür olması, seslerinin daha çok duyulması, işyerlerinde komite - ko-
misyonlarda kadınların daha fazla rol alması, daha fazla kadın üyemizin işyeri sendika temsilciliği 
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görevini omuzlaması ve yönetim düzeyinde farklı kademelerde kadınlara daha çok yer verilmesi 
gerektiğini savunmaktayız. 

Kadın Üye Eğitimlerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yolunda bir katkısı olacağını düşü-
nüyoruz.

Türkiye’de engelli bireylere yönelik yürütülen çalışmaların yetersizliği, engellilerin özellikle kent 
yaşamında hak ettikleri yeri bulamamaları, iş bulmakta yaşadıkları güçlükler çalışma yaşamında 
karşılaştıkları sorunlar çözüm beklemektedir. 

Engelli üyelerimizi işyerlerinde daha görünür kılmak bizim için oldukça önemlidir. Bu doğrultu-
da, engelli üyelerimizin kendilerine dayatılan olumsuz yargılamaya karşı çözümün birincil öznesi 
oldukları bilincini yaratmak gerektiğini düşünüyoruz. Engelli Üye Eğitimlerimizle; engelli işçilerin 
sendikal süreçlere katılımını arttırmak ve özellikle işyerlerinde engellilerin sağlıklı bir şekilde çalışa-
bilecekleri ortamı yaratabilecek duyarlılığı yaratmak amacındayız.

Fırsat Eğitimleri;

Tüm varlığını kapitalizmin hizmetine sunmuş, memleket topraklarını, üreticisini emperyalizme kur-
ban etmiş anlayışın ne savaşlardan ne de krizlerden kurtulması da ne yazık ki mümkün değildir. 

Emeğin sırtından kârlarına kâr katan patronlar, krizin bedelini emekçilere ödetmek için her türlü 
yolu kullanıyorlar. İşsizlik, kısa çalışma ve esnek çalışmanın yaygınlaşması, kıdem tazminatının 
fona devredilmesi için verdikleri uğraş, Zorunlu Bireysel Emeklilik, vergi dilimlerinin emekçiye yükü 
gibi sömürüyü artıracak birçok madde saymak mümkündür. 

Neo - liberalizmin saldırılarına karşı, üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan fırsat eğitimle-
rine önem veriyoruz. 

İşçi sınıfını ilgilendiren güncel gelişmelerle, sorunlarla ilgili üyelerimizi bilgilendirmek veya işyer-
lerinde doğan ihtiyaçlar üzerine, şubelerin Genel Merkez Eğitim Dairesinden talebi üzerine fırsat 
eğitimleri gerçekleştirilmektedir.

Fırsat eğitimleri üyelerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda oluşturulan eğitimlerdir. 

Bu eğitimler arasında Temel Sendikal Eğitim, İletişim Eğitimi, Komite-Komisyon Eğitimi, Grev Eği-
timi, Toplumsal Cinsiyet Eğitimi, İSİG Eğitimi, Hukuk Eğitimi en çok öne çıkan eğitim başlıkları 
olarak öne çıkmaktadır.



421420

Eğitim İstatistikleri;

2016 Yılı Eğitimleri

Eğitim Gün Sayıları Eğitime Katılanların Sayısı
Programlı Eğitim Gün Sayısı: 49 Programlı Eğitime Katılanlar: 268
Fırsat Eğitimi Gün Sayısı: 76 Fırsat Eğitimine Katılanlar: 4.195
Toplam Eğitim Gün Sayısı: 125 Toplam Katılan Sayısı: 4.463

2017 Yılı Eğitimleri

Eğitim Gün Sayıları Eğitime Katılanların Sayısı
Programlı Eğitim Gün Sayısı: 54 Programlı Eğitime Katılanlar: 290
Fırsat Eğitimi Gün Sayısı: 86 Fırsat Eğitimine Katılanlar: 3.517
Toplam Eğitim Gün Sayısı: 140 Toplam Katılan Sayısı: 3.807

2018 Yılı Eğitimleri

Eğitim Gün Sayıları Eğitime Katılanların Sayısı
Programlı Eğitim Gün Sayısı: 33 Programlı Eğitime Katılanlar: 181
Fırsat Eğitimi Gün Sayısı: 70 Fırsat Eğitimine Katılanlar: 3.281
Toplam Eğitim Gün Sayısı: 103 Toplam Katılan Sayısı: 3.462

2019 Yılı Eğitimleri

Eğitim Gün Sayıları Eğitime Katılanların Sayısı
Programlı Eğitim Gün Sayısı: 58 Programlı Eğitime Katılanlar: 232
Fırsat Eğitimi Gün Sayısı: 35 Fırsat Eğitimine Katılanlar: 1.591
Toplam Eğitim Gün Sayısı: 93 Toplam Katılan Sayısı: 1.823

2015 - 2019 Dönemi Genel Değerlendirme Sonucu

Eğitim Gün Sayıları Eğitime Katılanların Sayısı
Programlı Eğitim Gün Sayısı: 215 Programlı Eğitime Katılanlar: 971
Fırsat Eğitimi Gün Sayısı: 267 Fırsat Eğitimine Katılanlar: 12.584
Toplam Eğitim Gün Sayısı: 482 Toplam Katılan Sayısı: 13.555
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Son Üç Dönemin Karşılaştırmalı Değerlendirme Sonuçları

Eğitim Yılı 2007 - 2011 2011 - 2015 2015 - 2019
Programlı Eğitim Gün Sayısı: 260 339 215
Fırsat Eğitimi Gün Sayısı: 118 183 267
Toplam Eğitim Gün Sayısı: 378 522 482

Eğitim Yılı 2007-2011 2011-2015 2015-2019
Programlı Eğitime Katılanlar: 1.434 3.268 971
Fırsat Eğitimine Katılanlar: 4.699 9.834 12.584
Toplam Katılan Sayısı: 6.133 13.102 13.555



423

BASIN YAYIN VE TANITIM DAİRESİ 

(…)
İnsanlarım, ah, benim insanlarım, 

antenler yalan söylüyorsa,
yalan söylüyorsa rotatifler,
kitaplar yalan söylüyorsa,

duvarda afiş, sütunda ilan yalan söylüyorsa,
beyaz perde de yalan söylüyorsa çıplak baldırları kızların, 

(…)
elleriniz balçık gibi itaatli,
elleriniz karanlık gibi kör,

elleriniz çoban köpekleri gibi aptal olsun,
elleriniz isyan etmesin diyedir.

Ve zaten bu kadar az misafir kaldığımız
bu ölümlü, bu yaşanası dünyada

bu bezirgan saltanatı,
bu zulüm bitmesin diyedir. 

Nazım HİKMET
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 “Medyanın kamu çıkarları ile yakından uzaktan ilgisi yoktur, ya devletçi ya da diğer özel şirketlerin 
çıkarlarına hizmet eder, tüketim kültürünün en önemli sorumlusudur, insani değerleri ve kamu 
vicdanını öldürmekte, tepkisiz, sinik, bencil, umursamaz bireyler ortaya çıkarmaktadır. Medyanın 
saldırı ve ayartma ekranı, olası en büyük halk kesimini tutsak almak ve ipnotize etmek üzere dü-
zenlenmiştir.” Naom CHOMSKY

“Meşhur öyküdür. Brejnev döneminde bir Sovyet basın heyeti, ABD’de uzun ve geniş kapsamlı bir 
inceleme gezisine davet edilmiş. New York’tan Los Angeles’e kadar bütün büyük gazeteler, televiz-
yon kanalları ve radyo istasyonlarında uzun uzun araştırmalar yapmışlar. Sürekli not almışlar. Her 
seferinde Sovyet heyeti mensuplarının ağızları bir karış açık, gözleri faltaşı gibi, kendi aralarında 
Rusça istifham ve soru işaretleri patlatmışlar. Neyse gezi bitmiş. Amerikalı yetkili, Sovyet heyetini 
havaalanında Moskova’ya uğurlamadan önce izlenimlerini sormuş. Sovyet heyet başkanı, ‘Çok il-
ginç… Çok başarılı bulduk sizin basın dünyanızı. Nasıl bu hale geldiniz pekiyi anlayamadık ama biz 
mesela Sovyetler Birliği’nde en küçük derginin başına bile bir komiser dikeriz, buna rağmen bizde 
kaçak, sızıntı filan olur yine de. Oysaki sizde komisersiz, sansürsüz bir şekilde koskoca ABD’de 
tekdüze, monoblok, aynı resmi çizgiyi en küçük dergiden en büyük televizyona kadar tüm basında 
başarılı bir şekilde hayata geçirebiliyorsunuz. Doğrusu bravo… Memlekete gidince bu konuyu daha 
ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz!’ demiş”. Ragıp DURAN/Gazeteci, yazar

Napolyon’a atfedilen bir söz vardır: “Kılıçla her şeyi yapabilirsiniz ama kılıcın üzerine oturamazsı-
nız” Doğrudur, hiçbir iktidar, salt şiddetle, zorla yönetemez, kitlelerin rızasının alınması mutlak zo-
runluluktur. İşte tam da burada ideoloji devreye girer. Ve iktidar kendi hegemonyasındaki medya, 
eğitim, din gibi ideolojik aygıtlar kullanarak kitleleri razı eder.

Bu durumda; kararlarımızı etkileyen, bize gerekli bilgileri/haberleri sağlamakla yükümlü olduğu 
söylenen medya, aslında tarafsız değilse ve gerçeği söylemiyor ya da çarpıtıyorsa; bize belirli bir 
ideolojiyi ya da yaşam tarzını empoze eden sistemli bir propagandaya maruz kalıyorsak; demokra-
sideki özgür bireyden, bağımsız medya ve bağımsız seçimlerden ne kadar söz edilebilir?

Medya gündelik yaşam alışkanlıklarımızı farkında olmasak da köklü bir şekilde dönüştürüyor. Bizim 
neleri tartışmamız, olaylara ve sorunlara hangi açılardan bakmamız gerektiğine de karar veriyor. 
Filitrelenmiş, yeniden biçimlendirilmiş “oluşturulmuş” haberlerle bizlere; “düzenin alternatifsizliği” 
fikri dayatılıyor. Magazin içerikli yoğun “eğlence” bombardımanı ile toplum pasifize ediliyor. 

Holdingleşme Ekseninde Türk Medyası

Özellikle 1980’li yıllardan sonra Dünyada ve ülkemizde “Medya” şirketleri, basın-yayınla sınırlı ol-
mayan; sanayi, ticaret, enerji üretimi ve dağıtımı, bankacılık, turizm ve inşaata kadar genişleyen 
alanlarda faaliyet yürütmektedirler. Az sayıdaki tekelci “medya grupları” çok sayıda gazeteye, 
radyo ve televizyon kanalına sahiptirler. Böylece medya büyük holdinglerin yatırım yaptığı bir alan 
olmuş ve medyanın kendisi de büyük bir endüstriyel yatırıma dönüşmüştür. 

Her şeyden önce, medya dışı alanlarda yatırım yapan medya sahiplerinin mutlaka siyasal iktidar 
ile “İŞ İLİŞKİSİ” bulunmaktadır. Böyle bir ilişki biçiminde, ya medya sahipleri ellerinde bulundur-

1. GİRİŞ

“Enformasyon toplumu”, “Enformasyon çağı”, “Post Endüstriyel Toplum”, “Post Modern Toplum”, 
“Ağ Toplumu”, “Bilgi Toplumu”, “Bilgi çağı” Bu kavramlardan hangisi söz konusu olursa olsun 
sonuçta vurgulanmak istenen, “yeni bir toplumsal dönüşüme ve bu dönüşümün yaşandığı döne-
me, çağa tanıklık ediyor” olmamızdır. Günümüzde başta teknolojik gelişmeler olmak üzere siyasi, 
ekonomi, sosyo-kültürel ve medya alanlarında baş döndürücü değişimler yaşanmaktadır. Özellikle 
iletişim ve medya alanında eskiye nazaran küresel düzeyde olağanüstü yeniliklerin yaşanması 
toplumsal yaşamın pek çok alanında büyük yeniliklere yol açmıştır. 

Genel tanımlamalara göre; iletişim alanında bilgi, enformasyon veya verinin iletimi ve depolanması 
amacıyla kullanılan kanallara ve araçlara medya denilmektedir.

Gazete, radyo, televizyon ve sinema gibi “geleneksel medya” unsurlarının yanı sıra gündelik yaşa-
mın hemen her alanında giderek daha yaygın bir şekilde kullanılan, yoğunluğu artan ve neredeyse 
insan bedeninin bir uzantısı haline gelen cep telefonu, bilgisayar, internet ortamı vb. kısacası sayı-
sal teknolojilerin tamamı “yeni medya” başlığı altında toplanabilmektedir.

İnternete erişerek, e-posta aracılığıyla iletişim kuran, farklı platformlarda sohbet eden, fikir ve 
düşüncelerini ifade eden, haber okuyan, elektronik alışveriş yapan, film izleyen veya oyun oyna-
yan ve benzeri birçok faaliyeti sanal ortamda gerçekleştiren insan sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Akademik tartışmalarda, medyanın bireyler, toplumsal gruplar ve bir bütün olarak toplum üzerinde 
yapabileceği etkiler konusunda, birbirinden çok farklı, zıt görüşler ileri sürülmektedir. 

Tartışmanın temeli şudur: Kitle medyasının mülkiyet yapısı, iktidar yapılarıyla yakınlığı vs. düşünül-
düğünde, objektif bir yayıncılık yapmasını beklemek gerçekçi midir? Medyanın işleyişini açıklama-
ya dönük olarak iki farklı yaklaşımdan söz edebiliriz.

Bunlardan birincisi, liberal yaklaşımdır. Medyayı, devletten, siyasal partilerden ve örgütlü baskı 
gruplarından özerklik kazanmış örgütsel sistemler olarak görmektedirler. Kitle medyası, her ne ka-
dar mülkiyet bakımından büyük sermaye gruplarının elinde olsa da okuyucu/izleyici kitlesine karşı 
taşıdığı sorumluluk ve medya profesyonellerinin mesleki değerleri onu sapmalardan ve taraftar 
yayıncılıktan koruyacağı savunulmaktadır. Gazeteci haber yaptığı olaya kendi değer yargılarından 
ve siyasal eğilimlerinden arınarak “nesnel” ve “tarafsız” bir gözle bakarak, “dengeli” “yansız” haber 
üretebilme yetisine sahip olduğunu iddia etmektedir… Kuvvetler Ayrılığı ilkesine dayalı devlet yö-
netim modelinde; YASAMA, YÜRÜTME ve YARGI’dan sonra halk adına; “medya” ise, “DÖRDÜNCÜ 
KUVVET” olarak tanımlanmıştır.

Diğer yaklaşım ise, medyanın radikal eleştirisidir. Radikal eleştirinin öncülüğünü, Edward S. Her-
man ve Noam Chomsky yapmışlardır. Dünyanın en çok alıntı yapılan insanı ünvanına sahip olan 
ABD’li Profesör Noam Chomsky‟e göre medya halkı bilgilendirme, halkı savunma gibi bir kaygı 
taşımamaktadır.  
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Ve son olarak 2019 yılında Türk basınının amiral gemisi olarak adlandırılan HÜRRİYET gazetesi 
el değiştirildi. Birçok yorumcuya göre Doğan Grubu’nun satışı, Türk basınında bir dönemin sonu 
olarak tanımlanıyor.

Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün basın özgürlüğü endeksinde, Irak, Afganistan ve 
Rusya gibi ülkelerin gerisinde, 154’üncü sırada bulunuyor. Halen dünya genelinde en çok sayıda 
tutuklu gazetecinin bulunduğu ülke de Türkiye...

Dünya genelinde, gazetecilerin uğradığı şiddet, sansür baskısı ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle 
ifade özgürlüğü ihlalleri son 10 yılın en yüksek seviyesinde.  Türkiye’de basın özgürlüğünün son 
30 yılı aşkın dönemin en kötü seviyelerine gerilediği ifade ediliyor:

Ve üstelik 15 Temmuz darbe girişimden sonra gazeteler, internet siteleri, televizyon kanalları ve 
haber ajansları dâhil 170’ten fazla medya kuruluşu kapatıldı. 2500 gazeteci işten çıkarıldı.

 

 “Türkiye’de bütün gazeteler aynı başlıkla çıkana, bütün köşeler aynı şeyleri yazana kadar baskıya 
devam edeceklerini tahmin ediyorum. Ki az kaldı.” CAN DÜNDAR

Can Dündar, bir haberi nedeniyle yurtdışına çıkmak durumunda kalmış işsiz gazeteci biri… 

Kadir Has üniversitesi tarafından yayınlanan 2018 Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırmasına 
göre, 2017’de, hiç gazete okumadığını söyleyenlerin oranı yüzde 37,1 iken bu oran 2018’de 57,5’e 
yükselmiş; her gün okuduğunu söyleyenlerin oranı ise 19,6’dan, 10,5’e, hemen hemen yarı yarıya 
düşmüş durumda.

Yine aynı araştırmaya göre, medya en az güvenilen kurum ve Türkiye’de basın özgürlüğü oldu-
ğuna inananların oranı 2017’de yüzde 45 iken 2018’de 38’e düşmüş durumda. Televizyonların 
durumu çok farklı değil. ABD’li sermaye yapısı sayesinde kısmi dokunulmazlık kalkanına sahip Fox 

dukları “medya gücünü” kullanarak menfaat sağlama yoluna gidebilmekte ya da siyasal iktidarlar 
“medyayı kontrol altında tutabilmek amacıyla” medya sahipleri lehine hukuka uygun olmayan bir 
takım işler yapabilmektedirler. 

Gazete sahipliği her dönemde, devletle iş yapmanın kapısını açan bir konum olmuştur. Kamu iha-
leleri, belli yatırım imkânları ya da özelleştirilecek bir kamu kuruluşu, medyanın politik desteğinin 
pazarlık konusu olabilir. Örneğin, son birkaç yıldır; Albayrak, Kalyon, Doğuş Grupları ve Ethem 
Sancak’a ait şirketler, 3. havalimanından metro inşaatına ve kentsel dönüşüm projelerine kadar, 
çok çeşitli ve çok önemli kamu ihalelerini aldı. 

Medya patronlarının aldıkları kamu ihaleleri ve girift ticari ilişkiler ağı, sürekli güncellenmiş hali ile 
“http://mulksuzlestirme.org/” sitesinde takip edildiğinde bu bize medyanın sadece kamu hizmeti 
olarak yapılmadığını açık seçik göstermektedir.

Dünyada ve Türkiye’de Basın Özgürlüğü ve Basına Güven

Medyadaki otosansürün en önemli nedenlerinden birisi de medya patronlarının başka alanlardaki 
yatırımları, çıkar ilişkileri nedeniyle hükümete yakın olma, eleştirel yayıncılıktan vazgeçer tutumları 
oluşmaktadır. Hükümeti destekleyenler ihalelerle ödüllendirilirken, muhalif olanlar cezalandırıla-
bilmektedir.

Doğan Şirketler Grubu ve ona bağlı Petrol Ofisi A.Ş.’ye 2015’te getirilen kamu kurum ve kuruluş-
larının ihalelerine katılma yasağı bu duruma bir örnek teşkil ediyor. O dönem Cumhurbaşkanı’nın 
medyayı konu eden konuşmalarında, grubun sahibi Aydın Doğan’ın kendisi ve haberciliği sıklıkla 
hedefteydi.
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Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Türkiye’deki “anaakım” medyanın durumunu değerlendirdiği yazısın-
da; anaakımın yerini sahiplik yapısı ve siyasi eğilimi bakımından “baskın” medya tanımını kullanı-
yor. Günlük kullanımda ise daha çok “Yandaş” medya tanımı tercih ediliyor.

Türk basının duayen gazetecilerinden Tuğrul Eryılmaz, internet üzerinde yayın yapan T24’deki ilk 
yazısında basının bulduğu durumu biraz mizah ile karışık şu şekilde tanımlıyor…

“Basının yüzde 90’ı yandaş ve havuz olmasaydı; ben T24’e düşer miydim? Tabii bir seçenek de 
Cumhuriyet olabilirdi ama orası için de fazla gencim. Sözcü ihtimali ise İzmir Marşı’nın tamamını 
bilmediğim için zaten devre dışı. BirGün, Evrensel ve Yeni Yaşam’ın ‘ciddiyet’lerine uymam”

Türkiye’de devletçilik politikalarından vazgeçilerek neoliberal politikaların uygulandığı 1980’li yıllar-
da Turgut Özal “2.5 parti ve 2.5 medya” dediğinde, bir hayli tepki olmuştu? Şimdi gelinen noktaya 
bakıldığında, Turgut Özal’ın söylediklerinin gerçekleştiği tespiti yapılabilir…

Sansür ve Yayın Yasağı 

Son dönemde tüm toplumsal eylemlerde ilk gelen uygulama: Yayın YASAĞI oldu.

Reyhanlı’da meydana gelen ve 50’den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamalar da daha ne 
olduğu anlaşılmadan kısa bir süre de yayın yasağı getirildi. Yerel halk, bölgede çalışan muhabirlere 
“Niye bize soru soruyorsunuz? Haberi vermeyeceksiniz ki!” gibi sözlerle tepki gösterdi.

Ankara’da 10 Ekim 2015’te emek örgütlerinin düzenlediği Barış mitingi öncesinde gerçekleştiri-
len bombalı saldırı da (102 kişinin hayatını kaybettiği) ilk olarak yayın yasağı getirildi. Twitter ve 
Facebook’a erişimi uzun süre durdu.

Üst üste ölümlü tren kazaları oldu ve anında yayın yasağı kondu! Viyadük çöktü, yayın yasağı 
kondu.

Önemli olaylarla ilgili olarak basına haber yasağı konuluyorsa, o ülkede basının özgür olduğu, 
sansürün olmadığı iddia edilebilir mi?

En Yüksek Güvensizlik Oranı Sosyal Medyada

Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü’nün 2019 Dijital Medya Raporu ya-
yımlandı. Rapor, geçtiğimiz sene dijital medya dünyasında nelerin olduğu, okuyucular tarafından 
dijital medyanın nasıl tüketildiği, siyasi kutuplaşmanın yanlış bilginin yayılmasına nasıl etki ettiği 
ve medyaya güveni nasıl azalttığı ilgili bilgi verirken Türkiye’de dijital medya kullanımıyla ilgili de 
önemli bulgular içeriyor. 

Rapordaki diğer bir kritik tespit ise medya iletişiminin artarak daha kapalı hale gelmiş olması. 
Brezilya, Malezya ve Güney Afrika gibi ülkelerde haberlerin tartışıldığı ve paylaşıldığı en yaygın 
platform, kapalı bir platform olan WhatsApp. WhatsApp’ın yanısıra kapalı Facebook grupları da ha-
berlerin yayıldığı başka bir platform. Kapalı Facebook gruplarının habere erişim amacıyla kullanımı 

TV ve bir kaç kanal dışında anaakım medya tanımının “güvenilirlik” “tarafsızmış gibi yapma” imkânı 
dahi kalmamış görünmektedir. 

Gelinen bu noktada birbirinin aynı manşetler, tek haber kaynağından çıkma haberler, dikkatleri 
siyasi ve ekonomik tablodan kaçırmaya yönelik yayınlar şaşırtıcı değil.  
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Anaakım medyada gerçek anlamda gazetecilik yapılamayacağını, çünkü medyanın işadamlarına 
ait olduğunu söyleyen NTV’nin eski sanat editörü, medya çalışanlarının durumlarını şöyle anlatı-
yor: “Kendimizi kirlenmiş hissettik, çünkü işe girdiğimizden beri bize yapılmaması gereken şeyler 
öğretiliyor. Hangi haberleri nasıl yapman gerektiği sana öğretiliyor. Bu bile yeterince korkunç bir 
şey.” Bugüne kadar onlarca medya çalışanı benzer itiraflarda bulunarak, medya çalışanlarının pat-
ronların istekleri dışına çıkamadıklarını açıkladı. 

Büyük sermaye grupları ellerindeki medya gücünü siyasi ve ekonomik çıkarları için kullanırken, 
çalışanlarına da kendi politikaları doğrultusunda haber yapma ya da işsiz kalmayı dayatılabiliyor. 

En son ülkenin dört bir yanından Ankara’ya gelen Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) binlerce (150 bin) 
yurttaş mağduriyetin giderilmesi için eylem yaptı. Ve bizlerin vergileri ile kurulan başta Anadolu 
Ajansı olmak üzere anaakım medyada küçük bir haber olarak dahi yer alamadı.

Emekten yana birkaç gazete ve televizyon kanalı dışında holdingleşen ulusal medyada, katliam 
boyutundaki iş kazaları dışında uzun süredir işçiler diye birilerinin var olduğu, sömürüldükleri, ör-
gütlenebilecekleri ve örgütlenip harekete geçtiklerinde ise çok şeyi değiştirebilecekleri unutulmuş 
durumda.

Her biri büyük holdinglerin, sermaye güçlerinin elinde olan anaakım medyada; biz işçi ve emekçi-
lerin çalışma ve yaşam koşulları ve hak mücadelelerinin yer alması mümkün mü? 

... ve Medyada  Sendikamız

Sendikamız tüm koşullarda başta kendi üyelerimiz ve emekçiler olmak üzere tüm topluma “doğru 
bilgi” aktarımı için, emeğin bakış açısından görüş, düşünce ve taleplerini duyurabilmek için, ulusal 
ve yerel medyayı etkin kullanmaya çalışmaktadır.

Yazılı ve görsel medyada, yapılan direniş, eylem ve etkinliklerle en fazla yer alan sendikanın yine 
Birleşik Metal-İş olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz.

2010-2012, 2014-2017 dönemi MESS Grup ve 2016-2018 EMİS Grup toplu sözleşme sürecinde 
yapılan eylem ve etkinlerimiz ve grevlerimiz ile sendikamız, yerel ve ulusal basında geniş bir şe-
kilde yeralmıştır.  

Ve ayrıca örgütlenme faaliyetlerimizde karşılaştığımız haksız uygulamalar, fabrika önü direnişleri-
mizde, özellikle yerel basın olanakları etkin bir şekilde kullanılmıştır. 

Sendikamız, gerçekleştirdiğimiz tüm etkinliklerimizle, sendikal konularla sınırlı kalmadan, üyeleri-
mizi ilgilendiren her konuda, medyanın tek yanlı bombardımanına alternatif olmayı hedeflemiştir.

Basın Yayın Dairemiz, gazete, kitap, broşür, el ilanı, bildiri, haber bültenleri, afiş gibi geleneksel 
yöntemlerin yanı sıra, teknolojinin olanaklarını da kullanarak facebook, twitter ve mail grupları vb.  
platformlarda daha geniş kitlelere ulaşmak için kaynaklarını seferber etmiştir.

Bu dönemde; medyadaki haberleri olduğu kadar, şubelerimizden, işyerlerimizden genel merkeze, 
gerek yayınlarımızda gerekse web sitemizde yayınlanmak üzere haber ve fotoğraf akışını da, geç-
mişe göre daha düzenli ve günlük takip ederek, arşivleme imkanı bulduk.

Brezilya’da %22 iken, Türkiye’de %29’lara kadar çıkıyor. İnsanların artık açık ortam yerine daha 
kapalı ve özel paylaşım seçeneklerine yöneldiği görülüyor.

Alternatif Bir Medya Olarak Sosyal Medyanın Toplumsal Hareketler Üzerin-
deki Etkisi 

Özellikle internet medyasının yarattığı daha özgür, daha az maliyetli ve hızlı alan, edilgen konum-
daki kitleleri harekete geçirmede alternatif olabilmektedir… 

Bu anlamda 2011 yılının ilk çeyreğinde Arap coğrafyasında başlayan ve halen dünyanın dört bir 
yanında devam eden halk hareketlerinin buluşma ve örgütlenme aracı olarak toplumsal paylaşım 
ağlarını kullanılmaktadır. 

Sosyal medya aracılığıyla örgütlenerek hükümetlere, uygulanan politikalara ve kapitalist sistemin 
aktörlerine karşı gerçekleştirilen protesto gösterilerinin bir halkası da Gezi Parkı Protestoları ile 
Türkiye’de gerçekleşmiştir. 

Taksim Gezi Parkı’nda ağaçların sökülüp, yerine kışla yapılması planlanan projeye karşı başlatılan 
eylemler ve sonrasında on binlerce insanın sokağa çıkmasına medya ‘sessiz’ kaldı. Otosansürün 
yanı sıra üretilen yalan haberlerle olay manipüle edilmeye çalışıldı. Olayların en yoğun yaşandığı 
gece CNN’nin uluslararası kanalı protesto gösterilerini canlı yayınlarken CNN Türk’de penguenlerle 
ilgili belgesel yayınlandı. 3 Haziran’da Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan “Kelime Oyunu” 
yarışmasında tüm sorular Gezi Parkı eylemlerinde kullanılan gaz bombası ve medyanın sansürüne 
uğrayan sözcüklerden oluştu ve program yayından kaldırıldı. Halk oto sansüre tepki gösterdi ve 
Habertürk ve NTV binaları önünde büyük gösteriler düzenlendi. 

Sendikalar ve sivil toplum kuruluşları artık seslerini duyurmak için geleneksel medyayı kullanmak 
yerine, kendi sosyal medyaları aracılığı ile üye ve kitlelere hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmekte 
etkin bir araç olarak kullanabilmektedir.

Medyanın Görmediği Hak Mücadeleleri

Günümüzde medyanın sermaye yapısı açısından tekelleşme, basın çalışanları açısından ise sendi-
kasız- esnek çalışma koşulları; biz izleyiciler/dinleyiciler açısından da inanılırlığı, güvenilirliği kal-
mamış, içeriği boşaltılmış, magazinleşmiş haber bültenleri; diziler ve reklamlarda egemen olan, 
bireyciliği, tüketimi teşvik eden ve kendi sorunlarımıza yabancılaştıran içerikler ön plana çıkıyor. 

Bugün büyük basın gruplarının hiçbirinde, sendikal örgütlülük yok ve sigortasız işçi çalıştırılması 
son derece yaygın. Köşe yazarları ve haber spikerlerinin uçuk maaşlarının yanı sıra basın emekçi-
lerinin çoğunluğu asgari ücret düzeyinde ve kayıt dışı olarak çalıştırılıyor. 

Gazetecilik mesleğinin bireysel ve rekabetçi yapısı, gazeteciler arasındaki gelir adaletsizliği ortak 
tavır almayı zorlaştırmaktadır. Kendi hak mücadelesi alanında dahi bu kadar örgütsüz bir sektörün 
emek ve emekçilerin hak ve sorunlarından uzaklaşmış olması şaşırtıcı değildir.
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2. YAYINLAR

Birleşik Metal-İş Gazetesi:

3 ayda bir düzenli olarak yayınlanarak gazetemiz, geçmiş yıllardakinden daha fazla sayfa sayısı ile, 
sendikamızla üyelerimiz arasında örgütsel haber akışında yine en önemli araç olmayı sürdürdü. 

Ocak 2016’dan 2019 yılının Ekim ayına kadar yayınladığımız aylık ortalama 48 sayfalık hacim ile 
toplam 16 sayı gazete; yaklaşık 200 bin adet basılarak, üyelerimize, diğer sendikalara ve emek 
cephesindeki kişi ve kurumlara ulaştırıldı.
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Homurcuk

Ülkemizin her köşesinden karikatürcülerin oluştur-
duğu “Homur” çizer grubu, yıllardır çizgi ve siyasal 
duruşlarından ödün vermeden Homur dergisini çı-
karmaya devam ediyorlar. 

Gazetemizin her bir sayısı için bir araya geklip, Ho-
murcuk ekimizi hazırladılar.

Çocuk gazetemiz: 
Kırmızı Metal Karınca... 

“Homur Mizah” ekibinin ellerinde şekillenen dergimiz Kırmızı Metal Karın-
ca, düzenli olarak gazetemizin her sayısıyla birlikte çocuklarımıza merhaba 
dedi...

Özellikle üye çocuklarımızın karikatürleri büyük beğeni topladı
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Webalizer Verileri

2004 yılından buyana geçen 16 yıl içinde “Çalışma ve Toplum” dergisinin tüm içeriğine web üze-
rinden bedelsiz olarak erişmek ve yararlanma olanağı bulunmaktadır. 2019 yılında web sitesinin 
altyapısı ve ara yüzü, değişen yeni teknolojiye uyum sağlama amacıyla yenilenmesi doğrultusunda 
hazırlıklar başlamıştır. 

Siteye erişim düzeyi ve veri indirme miktarı yıllar içerisinde yükselmektedir. 2006 yılında aylık 1 
GB boyutuna yaklaşan indirme miktarı, 2011 yılında aylık 10 GB ulaşmıştır. 2015 yılında ise aylara 
göre 25 ile 40 GB arasında değişmektedir. 2018 yılında Mart ayında 43 GB ile en yüksek indirme 
miktarına ulaşılmıştır.  2019 yılında indirilen veri miktarı 20 GB ile 40 GB arasında değişiklik göster-
mektedir. Ancak 2019 yılı Ocak ayında bu miktar bir kerelik 56 GB’ye ulaşmıştır. 

Sitenin yıllık ziyaretçi ve hit sayısı sürekli olarak artmaktadır. Kasım 2010-Ekim 2011 dönemini 
kapsayan son 12 ayda siteye 67 bin 749 kişi ziyaret etmiş ve sitenin hit sayısı 2 milyon 341 bin 160 
olmuştur. Buna karşılık, Aralık 2014 ile Kasım 2015 arasını kapsayan 12 ayda ziyaretçi sayısı 104 
bin 404 kişiye çıkarken, sitenin hit sayısı 3 milyon 355 bin 507 olmuştur. Ocak 2018-Aralık 2018 
yaklaşık 12 aylık dönemde ziyaretçi sayısı 135 bin 511’e, hit sayısı ise 3 milyon 541 bini aşmıştır. 
Aralık 2018-Kasım 2019 (11 ay 10 gün) dönemi içinde 156 bin 645 ziyaretçi ile 4 milyon 180 do-
layında hit sayısı gerçekleşmiştir.

Aylık verilere bakıldığında Ekim 2011’ün ilk 24 gününde sitedeki ziyaretçi sayısı 5 bin 224 olarak 
gerçekleşirken hit sayısı 200 bini aşmıştır. Ekim 2018 ayında ise, 13 bin 598 kişi siteye ziyaret 
etmiş, hit sayısı 356 bin 625 olmuştur. Ekim 2019 ayında 14 bin 527 ziyarteçi ile 298 bini aşan hit 
sayısına ulaşılmıştır. 

 

Kaynak: site webalizer verileri

Kasım 2010 
(30 gün)

Ekim 2011

(24 gün)

Aralık 2014 
(31 gün)

Ekim 2015 
(31 gün)

Ekim 2018 
(31 gün)

Ekim 2019 
(31 gün)

Ziyaretçi 4.967 5.224 9.883 11.271 13.598 14.527
Hit sayısı 185.003 200.207 341.234 336.755 356.625 298.715

Günlük ortalama hit 6.166 7.415 11.007 10.863 11.504 9.635
Günlük en yüksek hit 9.136 11.574 13.379 18.921 15.567 14.648

Kasım 2010-Ekim 
2011 (12 ay)

Aralık 2014-Kasım 
2015 (12 ay)

Ocak 2018-Aralık 
2018 (11 ay 20 
gün)

Aralık 2018-Kasım 
2019 (11 ay 10 
gün)

Ziyaretçi 67.749 104.404 135.511 156.645
Hit sayısı 2.341.160 3.355.507 3.541.282 4.180.985

“Çalışma ve Toplum” Dergisi

“Çalışma ve Toplum” dergisi hiç bir sayısını aksatma-
dan, çıkışta belirlemiş olduğu ilkelerden ödün vermeden 
yoluna devam ediyor.

Dergimiz yayın yaşamına başladığı 2004 yılı Mayıs ayın-
dan bu güne 63 sayı çıktı. 

Dergimizbu süre içerisinde sadece yayın yapmadı aynı 
zamanda akademi, siyasetçi sendika, işçi birlikteliğini 
sağlayan sempozyumlar yaparak “Çalışma ve Toplum 
Tartışmaları”  başlığı altında gelenekselleştirmeyi he-
deflediği toplantılar gerçekleştirdi. Bu toplantılar kitap 
haline getirilerek yayımlandı.

Çalışma ve Toplum artık bir alan dergisi olmuştur. Dergi 
Master dergiler sınıfındadır. Dergide makale yayımla-
mak başlı başına eğitici bir sürece dönüşmüştür. Her 
makale üç hakeme gönderilmekte, makaleler hakem-
lerin eleştirileri doğrultusunda düzeltilmekte, bu süreç 
yazarlara ciddi katkılar sunmaktadır.

Dergide hakem denetiminden geçmeyen makaleler için gönderilen hakem değerlendirmeleri, 
araştırmacıların eksikliklerini görmelerini, bu eksiklikleri gidererek bilimsel yanı ve anlatımı güçlü 
yeni makaleler hazırlamalarını sağlamıştır. 

Çalışma ve Toplum Dergisi, yazarları, yayım kurulu ve hakemleri hiçbir ücret almadan tümüyle 
gönüllülük esasına dayalı bir çalışma yürütmeye çalış-
maktadırlar.

Çalışma ve Toplum Dergisi 5. sayısından başlayarak 
“Sociolgical Abstracts”a Asos İndeks’e kabul edilmiştir. 
Tübitak Ulakbim tarafından taranmaktadır. Ulakbim in-
deksinde de yer almıştır.  

www.calısmatoplum.org

Dergi ücretsiz olarak bu alandaki akademisyenlere, sen-
dikalara, yargıçlara dağıtılmaktadır. Ayrıca çalışma ve 
Toplum Dergisi’nin internet sayılarını “www.calismatop-
lum.org” adresinden izlemek olanaklıdır.

Derginin internet sayısı yine gönüllü akademisyenlerin 
katkıları ile basılı sayı çıkmadan okuyucuya ulaşmakta-
dır.
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Kitap ve BroşürlerGoogle Analytics verileri

01 Ocak 2019-10 Kasım 2019 döneminde Türkiye’den siteye en   çok erişimin olduğu il İstanbul 
olmuştur. Ülke içinden siteye erişimlerin üçte biri, diğer bir deyişle yüzde 34’ü İstanbul’dan ger-
çekleşmiştir. Bu ili, Ankara (% 17,3), İzmir (% 8.4)ve Bursa (%2.8) oranları ile takip etmektedir. 

Türkiye’den En Çok Ziyaretin Gerçekleştiği 20 Çıkış Noktası (01 Ocak 2019-10 Kasım 2019)

Kaynak: Google Analytics verileri

1. Istanbul %34,36 11. Samsun %0,92
2. Ankara %17,34 12. Eskisehir %0,90
3. Izmir %8,49 13. Sakarya %0,90
4. Bursa %2,87 14. Kayseri %0,78
5. Antalya %2,49 15. Denizli %0,69
6. Adana %2,37 16. Aydın %0,55
7. Konya %1,55 17. Diyarbakır %0,54
8. Kocaeli %2.18 18. Trabzon %0,52
9. Mersin %1,31 19. Manisa % 0.46
10. Gaziantep %1,11 20. Afyonkarahisar % 0.45
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Afişler

1 Mayıs, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, MESS TİS süreci, dayanışma geceleri gibi etkinlikler 
için,  çeşitli afişler tasarlayıp bastırdık. 
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Yayın arşivi

Sadece sendikamızın son yıllardaki yayın-
larını web sitemizde on-line yayınlamakla 
kalmadık, 1960 ve 1970’li yılların yayın-
larını dijital ortama aktarmaya başladık. 
DİSK’e bağlı Türkiye Maden-İş Sendika-
sının MAHA Haber Ajansı 1970’li yıllara 
ait haber bültenleri; Konfederasyonumuz 
DİSK’in 1973 ve 1974 yıllarında yayınla-
nan dergileri, internet sitemizde yayın ar-
şivimize eklendi.

Web sayfası istatistikleri

2016 Oca.16 Şub.16 Mar.16 Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.16 Eki.16 Kas.16 Ara.16
Toplam Hit 1631827 1413154 826295 983357 1106662 943446 1146226 843746 794693 821036 840908 973805
Ziyaretçi 27141 25328 16753 19496 24983 23912 24852 23218 22504 25659 23166 23554

Görünen o ki, bu son dört yılda web sayfalarımızın ziyaretçi sayısı artarken, sitemizde gezdikleri 
sayfa sayısı azalmış. Bunun nedeninin, web sayfamızdaki linklerden facebook sayfamıza yönlen-
dirmelerin artması, kullanıcıların özellikle görseller için sosyal medyayı daha çok tercih etmesi 
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

2017 Oca.17 Şub.17 Mar.17 Nis.17 May.17 Haz.17 Tem.17 Ağu.17 Eyl.17 Eki.17 Kas.17 Ara.17
Toplam Hit 1390941 971541 1279239 1149704 987307 1258968 593649 607170 148339 632214 600735 1101721
Ziyaretçi 28428 20838 24865 21650 22779 24235 20814 23585 3508 21752 24352 23285

2018 Oca.18 Şub.18 Mar.18 Nis.18 May.18 Haz.18 Tem.18 Ağu.18 Eyl.18 Eki.18 Kas.18 Ara.18
Toplam Hit 2031237 639061 876879 585094 616638 506280 657454 524012 327798 280059 530151 242212
Ziyaretçi 39086 26693 26406 24971 26862 31511 32991 28536 25440 26343 27847 22367

2019 Oca.19 Şub.19 Mar.19 Nis.19 May.19 Haz.19 Tem.19 Ağu.19 Eyl.19 Eki.19 Kas.19
Toplam Hit 264554 253697 300343 354278 363673 385294 1015307 447067 361787 409759 1201284
Ziyaretçi 25683 24670 26221 25318 29299 26316 47933 71942 43293 52814 26027

3. İNTERNET

Ülkemizde internetin günlük yaşamda giderek daha çok yer işgal etmesi, özellikle Facebook gibi 
sosyal platformların yoğun kullanımı, sendikamızın sosyal medyayı daha aktif kullanımını da be-
raberinde getirdi.

Web sayfalarımızın yanısıra, Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube gibi daha geniş kesimlere 
ulaşabileceğimiz sayfaları daha yoğun kullandık bu dönem...

Web sayfalarımız

1998 yılında ülkemizden internette yer alan ilk sendika olduk. O günden bu güne web sayfalarımız 
hızla gelişerek, sendikal alanda önemli bir kaynak haline geldi, çok daha büyük kesimlere ulaştı-
ğımız bir araç oldu.

Sendikamızın tanıtımı ve güncel bilgi akışının yanı sıra, geniş arşivimiz ile hem kamuoyu hem de 
üyelerimiz için bir bilgi havuzuna dönüştü.

2018 yılı başında, web sayfalarımızın altyapısı da güncellendi. 

www.birlesikmetal.org alan adının yanısıra, www.birlesikmetalis.org alan adını da alarak yeni site-
mizi daha gelişmiş bir sistem üzerine kurduk. Tüm web sitesinin tasarım ve kurulumu, eski sitedeki 
verilerin aktarımı gibi teknik işler de, basın yayın dairemiz bünyesinde gerçekleştirildi.
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Eğitim tesislerimizin 
Facebook sayfaları

Gönen Kemal Türkler Tatil Sitemiz 
ve Sapanca Sardunya Tesislerimiz 
için açtığımız facebook sayfaları da, 
tesislerimiz hakkında bilgiler içerdiği 
gibi, tesislerden yararlanan üyeleri-
mizin paylaştıkları fotoğraflarla zen-
ginleşti...

Facebook istatistikleri

19 bin takipçimizin % 17’si kadın. Büyük çoğunluk,  takipçi-
lerimizin % 32’si 25-34 yaş grubu aralığında.

Fakat sayfa etkileşiminde, (beğenen, yorum yapan) bu yaş 
grubu 4. sıraya düşüyor.  % 26 ile 35-44 yaş grubu ve he-
men ardından % 25 ile 45-54 yaş grubunun sayfayla etkile-
şimleri daha fazla... 

Takipçi yaş grupları Etkileşimde bulunan yaş grupları

Gerek eğitimler sırasında kursiyer-
lerin, gerekse aileleri ile birlikte 
tatil yapan üyelerimizin çektikleri 
fotoğrafları paylaştıkları sayfaları-
mız, üyelerimizin birbirleriyle ileti-
şimine de katkı verdi.

Facebook sayfamız

2010 yılı Şubat ayında açtığımız Face-
book sayfamız, Kasım 2019 itibariyle 
19.642 kişi tarafından takip ediliyor. 

Gündemde olan konuların hızlı bir şe-
kilde üyelerimize ulaşması, hızlı geri 
dönüşler alınması, fotoğrafların yanısı-
ra eylem ve etkinlik alanlarından canlı 
video paylaşımları, sendikamız ile üyelerimiz arasındaki etkileşimin verimliliğini arttırdı, medya ve 
kamuoyuna ulaşmamızda önemli bir kanal oldu.

‘Dünya Nüfusunun Yüzde 45’i, Sosyal Medya Kullanıcısı

Son yapılan istatistiklere göre, dünyada 
4.48 milyar internet kullanıcısı bulunuyor. 
Sosyal medya kullanıcılarının sayısı ise 3.72 
milyar kişi, yani dünya nüfusunun yüzde 
48’i...

Facebook’un dünya genelinde 2.41 milyar 
kullanıcısı bulunuyor.

Facebook kullanımında ilk 3 sırayı Hindis-
tan, ABD ve Endonezya alırken toplamda 
52 milyon kullanıcısı olan Türkiye ise 10. sırada yer alıyor.

En çok kullanılan ikinci sosyal medya platformu 
olan Youtube‘un 2 milyar kullanıcısı var.

Twitter’ın ise dünya genelinde 260.3 milyon kul-
lanıcısı bulunuyor.

2011’den itibaren ülkemizde de kullanılmaya 
başlanan Twitter’ın Türkiye’de 8 milyon kullanı-
cısı bulunurken bu rakamla da dünya üzerinde 
6. sırada yer alıyor. Burada ABD başı çekerken 
onu ise Japonya ve Rusya izliyor.

Aktif kullanıcı sayısı 894 milyonu aşan 
Instagram’ı, dünya üzerinde en çok ABD, Hin-
distan ve Brezilya kullanıyor. Bu platformda da 
37 milyon kullanıcı ile Türkiye 6. sırada
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YouTube kanalımız...

Gerek hazırladığımız video filmleri, gerekse eylem ve 
etkinliklerde yaptığımız çekimlerin bir kısmını, web 
sayfalarımızda paylaştık.
Daha sonra bunları, video paylaşımı için 
daha uygun olması nedeniyle, oluştur-
duğumuz YouTube kanalına aktardık.  
Özellikle eylem ve etkinlik dönemlerinde, grev 
sürecinde medyada çıkan haber videolarını, yö-
neticilerimizin tv kanallarında katıldıkları prog-
ramları da youtube sitesine yükleyerek, buradan  
Facebook ve Twitter takipçilerimize aktardık.
https://www.youtube.com/user/bmisendika

Oca.18 1.750
Şub.18 579
Mar.18 465
Nis.18 806
May.18 889
Haz.18 437
Tem.18 669
Ağu.18 397
Eyl.18 544
Eki.18 531
Kas.18 576
Ara.18 1.010
Oca.19 590
Şub.19 647
Mar.19 827
Nis.19 846
May.19 743
Haz.19 724
Tem.19 519
Ağu.19 391
Eyl.19 737
Eki.19 1.020
Kas.19 919

Oca.16 550
Şub.16 807
Mar.16 1.470
Nis.16 717
May.16 773
Haz.16 660
Tem.16 632
Ağu.16 529
Eyl.16 635
Eki.16 492
Kas.16 801
Ara.16 705
Oca.17 1.650
Şub.17 696
Mar.17 432
Nis.17 395
May.17 456
Haz.17 523
Tem.17 447
Ağu.17 382
Eyl.17 424
Eki.17 322
Kas.17 472
Ara.17 1.240

Aylara göre tweet görüntülenme sayısı 
(çarpı bin kişi) 

Twitter hesabımız

Diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak, anlık ve en güncel gelişmelerin paylaşım ve 
takibinde kullanılan Twitter hesaplarını, örneğin Facebook’tan biraz daha farklı bir kitlenin yoğun 
olarak kullandığını biliyoruz.
Özellikle gezi olayları sürecinde yaygın medya kanallarının kör-sağır davranması, haber akışı için 
atılan tweetleri öne çıkardı. Bu 
süreçte ülkemizde twitter kulla-
nan sayısında da ciddi bir pat-
lama oldu..
Sendikamız da, hem gündem-
deki genel konuları, hem de 
yürüyüş, eylem, grev, basın 
açıklaması, toplantı gibi sendi-
kamız etkinliklerini fotoğraf ve 
video görüntüleri ile, anlık bilgi 
paketleri olarak paylaştı...

Kasım 2019 itibariyle, 
Twitter’da takipçi sayımız 
24.600.
Takipçilerimizin % 79’u erkek 
ve % 21’i kadın.
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14-03-2016     Tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz.
23-03-2016     Renault İşçileri Kararli. Hedef 2017’de Yetki
30-03-2016     Midal Kabloda Sendikal Haklara Saldırı
04-04-2016     İşçilerin sendikalaşma hakkı Devlet eliyle engelleniyor!
12-04-2016     Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi
13-04-2016     Renault işçileri yarın Meclis'te.
14-04-2016     Oyak Renault İşçileri’nin Çalışma Ve Sendika Seçme Hürriyetleri Güvence Altına Alınmalıdır
15-04-2016     Hodri Meydan! Koyalım Sandığı, Oyak Renault İşçisi Hangi Sendikayı Seçecek Görelim!
27-04-2016     Çalışırken Ölmek Kader Değil!
28-04-2016     1 Mayıs’ta Tüm Meydanlar Bizimdir!
28-04-2016     İş Cinayetleri Ve Kayıtdışılık Raporu
04-05-2016     Kiralık İşçilik Kölelik Demektir
05-05-2016     “Kiralık İşçilik Tasarısı Geri Çekilmelidir”
06-05-2016     Yasa Rededilsin, Kiralık Değil Kadrolu İşçi Çalıştırılsın
03-06-2016     BİSAM Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Raporu
06-06-2016     Genel Temsilciler Kurulu Sonuç Bildirgesi
09-06-2016     NSK işçilerinin direnişi, uluslararası alana taşındı
10-06-2016     15-16 Haziran 1970 İşçi Sınıfının Şanlı Direnişinin 46. Yılı’nda Mücadele Devam Ediyor!
21-06-2016     TOR DEMİR’de sendikal dönem başlıyor.
24-06-2016     Özgür basın susturulamaz.
04-07-2016     BİSAM Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Raporu - Haziran  2016 Dönem Raporu
12-07-2016     Onursal Genel Başkanımız Kemal TÜRKLER’i sevgi ve saygıyla anıyoruz.
15-07-2016     Oyak Renault işçileri ve sendikamız, işçi düşmanı cephenin oyununa izin vermeyecektir.
16-07-2016     Laik, Demokratik, Bağımsız, Sosyal Hukuk Devleti Diktatörlerin Değil Emekçilerin Eseri Ola-
caktır!
27-07-2016     Mata İşyerinde İlk TİS İmzalandı
03-08-2016     BİSAM Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Raporu - Temmuz 2016 Dönem Raporu
05-08-2016     Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Sosyal Devletin İnkârıdır!
15-08-2016     Oyak Renault işçilerinin mücadelesi devam ediyor.
16-08-2016     Oyak Renault, işçilerin sendika seçme özgürlüklerinin güvencesini sağlamalıdır
24-08-2016     EMİS’e Bağlı İşletmelerde Grup Toplu İş Sözleşmesi Başlıyor!
01-09-2016     1 Eylül Dünya Barış Gününü Kutluyoruz
02-09-2016     Emekten Yana Hocalarımızın Yanındayız! Üniversite’de Cadı Avına HAYIR!
06-09-2016     Oktay Elektrik İşçileri Sendikalı Çalışma Haklarına Sahip Çıkıyorlar...
06-09-2016     BİSAM Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Raporu - Ağustos 2016 Dönem Raporu
08-09-2016     EMİS’e Bağlı İş yerlerinde Grup toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Başladı
19-09-2016     Asgari ücrette gelir kaybı önlenmelidir.
21-09-2016     Hükümet Ağzındaki Baklayı Çıkardı: İşverenlerin Tamamına Yakını Kıdem Tazminatından 
Şikayetçi
23-09-2016     Valfsan işyerinde ilk TİS ile, bir çok ilklere de imza atıldı.

4. TANITIM FAALİYETLERİ

Basın Açıklamalarımız
Basılı broşürler, web sayfalarımız ve sosyal medyanın yanısra, sık sık yaptığımız basın açıklamaları 
ile de; sadece sendikal konularda değil, üyelerimizi ilgilendiren ülke gündemindeki her konuyla 
ilgili olarak, Sendikamızın görüş, tepki ve önerilerini kamuoyu ile paylaştık.

Hem faks hem de e-posta ile basına ve çeşitli kurumlara gönderdiğimiz basın açıklamalarımız, 
internet sayfalarımıza yerleştirildi, facebook ve twitter gibi sosyal medya platformlarında da pay-
laşıldı.

Sendikamızın eylem ve etkinliklerinin yanısıra, basın açıklamalarımız da çeşitli gazetelerde, tv ka-
nallarında ve sosyal medyada ses getirdi. 

(Raporumuzun son sayfalarında basın küpürlerinden geniş bir derleme bulabilirsiniz.)

2016 
13-01-2016     Çorlu’da kurulu bulunan E.G.O’da: Baskılara Son!
13-01-2016     Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi
01-02-2016     2016 Yılı Saldırıların da, Mücadelenin de Artacağı Bir Yıl Olacak!
03-02-2016     Pratt Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Merkezi’nde Sendikamıza üye işçiler, baskı ve 
tehditle Çelik-İş’e üye yapılıyor.
03-02-2016     Sendikamıza üye Marmara Siegener Galvaniz İşçileri Sendikalı Çalışma Haklarına Sahip Çıkı-
yorlar...
04-02-2016     Marmara Siegener Galvaniz İşletmesinde Sendikal Haklar Tanınmalı
10-02-2016     “Güvenceli Esneklik” Yasasi Meclis’te… İşveren İçin Esneklik, İşçi İçin Kölelik!
16-02-2016     Metal işçileri Kıdem Tazminatlarına sahip çıkmak için alanlarda
18-02-2016     Artık Yeter!
19-02-2016     Renault’ta seçimi engellemeye çalışıyorlar
22-02-2016     İzmir'de basın açıklamasına davet
23-02-2016     DİSK Kongresi ardından kamuoyuna duyurumuz..
23-02-2016     Cornaglia’da sendikal haklara saldırı
24-02-2016     Bursa Metal işçileri yürüyor.
29-02-2016     Renault’ta İşçilerin Sendika Seçme Hakkına Saldırı!
01-03-2016     Renault işçileri işten atılan işçilerin geri alınması için fabrika içinde ve önünde mücadelelerini 
sürdürüyor.
01-03-2016     Renault işçilerine polis müdahalesi… 15 işçi gözaltında…
02-03-2016     Renault’ta Polis Baskısı Devam Ediyor, 21 işçi gözaltında!
02-03-2016     Gözaltına Alınan İşçiler Serbest Bırakılsın!
02-03-2016     Mudanya Metal İşçileri ve direnişçi Renault İşçileri YÜRÜYOR!
07-03-2016     Kadınlar kısmi zamanlı, güvencesiz çalışma değil, Düzenli, sendikalı ve güvenceli iş istiyor.
10-03-2016     Bursa’da Fabrikaları Kimin Kaynattığı Belli Oldu!
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03-03-2017     BİSAM Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Raporu - Şubat 2017 Dönem Raporu
07-03-2017     Güvenceli İş, Güvenli Gelecek, Şiddetsiz Bir Yaşam Hakkımız!
20-03-2017     Sendika Yöneticilerine Verilen Ceza Sendikal Faaliyetlere Vurulmuş Bir Darbedir
03-04-2017     BİSAM Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Raporu - Mart 2017 Dönem Raporu
27-04-2017     28 Nisan “İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybeden İşçileri Anma ve Yas Günü” ilan edilsin
28-04-2017     BİSAM Metal Sektöründe İş Kazaları Raporu-2017
28-04-2017     İki İşçiden Biri İş Kazası Geçirmiş, Her Üç İşçiden Biri Kaza Riski İle Çalışıyor
03-05-2017     BİSAM Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Raporu - Nisan 2017 Dönem Raporu
12-05-2017     Soma’yı Unutmayacak, Unutturmayacağız!
22-05-2017     Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Temsilciler Kurulu Sonuç Bildirgesi
23-05-2017     AKP Hükümeti Grev Yasaklamaya Doymuyor: Şişe Cam Grevleri De Yasaklandı.
30-05-2017     Metal İşçisi Cam İşçisinin Yanında: Grev Yasağına Karşı Omuz Omuza
02-06-2017     Şişecam İşçilerinin Hakli Mücadelesine Destek Vermek Suç Değildir
05-06-2017     BİSAM Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Raporu - Mayıs 2017 Dönem Raporu
09-06-2017     15-16 Haziran Ruhuyla Kıdem Tazminatımıza Ve Sendikal Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz!
16-06-2017     Diam Vitrin’de Bu Kez De Toplu İşten Çıkarma Saldırısı
21-06-2017     Metal İşçileri, PETKİM İşçisinin Direnişini Selamlıyor!
03-07-2017     BİSAM Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Raporu - Haziran 2017 Dönem Raporu
12-07-2017     Gemlik Yazaki’de Kadın Düşmanlığı Devam Ediyor
12-07-2017     Grevci İşçiler Terörist Değildir Sn. Erdoğan
14-07-2017     “DERİNDEN GELEN KÖKLER” kitabımızın tanıtımı dolayısıyla verilecek bir resepsiyona davet.
15-07-2017     Darbelerden En Büyük Zararı Gören Emekçiler Olarak Darbeleri Lanetliyoruz
17-07-2017     Kadın İstihdamı, Esneklik ve Ulusal İstihdam Stratejisi
17-07-2017     “DERİNDEN GELEN KÖKLER” isimli iki ciltlik kitabımızın tanıtım etkinliğine davet
28-07-2017     Tekno Maccaferri İşyerinde Grev Başlıyor!
15-08-2017     Birleşik Metal-İş Grup Toplu İş Sözleşme Teklifini Açıklıyor
16-08-2017     2017-2019 Dönemi Metal (Mess) Grup Toplu Sözleşmesi Teklifi
21-08-2017     Gece Postalarında Çalışma Süresi Uzuyor!
24-08-2017     Tekno Maccaferri’de Organize Grev Kırıcılığı
06-09-2017     BİSAM Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Raporu - Ağustos 2017 Dönem Raporu
12-09-2017     Tekno Maccaferri Grevimizin 43. Gününde Jandarma Gözetiminde Grev Kırıcılığı!
12-09-2017     12 Eylül Faşist Askeri Darbesini ve Takipçilerini Bugün Bir Kez Daha Lanetliyoruz!
27-09-2017     İmortaş’ta İşçi Hakları Ayaklar Altında
28-09-2017     Pratt&Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Merkezi (TEC) ile Sendikamız Arasında Toplu 
İş Sözleşmesi İmzalandı.
30-09-2017     Vergide Adalet Sağlanmalıdır
04-10-2017     BİSAM Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Raporu - Eylül 2017 Dönem Raporu
06-10-2017     İşçilere “Sendikalaşmaktan korkmayın” diye seslenen Başbakan Binali Yıldırım’a açık mektup
06-10-2017     Birleşik Metal İşçileri Sendikası İle MESS Arasında 2017-2019 Dönemi Grup Toplu İş Sözleş-
mesi Görüşmeleri Başladı

25-09-2016     Oyak Renault Ekipler ve Departmanlar Arası Koordinasyon Toplantısı, Sonuç Ve Kararlar
03-10-2016     Hükümetin ilgisizliği 2 bin işçiyi açlığa mahkum ediyor!
03-10-2016     BİSAM Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Raporu - Eylül 2016 Dönem Raporu
14-10-2016     Cem Bialetti Ev Ve Mutfak Eşyaları San. Ve Tic. A.Ş. İşvereni Çalışanları Greve Zorladı: Da-
vetleri Kabulümüzdür!
27-10-2016     EMİS İle Birleşik Metal İş Sendikası Arasındaki Grup Tis Görüşmeleri Sürüyor
02-11-2016     EMİS ile Birleşik Metal-İş arasındaki Grup TİS görüşmelerinde uyuşmazlık tutuldu…
02-11-2016     Metal İşçileri Cumhuriyet’e ve Cumhuriyeti’mize Sahip Çıkıyorlar!
03-11-2016     Yüksel Endüstri İşçilerine Yapılan Saldırı Kabul Edilemez
08-11-2016     BİSAM Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Raporu - Ekim 2016 Dönem Raporu
11-11-2016     Baskıya, Zulme Ve Zorbalığa Boyun Eğmeyeceğiz Hakkımızı Kimseye Yedirmeyeceğiz
14-11-2016     “İşten Çıkarmalar Yasaklansın” Günsan’da İşçi Kıyımı
23-11-2016     EMİS Dayatmalarına Hayır...
24-11-2016     Küresel Sanayi İşçileri Federasyonu, Bursa’da Renault İşçileriyle Buluşuyor
24-11-2016     Metal işçileri, işçi sınıfı ve kamuoyuna…
24-11-2016     İşçi sınıfı, KHK’larla sermayenin ekmeğine yağ sürenlerin oyunlarını bozacaktır!
30-11-2016     Yitirdiğimiz 12 canla birlikte 78 milyonun da bağrı yandı kavruldu!
05-12-2016     BİSAM Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Raporu - Kasım 2016 Dönem Raporu
09-12-2016     Sendikamız ile EMİS arasında Grup Toplu Sözleşme Görüşmeleri devam ediyor
15-12-2016     Yine patlamalar, yine hain terör saldırısı, Yine yitip giden canlar... ARTIK YETER!
15-12-2016     Asil Çelik’te Grev İlanı Asılıyor!
16-12-2016     Grev İlanımızı asıyoruz!
26-12-2016     Üye Kimlik Araştırmamız Başladı

2017
02-01-2017     Teröre Karşı Can Güvenliğimiz, Emeğimiz Ve Ortak Değerlerimiz İçin Birlik Ve Mücadelemizi 
Yükseltelim!
03-01-2017     BİSAM Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Raporu - Aralık 2016 Dönem Raporu
18-01-2017     AKP Hükümetinden Bir Grev Yasaklaması Daha
19-01-2017     Yarın Metal’de Grev Başlıyor!
20-01-2017     EMİS İşyerlerindeki Grevimiz Bakanlar Kurulu Kararıyla Yasaklandı
22-01-2017     Grev Yasağını Tanımıyor, Mücadeleye Devam Ediyoruz
24-01-2017     Grev Yasağına Rağmen, Grevle Kazandık!
03-02-2017     BİSAM Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Raporu - Ocak 2017 Dönem Raporu
07-02-2017     Varlık Fonu, Kamu Mallarını Talan Fonudur!
09-02-2017     DİSK’in Kuruluşu’nun 50. Yılı’nda, KEMAL TÜRKLER’in mezarı başında olacağız.
21-02-2017     İzmir Senkromeç işyerinde Sendikasızlaştırma Operasyonu!
28-02-2017     Üye Kimlik Araştırmamızdan: Metal işçilerinin referandum konusundaki eğilimi nedir?
02-03-2017    Üye Kimlik Araştırmamızın tanıtım toplantısında Genel Başkanı Adnan SERDAROĞLU’nun ko-
nuşma metni…
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20.02.2018      UMER Haddecilik İşçileri Fabrika Çatısında: “Kendimizi Yakarız”
02.03.2018      İspanyol Roca Şirketi Suç İşlemeye Devam Ediyor
05.03.2018      BİSAM Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Raporu - Mart 2018 Dönem Raporu
08.03.2018      EŞİTLİK ve ÖZGÜRLÜK KADINLARLA GELECEK!
08.03.2018      BİSAM Açlık ve yoksulluk sınırı verileri - Şubat 2018
20.03.2018      Umer Haddecilik işçilerinin mücadelesi devam edecek
23.03.2018      Birleşik Metal’de hiç kimse işçinin iradesini kullanarak kişisel çıkar elde edemez
30.03.2018      Sendikamız “Vicdan ve Adalet Nöbeti”nde
02.04.2018      “Tüm emek örgütlerini ve sendikaları, Taksim Alanında 1 Mayıs kutlamalarına çağırıyoruz.”
03.04.2018      BİSAM Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Raporu - Nisan 2018 Dönem Raporu
05.04.2018      BİSAM Açlık ve yoksulluk sınırı verileri - Mart 2018
18.04.2018      1 Mayıs Gündemli Ortak Açıklama
18.04.2018      Galatasaray Meydanı’nda ortak 1 Mayıs açıklaması
18.04.2018      Herkesi 1 Mayıs’ta Taksim’e çağırıyoruz!
26.04.2018      28 NİSAN “İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybeden İşçileri Anma ve Yas Günü” İLAN EDİLSİN!
27.04.2018      DİSK Genel Başkanlığı kutsaldır ve asla hiçbir görevle değiştirilemeyecek kadar değerlidir.
27.04.2018      1 Mayıs’ta, 1 Mayıs Alanı Taksim’deyiz.
03.05.2018      Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güney Kore ziyareti ile ilgili Kore Metal İşçileri Sendikası ile ortak 
açıklamamız
07.05.2018      Manisa Termokar’da Anayasal Suç İşleniyor!
07.05.2018      BİSAM Açlık ve yoksulluk sınırı verileri - Nisan 2018
10.05.2018      İşçi sınıfının uluslararası dayanışması artan bir önem ve aciliyet kazandı
14.05.2018      NAKBA: Filistinlilerin Büyük Felaketi’nin 70. Yılı
15.05.2018      Mazlum Filistin Halkı Yalnız değildir!
18.05.2018      Patron Tetikçisi Hükümete ARTIK YETER! TAMAM!
23.05.2018      Grev Haktır! Yasaklanamaz!
28.05.2018      Metal işçilerinin manifestosu
31.05.2018      Meclis, eli kanlı karanlık kişilerin yuvası değildir
31.05.2018      Kemal Türkler davasında ihmal tescillendi
04.06.2018      BİSAM Alım Gücü Araştırması (Mayıs 2018)
04.06.2018      BİSAM Açlık ve Yoksulluk sınırı Araştırması (Mayıs 2018)
13.06.2018      İşçi sınıfı güçlüdür saraylar yıkar, sömürüye son verir
19.06.2018      Çin Sermayeli CSUN’da İşçiler Fabrikayı Terketmiyor
22.06.2018      Genel Temsilciler Kurulu Sonuç Bildirgesi
03.07.2018      BİSAM Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu (Haziran 2018)
05.07.2018      CSUN İşçileri hakları için 6 Temmuz Cuma Günü Çin Konsolosluğu önünde olacak
06.07.2018      AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI DÖNEM RAPORU (Mayıs 2018)
15.07.2018      CSUN İşçileri, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapa-
caklar
18.07.2018      Umer Haddecilik işçilerinin mücadelesi sürüyor.

11-10-2017     Tüpraş’ta patlama
13-10-2017     MESS Grup TİS’in 2. toplantısı yapıldı
18-10-2017     Şırnak’taki Göçükte Ölü Sayısı 7 İşçiye Çıktı.
26-10-2017     İşçi haklarına bir saldırı daha: Zorunlu Arabuluculuk Yasallaştı!
03-11-2017     BİSAM Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Raporu - Ekim 2017 Dönem Raporu
16-11-2017     POSCO ASSAN İşçileri Anayasal Hakları İçin Mücadele Ediyor!
22-11-2017     POSCO ASSAN İşçileri Kore Başkonsolosluğu önünde
24-11-2017     POSCO ASSAN İşçileri Kibar Holding önünde basın açıklaması yapacaklar
25-11-2017     Şiddetsiz Bir Yaşam Her Kadının Hakkıdır!
01-12-2017     MESS’le uyuşmazlık tutuldu
04-12-2017     BİSAM Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Raporu - Kasım 2017 Dönem Raporu
05-12-2017     Tuzla HT SOLAR’da: Anayasal Suç İşleniyor! İşçiler Hakları İçin Mücadele Ediyor!
08-12-2017     Emperyalizm Ortadoğu’dan ve Kudüs’ten Ellerini Çekmelidir
08-12-2017     Merkez Toplu Sözleşme Komisyonu Sonuç Bildirgesi
18-12-2017     Birleşik Metal-İş Karabük’te...
18-12-2017     POSCO ASSAN İşçileri Anayasal Hakları ve ekmekleri için 33. Gündür Mücadele Ediyor!
19-12-2017     Asgari Ücret, Sefalet Ücreti Olmasın! En az 2.300 TL olmalıdır!
29-12-2017     Asgari Ücret Açıklandı: İşçilerin Payına Yine Açlık, Yine Sefalet Düştü!

2018
03.01.2018     Metal işçileri, 4 Ocak’ta Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda Buluşuyor.
03.01.2018     BİSAM Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Raporu - Aralık 2017 Dönem Raporu
08.01.2018     POSCO ASSAN İşçileri, işçinin iradesini yok sayanlara karşı Meclis’teler.
09.01.2018     Bakanlık Talimatla Hareket Etti, Posco Assan’da Yetkimiz Yetkisizliğe Dönüştürüldü
11.01.2018      MESS’le Anlaşma Yok: Teklif Ciddiyetsiz, Grev Kapıda
12.01.2018      Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi
13.01.2018      “Grev Yasakları ve Sendikal Haklar Konferansı”nda Genel Başkan Adnan Serdaroğlu’nun 
yaptığı konuşmanın metni
13.01.2018      Grev Yasakları ve Sendikal Haklar Konferansı Sonuç Bildirgesi
16.01.2018      Cofle Tk’da Toplu Sözleşme Başarıyla İmzalandı
19.01.2018      Birleşik Metal-İş Sendikası MESS Dayatmalarına Karşı “Metal İşçilerinin Gerçeğini” Açıklıyor!
19.01.2018      Merkez TİS Kurulu Sonuç Bildirgesi
22.01.2018      Genel Başkan Adnan Serdaroğlu’nun GREV kararının açıklandığı basın açıklaması…
26.01.2018      Grev Yasağını Tanımıyoruz! 2 Şubat’ta Grevdeyiz!
26.01.2018      MESS’LE GÖRÜŞMEDEN YİNE SONUÇ ÇIKMADI
26.01.2018      Metal İşçileri Direndi, Kazandı
01.02.2018      Demokrasi Ve Özgürlük Anayasal Bir Haktır ve Birgün Herkese Lazım Olabilir
02.02.2018      KARABÜK Umer Haddecilik’te mücadele eden işçilerin basın açıklamasına DAVET!
05.02.2018      Üretliler İçin Enflasyon Yıllık Olarak Yüzde 11 Olarak Gerçekleşti
12.02.2018      DİSK, İşçi Sınıfının Pusulasıdır!
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24.06.2019      Temsilciler Kurulu Sonuç Bildirgesi
05.07.2019      Açlık ve Yoksulluk Sınırı Haziran 2019 Dönem Raporu
23.07.2019      Kıdem Tazminatlarımız için KIRMIZI ALARM
05.08.2019      Çanakkale geçiliyor, Kazdağları katlediliyor.
08.08.2019      Açlık ve Yoksulluk Sınırı Temmuz 2019 Dönem Raporu
25.08.2019      Kadınlar öldürülmesin; İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasa Uygulansın!
02.09.2019      METAL işçilerinden direnen CARGİLL işçilerine dayanışma ziyareti
04.09.2019      EYT Mağdurları bir kez daha Ankara’da hükümeti uyaracak
05.09.2019      Metal İşçileri, Kaz Dağları’nda Yaşanan Çevre Katliamı İçin Yollarda…
06.09.2019      Açlık ve Yoksulluk Sınırı Ağustos 2019 Dönem Raporu
06.09.2019      MESS Grup TİS süreciyle ilgili talep ve gerekçeleri yüzlerce metal işçisiyle birlikte açıklıyoruz!
12.09.2019      Metal İşçileri taleplerini açıkladı...
12.09.2019      12 Eylül Darbesini ve takipçilerini bir kez daha şiddetle kınıyoruz.
18.09.2019       İklim Değişikliği Tehlikesine Karşı Mücadele Ertelenemez!
20.09.2019      Bakanlara ve kamuoyuna mektup: Eskişehir’de 500 işçinin mağduriyeti artıyor
25.09.2019      Eskişehir Valilik önünde geniş katılımlı basın açıklaması..
0210.2019      TMSF önünde basın açıklamasına davet
03.10.2019      Eskişehirli işçiler İstanbul TMSF önünde: “İşimizi geri istiyoruz!”
04.10.2019      Açlık Ve Yoksulluk Sınırı Eylül 2019 Dönem Raporu
07.10.2019      MESS’le Sendikamız arasında Grup Toplu Sözleşmesi başladı
18.10.2019      28-29 Ekim’de Genç Metal İşçileri Buluşuyor!
21.10.2019       Mess Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 2. toplantısı yapıldı
22.10.2019      Eskişehir’de İşçiler Açlık Grevine başladılar.
24.10.2019     Eskişehir Entil Endüstri, Hapalki Döküm ve Tarkon Makine işçileri #Hakları için ANKARA’ya 
Yürüyor…
24.10.2019      Eskişehir’de Polis müdahalesi
24.10.2019      Entil, Hapalki ve Tarkon işçileri; İŞLERİ, EKMEKLERİ VE HAKLARI İÇİN ANKARA YOLLARINDA
24.10.2019      ANKARA’ya yürüyüşümüz 2. gün de devam ediyor…
24.10.2019      Yolumuz kesildi, oturma eylemindeyiz.
05.11.2019      MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinin  3. Toplantısı Yapıldı
05.11.2019      Açlık Ve Yoksulluk Sınırı Ekim 2019 Dönem Raporu
05.11.2019      Eskişehir’de yeni eylem planı...
06.11.2019      Yeniden ANKARA’ya yürüyüşe geçiyoruz...
07.11.2019      Hak mücadelesine yine güvenlik güçleri engeli..
07.11.2019      İşçiler, Holding başkanının evi önünde
20.11.2019      Sendikamız Birleşik Metal-İş aleyhine işçi düşmanı şer odaklarının çabaları nafiledir.
21.11.2019      MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinin 4. Toplantısı Yapıldı
22.11.2019      Kazanılmış Haklarımızın Geriye Götürülmesine İzin Vermeyeceğiz!
24.11.2019      Kadına Yönelik Erkek Şiddeti Son Bulsun!

20.07.2018      Anayasa Mahkemesi Türkiye’de sendikal hakların ihlal edildiğini, grev hakkının engellendiğini 
açıkça teyit etmiştir.
26.07.2018      Posco Assan İşçileri Kazandı!
06.08.2018      BİSAM Açlık ve Yoksulluk sınırı Araştırması (Temmuz 2018)
27.08.2018      Karabük Yolbulan Demir’e patronların değil işçilerin istediği sendika girecek
31.08.2018      1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ’NDE MÜCADELEMİZİ YÜKSELTELİM
04.09.2018      Açlık ve Yoksulluk Sınırı Dönem Raporu (Ağustos 2018)
10.09.2018      Taşlar ne kadar dirense de ırmak akıp gidecektir.
10.09.2018      METAL işçilerinden, sendikal hakları için direnen Flormar işçilerine dayanışma ziyareti
18.09.2018      Ancak Firavunlar Bu Kadar Zalimdi
21.09.2018      Dokuz Başlıkta İşsizlik Sigortası Fonu Nasıl Talan Edildi?
27.09.2018      Zorunlu Bireysel Emeklilik Mahkumiyete Dönüştürülmek İsteniyor
02.10.2018      Yüksek Karların Sefasını Sürenler Krizin Cefasını da Çekmelidir!
04.10.2018      Gebze BBS Metal’de Anayasal Suç İşleniyor!
05.10.2018      Eylül ayında Açlık sınırı: 1.857 TL oldu (Eylül 2018)
08.11.2018      BİSAM Açlık ve Yoksulluk sınırı Araştırması (Ekim 2018)
09.11.2018      Oyak Renault davasında, yargı kararının hiçbir meşru açıklaması bulunmamaktadır
12.11.2018      Bilim ve Danışma Kurulu 3. Toplantısı Sonuç Bildirgesi
05.12.2018      Açlık ve Yoksulluk Sınırı Dönem Raporu (Kasım 2018)
17.12.2018      Asgari ücretle alım gücü dönem raporu (Aralık 2018)
25.12.2018      Asgari Sefalet Ücretine Hayır...
27.12.2018      Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi

2019
04.01.2019      Açlık ve Yoksulluk Sınırı Dönem Raporu (Aralık 2018)
24.01.2019      Uğur Mumcu’yu unutmadık, unutmayacağız!
06.02.2019      Açlık ve Yoksulluk Sınırı Dönem Raporu (Ocak 2019)
07.02.2019      Asgari Ücretle Alım Gücü Dönem Raporu (Şubat 2019)
06.03.2019      Açlık ve Yoksulluk Sınırı Dönem Raporu (Şubat 2019)
07.03.2019      İmalat Sektöründe Kadın İşçi Raporu
08.03.2019      Eşit, Adil ve Özgür Bir Dünya Mümkün!
12.03.2019      Asgari Ücretle Alım Gücü Dönem Raporu (Mart 2019)
18.03.2019      Çanakkale Geçilmez
19.03.2019      Emeklilikte Yaşa Takılan #EYT’li Metal İşçileri, ANKARA’da...
12.04.2019      Kıdem Tazminatımızı Gasp Ettirmeyeceğiz
22.04.2019      İzmir’de, 1 Mayıs’a hazırlanan Metal İşçileri Kıdem Tazminatına Sahip Çıkıyor…
08.05.2019      Kocaeli Cem Bialetti’de Grev
09.05.2019      Açlık ve Yoksulluk Sınırı Nisan 2019 Dönem Raporu
23.05.2019      CHP Ekonomi Masası ve Sendikamız Yöneticileri ortak basın toplantısı düzenliyor...
06.06.2019      Alım Gücü araştırması Dönem Raporu (Haziran 2019)
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Aşksız ve paramparçaydı yaşam
bir inancın yüceliğinde buldum seni 
bir kavganın güzelliğinde sevdim. 
bitmedi daha sürüyor o kavga 
ve sürecek 
yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!

Aşk demişti yaşamın bütün ustaları 
aşk ile sevmek bir güzelliği 
ve dövüşebilmek o güzellik uğruna. 
işte yüzünde badem çiçekleri 
saçlarında gülen toprak ve ilkbahar. 
sen misin seni sevdiğim o kavga, 
sen o kavganın güzelliği misin yoksa... 

Bir inancın yüceliğinde buldum seni 
bir kavganın güzelliğinde sevdim. 
bin kez budadılar körpe dallarımızı 
bin kez kırdılar. 
yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz 
bin kez korkuya boğdular zamanı 
bin kez ölümlediler 
yine doğumdayız işte,  yine sevinçteyiz. 
bitmedi daha sürüyor o kavga 
ve sürecek 
yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek! 

Geçtiğimiz o ilk nehirlerden beri 
suyun ayakları olmuştur ayaklarımız 
ellerimiz, taşın ve toprağın elleri. 
yağmura susamış sabahlarda çoğalırdık 
törenlerle dikilirdik burçlarınıza. 
türküler söylerdik hep aynı telden 
aynı sesten, aynı yürekten 
dağlara biz verirdik morluğunu, 
henüz böyle yağmalanmamıştı 
gençliğimiz... 

Ne gün batışı ölümlerin üzüncüne 
ne tan atışı doğumların sevincine 
ey bir elinde mezarcılar yaratan, 
bir elinde ebeler koşturan doğa 
bu seslenişimiz yalnızca sana 
yaşamasına yaşıyoruz ya güzelliğini 
bitmedi daha sürüyor o kavga 
ve sürecek 
yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek! 

Saraylar saltanatlar çöker 
kan susar birgün 
zulüm biter. 
menekşeler de açılır üstümüzde 
leylaklar da güler. 
bugünlerden geriye, 
bir yarına gidenler kalır 
bir de yarınlar için direnenler... 

Şiirler doğacak kıvamda yine 
duygular yeniden yağacak kıvamda. 
ve yürek, 
imgelerin en ulaşılmaz doruğunda. 
ey herşey bitti diyenler 
korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler. 
ne kırlarda direnen çiçekler 
ne kentlerde devleşen öfkeler 
henüz elveda demediler. 
bitmedi daha sürüyor o kavga 
ve sürecek 
yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!  
  

Adnan YÜCEL

Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek
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YILLAR BOYU KAVGADAN HİÇ KAÇMAYAN
EMEKÇİYİ PATRONLARA SATMAYAN
HAKLARINI SONUNA DEK KOLLAYAN
BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKAMIZDIR

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

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

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

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

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

     "BİRLEŞİK METAL İŞ UMUDUMUZDUR
    BİRLEŞİK METAL İŞ UMUDUMUZDUR"

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

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

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

    "BİRLEŞİK METAL İŞ GURURUMUZDUR
    BİRLEŞİK METAL İŞ GURURUMUZDUR"

2013

BİRLEŞİK METAL-İŞ MARŞI

Söz: Güven Dinç
Müzik: Emin İgüs
Düzenleme: Mutlu Ödemiş
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Şuna yürekten inanıyoruz ki,
taşlar ne kadar dirense de

ırmak akıp gidecektir.

Ve bugün yarına,
dünle beslenerek

yol almaya devam edecektir...


