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Kapitalist sistemde, krize bağlı olarak, dünyadaki 
güçlü merkezler arasındaki çelişkiler ve rekabet gide-
rek derinleşmekte ve yoğunlaşmaktadır. 

Bunun sonucunun doğal yansıması olarak sermaye 
ve emek arasındaki çelişkiler daha da keskinleşmekte-
dir. Gelişmeler, Dünyanın ve ulusların benzeri görül-
memiş bir şekilde militarize edilmesini de beraberinde 
getirmektedir. 

Uluslararası hukuk açıkça çiğnenmekte, çifte stan-
dartçı uygulamalar yaygınlaşmakta, ABD-İngiltere ve 
NATO’nun bazı durumlarda BM’yi yönlendirme ve 
yerini alma gayretleri yoğunlaşmaktadır.

En son Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte 
sahte “barış” söylemlerine rağmen savaş çığlıklarının 
nasıl yükseldiğine hep birlikte tanık oluyoruz. On bin-
lerce insan yaşamını yitirdi. Milyonlarca insan, kadın, 
çocuk, yaşlı yerlerinden yurtlarından ayrılmak zorunda 
kalırlarken güzelim kentler bombalarla yerle bir edili-
yor. 

Rusya’nın saldırganlığını kışkırtarak kendi emper-
yalist emellerini gerçekleştirmek isteyen başta ABD ve 
İngiltere olmak üzere başat kapitalist ülkeler umarsızca 
silah pazarlamaya devam ediyorlar.

Emtia, gıda ve enerji maliyetlerinin yüksek oran-
larda artışıyla birlikte pandemi ve savaş dünya halkları 
için bir yıkıma dönüşürken Dünyadaki en zengin 6 ki-
şinin gelirlerini iki yılda yüzde 56 artırması yaşanan 
haksızlığı ve bu haksızlığın kimlere yaradığını tüm çıp-
laklığıyla gözler önüne sergilemektedir.

Kapitalizmin neden olduğu yoksulluk, yol açtığı sa-
vaşlar ve yarattığı istikrarsızlık, insanlık için savaşsız, 
sınırsız ve sömürüsüz bir dünya talebinin güncelliğini 
ve gerekliliğini, proleterya enternasyonalizminin haklı-
lığını daha açık bir biçimde ortaya koymaktadır.

Çünkü bu dünya ve doğamız ve insanlık ve mülk-
süzler ve işçi sınıfı sermayenin keyfine ve hırslarına 
teslim edilmeyecek kadar değerlidir. 

Yalanla gelen talan
Faiz-döviz sarmalında debelenen ve iktidarın yapı-

sal ekonomik politikalardaki yanlış tercihlerinin bede-
lini ödemekte olan Türkiye ekonomisi ise savaşın da 
etkisiyle giderek dibe vurmakta, kurumlar tarafından 
açıklanan yalan dolan rakamlarla halk kandırılmaya 
çalışılmaktadır.

Enflasyonda Arjantin’i 
de geride bırakarak Dünya 
yedinciliğine yükselen G20 
ülkeleri arasında ise açık ara 
birinci olan Türkiye, işsizlikte 
Avrupa üçüncüsü, Milli Gelir 
dağılımındaki eşitsizlikte de 
OECD ülkeleri içinde üçüncü 
olma başarısızlığını göster-
miştir.

Enflasyondan işsizliğe, 
rezervlerden bütçe açığına ka-
dar resmi kurumlar tarafından 

dile getirilen tüm rakamlar gerçekleri ortaya koymak-
tan çok uzaktır. 

T.C Merkez Bankası 20 yıldan bu yana açıkladığı 
enflasyon ve döviz kuru hedeflerinin hiçbirini tuttura-
mayan tek Merkez Bankası olarak tarihe geçmiştir.

Rakamsal hileler toplumda algıyı etkilerken hem de 
esas olarak ücret artış oranları enflasyona endekslen-
miş asgari ücretliler başta olmak üzere, işçiler, memur 
ve emeklilerin ücret artışlarının düşük tutulmasına ne-
den olmaktadır. 

Bu uygulamalarla emekçilerin cebinden sermayeye 
kaynak aktarılmaktadır.

Bunca pahalılığa rağmen son iki ayda her nasılsa 
tek haneli olarak açıklanan enflasyon, aslında, gönül-
süz olarak artırılan asgari ücrete, memur ve emekli ma-
aşlarına yapılan artışlara yönelik gerçekleştirilen geri 
alma operasyonlarıdır.

Türkiye, OECD raporlarına göre üye ülkeler içinde 
işçileri en uzun süreyle çalışan ülkedir; yani çalışma 
sürelerinin uzunluğu bakımından birinci durumdayız. 

Çok çalışan az kazanan Türkiyeli işçiler ne yazık 
ki çalışırken ölüme en çok yakalanan işçiler olarak da 
Avrupa ülkelerindeki sınıf kardeşleri arasında birinci, 
dünyada ise üçüncü durumdalar. 

Sayıların dili acımasızdır ve fazla söze gerek bırak-
maz. Sıralamalar işçi sınıfı ve halk adına hiç de iç açıcı 
bir durum olmadığı gerçeğini tüm çıplaklığıyla gözler 
önüne sermektedir.

Bıçak kemiğe dayandı
Gerçekten de işçi sınıfı ve sendikal hareket üzerin-

de yıllardır devam eden baskıların giderek arttığı ve 
geleceğimizi karartan yasalardan oluşan çemberin her 
geçen gün biraz daha daraldığı, klasik tabirle bıçağın 
kemiğe dayandığı bir dönemi yaşıyoruz.

Bizlerin bu ülkeden başka gidecek bir yerimiz yok; 
o zaman, bu ülkeyi bir avuç sömürgen sermayedar ile 
onların işbirlikçilerine bırakamayız.

Genel olarak uygulamalara bakıldığında bütün bu 
gerçekleşenlerin yoksul halkın yararına imiş gibi gös-
terilerek sermayenin çıkar ve istekleri doğrultusunda 
yapıldığını görmekteyiz. Devletin gücü ne yazık ki bu 
politikaları uygulamak için kullanılıyor. 

Bağımsızlık, demokrasi, eşitlik, özgürlük,sosyal 

devlet, planlı ekonomi, adalet, cumhuriyet gibi kav-
ramlar bu dönemde ciddi yaralar aldı. Kalkınmanın, 
ilerlemenin yerine genelde doğu toplumlarında olduğu 
gibi  kişilere gözü kara bağımlılık ve biat etmek yü-
celtildi. 

Sayıştay, TÜİK ve Merkez Bankası gibi  Cumhu-
riyet döneminin saygın kurumları sürekli hale gelen 
Başkan ve yönetici kıyımları ile iğdiş edildi ve güveni-
lirliğini yitirdi. Dün söylediğini bugün reddeden prag-
matist politikalar sistemleştirildi.

Bir yandan ABD’nin demode silahlarını almaya 
çalışırken diğer yandan İngiltere’nin çöplerini güzelim 
Adana’ya para karşılığı göndermesine göz yumuldu.

Kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülkeden zi-
yade, tarih boyunca ülkeye ve emekçilere yarardan çok 
zarar getiren emperyalistlerin hamiliği, neo-liberalizm 
adı altında kabullenmemizi istıyorlar.

Bu hedefler doğrultusunda içerde neredeyse bütü-
nüyle taşeronlaşmış, dışarda emperyalistlerin yıkımla-
rından çöplenmeye çalışan bir ülke yaratılmaya çalışılı-
yor. Bu yine içerde işgücünün ucuzlaştırılarak, emeğin 
ayağa, işçinin pazara düşmesi, dışarda ise kimsenin 
dikkate almadığı bir ülke olma anlamına gelmektedir.

Çoktandır sosyal devletin adı bile geçmiyor. Emek-
çilerden aldıkları oylarla iktidara gelenler, güçlerini 
daima sermayeden yana kullandılar, kullanmaya da 
devam ediyorlar. 

Bunun için özelleştirmeleri, piyasacılığı, liberaliz-
mi yüceltiyorlar. Sosyal devletin emekçiler için önemli 
olan kazanımlarını hafızalardan kazımak istiyorlar.

Hiçbir şekilde emeğin yok sayılmasına, haklarımı-
zın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. 

Bizler tarihimiz boyunca iktidarların yanında hiza-
ya çekilen bir sendika olmadık. 

Halksız demokrasi olmaz. Bir kişinin veya bir avuç 
azınlığın isteklerine göre yönetilen bir ülkede demok-
rasiden söz edilemez. Demokrasinin olmadığı yerde 
ise yoksulluk, yolsuzluk, adaletsizlik, ahlaki çöküntü 
ve terör kaçınılmazdır. 

İşte biz bunun için gerçek bir demokrasi istiyoruz. 
Bu güzel ülkede adaletli bir gelir dağılımı, hak ve 

özgürlüklerden herkesin eşit biçimde yararlandığı, gö-
rüş ve düşüncelerin serbestçe 
ifade edildiği, sosyal devlet 
ilkelerinin birebir yaşama 
geçtiği, insanların çalışırken 
ölmediği, ay sonunu endişe 
duymadan getirdiği, barışın 
ve kardeşliğin hüküm sürdü-
ğü demokratik bir düzen isti-
yoruz.

Bütün bu taleplerimizle 1 
Mayıs’ta meydanlarda olaca-
ğız.  
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Ekonomik kriz, işsizlik, zamlar, pandemi, borçlanma 
derken ülkemizde insanca yaşamak bir yana hayatta 
kalmak bile her gün zorlaşıyor. 

Bu düzen toplumun işini, aşını geçimini ve sağlığını 
korumuyor, aksine tehdit ediyor.

Bu düzenin çarkları, dünyanın tüm değerlerini 
ve güzelliklerini üreten bizleri, işçileri, emekçileri, 
kamu emekçileri, mühendisleri, mimarları, hekimleri, 
avukatları, aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, 
gençleri, kadınları, emeklileri, emekli dahi olamayanları 
ezdikçe eziyor.

Bu düzenin çarkları, zengini daha zengin etmek, 
bankaların kasalarını doldurmak, şirketleri ihalelerle 
beslemek üzere kurulmuş. 

Bu düzenin çarkları sermayeye sömürecek ucuz emek, 
yağmalanacak doğa, talan edilecek kentler yaratmak 
üzere dönüyor. 

Halk işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, artan borçlarla, 
salgınla mücadele ederken 20 yıldır ülkeyi yöneten AKP 
iktidarı ülkenin tüm kaynaklarını, bir avuç patronu ve 
ayrıcalıklı zümreyi korumak için seferber etti, etmeye 
devam ediyor. 

Halk işe, ekmeğe, insanca bir yaşama olduğu kadar 
demokrasi, adalet ve hukuka da aç. Bu düzen yurttaşların 
hakkını, hukukunu çiğniyor, adaletsizliği büyütüyor. 

Halkın gerçeği ile bir avuç ayrıcalıklı kesimin 
gerçeği arasındaki fark, tek sesli medyanın propaganda 
yayınlarıyla perdelenmek isteniyor. Üstü örtülemeyen 
hakikate dair çığlıklar, baskı ile, şiddet ile, sansür ile, zor 
ile bastırılmak isteniyor. Hakkını arayan ve gerçekleri 
söyleyen herkes bu düzenin hukuk dışı zorbalıklarıyla 
karşı karşıya kalıyor. 

Bu düzenin devamı için demokrasinin son kırıntıları 
bile ortadan kaldırılıyor. Demokratik hak olarak elde 
kalan tek hakkımız olan seçme ve seçilme hakkımıza dahi 
el uzatılıyor. 

Bu düzen mağdur ettiği milyonları bölüp parçalayarak 
yönetmek gibi tehlikeli bir yönteme başvuruyor. Sürekli 
olarak iç ve dış düşman yaratılıyor. Yukarıdan aşağıya 
kışkırtılan şovenizm, cinsiyetçilik, ırkçılık, mezhepçilik 
ve savaş politikaları bu düzenin yarattığı krizi yönetmenin 
bir yolu olarak ülkemizin ve halkın geleceğini tehdit 
ediyor.

Bu düzen böyle gitmez. Halkı yoksulluğa, açlığa, 
işsizliğe, borçluluğa ve güvencesizliğe mahkûm eden bu 
akıl dışı düzen Türkiye’nin sırtında bir yüktür.

Öte yandan 20 yıldır ülkeyi yönetenler ve tüm yetkileri 
tek kişide toplayanlar sorumluluktan kaçamaz. Ülkenin 
kanayan sorunlarını kendi dışındaki herkese ve her şeye 
bağlayan bir yönetim anlayışına artık yeter diyoruz. 

Gün şikâyet etme günü değildir. Biz tüm sömürülenler, 
yoksullaşanlar, ezilenler olarak bu düzeni değiştirme, 
82 milyonun insanca yaşayacağı bir ülkeyi inşa etme 
gücümüz var. 

1 Mayıs, İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele 
ve Dayanışma günü ülkenin dört bir yanında gücümüzü 
ve coşkumuzu meydanlara taşıdığımız bir gün olacaktır. 

Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de 
işçilerin ve emekçilerin, bu günü kendi belirledikleri, 
kentin en merkezi meydanlarında, İstanbul’da da Taksim 
1 Mayıs alanında coşkuyla kutlama hakkı vardır. 

Ulusal ve uluslararası mahkemelerce de kabul 
edilen bu hakkın 2013 yılından beri keyfi biçimde gasp 
edilmesini, Taksim 1 Mayıs alanının yasaklanmasını kabul 
etmediğimizi ve Taksim 1 Mayıs meydanı yasağı başta 
olmak üzere, yasakların kalktığı bir ülke için mücadele 
kararlılığımızı buradan bir kere daha ifade etmek isteriz.

Biz aşağıda imzası bulunan emek ve meslek örgütleri 
olarak 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Gününe 
giderken birlikte değiştirme irademizi işyeri işyeri, sokak 
sokak, meydan meydan örgütleyeceğimizi, Türkiye’nin 
dört bir yanında 1 Mayıs meydanlarında omuz omuza 
olacağımızı ilan ediyor, emekten, barıştan, demokrasiden, 
eşitlikten, özgürlükten yana olan herkesi 1 Mayıs 
meydanlarında buluşmaya çağırıyoruz. 

DİSK-KESK-TMMOB-TTB-TDB

BU DÜZEN 
BÖYLE GİTMEZ!

BİRLİKTE 
DEĞİŞTİRECEĞİZ! 

BİRLİKTE 1 MAYIS’A
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27 Ocak’ta yapılan salon toplantısında büyük coşku 
vardı. Merkez ve şube yöneticilerimizin de katıldığı 
toplantıda,  Genel Başkanımızın seslendiği işçiler, 
sloganları ile kararlılıklarını gösterdiler.

“BİZ, BİZ, BİZ... DİSK’LİYİZ…”

5 Şirkette Birleşik Metal,  
1 şirkette Lastik-İş,  
1 şirkette Limter-İş çoğunluğu sağladı
Sendikamız işverenin sendikalaşmayı imkansız hale getiren 

bu oyunlarına karşın alt işveren şirketlerinde örgütlenmeyi 
başarıyla sonuçlandırmıştır. Kimaks Kimya Kauçuk Mak. San. 
Ve Tic. Ltd. Şti. , OKM Otomotiv Kimya San. Ve Tic. Ltd. 
Tşi., Otokimsan Otomotiv Yan San. Ve Tic. Ltd. Şti. , Farsan 
Otomotiv Endüstrisi San. Ve Tic. Ltd. Şti. ve Farmak Otomotiv 
ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti. unvanlı alt işverenlikte sendikamız 
yetki tespitini almıştır.

Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç işkolunda görünen 
Poltek Kimya Tekstil Ve İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ünvanlı alt 
işverenlik firmasında da ise konfederasyonumuz DİSK’e bağlı 
Lastik-İş sendikası yetki tespitini almıştır.

Gemi Yapımı Ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye Ve Antrepoculuk 
işkolunda tescilli Farmak Otomotiv ve Kimya San. Tic. Ltd. 
Şti. ünvanlı alt işverenlik şirketinde de DİSK’e bağlı Limter-İş 
Sendikası yetki için gerekli çoğunluk sayısına ulaşmıştır.

Farplas patronlarının sicili bozuk
Farplas işverenleri faaliyete başladığı tarihten bu yana sendika 

karşıtı tutumu ve sendikaya üye olan işçilerin cezalandırıldığı bir 
şirket olarak Kocaeli bölgesinde bir üne sahip. Farplas işyerinde 
daha önceki yıllarda da farklı işkollarındaki birkaç sendikanın 
sendikal örgütlenme girişimleri oldu. 

İşverenin sendikalaşmaya karşı işyerini farklı işkollarında 
şirketlere bölme ve işten çıkarma girişimleri neticesinde 
yaklaşık 55 yıllık ticari faaliyet döneminde hiçbir sendika yetki 
aşamasına gelemedi, on yıllar boyunca Farplas işçileri ucuz 
emek sömürüsüne, sendikasızlığa mahkum edildi.

2 Şubatta, Genel Merkez yöneticilerimiz, Gebze 
2 Nolu Şube başkanımız ve Lastik-İş, Limter-İş 
Sendikası yöneticilerinin yanı sıra sendikalarımızın 
örgütlenme uzmanları, avukatlarının katıldığı ortak bir 
değerlendirme toplantısı yapıldı.

Sendikadan istifa edene zam vaadi
Sendikamızın üyelik faaliyetleri sırasında İşveren 

tarafından işçilerin sendikamızdan istifa etmeleri 
için baskı yapılmış, sendikadan istifa etmeleri şartı 
koşularak ücret zammı ve sosyal haklar verileceğine 
dair vaatlerde bulunulmuş,  Sendika üyeliğinin devam 
etmesi halinde zam yapılmayacağı söylenerek işçiler 
cezalandırılmak istenmiştir.

Farplas işçilerinden sarı sendikaya 
protesto

Farplas işçilerinin işyerinde yaşanan baskılardan 
kaynaklı olarak demokratik protesto ve gösteri 
haklarını kullandığı 19 Ocak 2022 tarihinde Türk 
Metal Sendikası da fabrika önüne geldi ve Farplas 
işçilerinin yoğun tepkisiyle karşılaştılar. Farplas 

işçileri şirket yönetiminin talebiyle fabrika önüne 
geldiğini düşündükleri sendikaya işçilerin tercihinin 
Birleşik Metal-İş Sendikası olduğunu gösterdikleri 
tepkiyle açıkça ortaya koydular.

Baskı ve tehditlere rağmen işçilerin birçoğunun 
sendika hakkından vazgeçmemesi üzerine üyelerimiz 
bir otele çağrılmış, burada işten çıkarıldıklarına dair 
tebligat yapılmıştır. İşverenin çağrısı üzerine otele 
gitmeyen üyelerimizin ise bazılarına ihtar gönderilmiş, 
bazıları telefonla aranarak veya mesaj yoluyla işten 
çıkarıldıkları bildirilmiştir. 100’den fazla işçi sendikal 
sebeple işten çıkarılmıştır.

İşten çıkarılmayan üyelerimizse farklı taşeron 
firmalara ve farklı işkollarına geçirerek sendika 
üyeliğini düşürülmüştür. İşçiler aynı fabrikada aynı 
koşullarla esasen aynı işveren bünyesinde çalışırken 
yalnızca kağıt üzerinde alt işverenler değiştirilerek 
Sendika hakları gasp edilmiştir.

Farplas işçileri DİSK’te birleşti

Kocaeli Çayırova TOSB’da faaliyet yürüten Farplas Otomotiv 
A.Ş.’ne ait işyerlerinde Sendikamızın Ocak ayının ortalarında 
yoğunlaşan örgütlenme faaliyetleri sonucunda, 1000’e yakın 
Farplas işçisi sendikamıza üye oldu. Sendikamız Farplas’a bağlı 
şirketlerde yasanın aradığı gerekli çoğunluğu sağladı ve yetki 
müracaatlarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yaptı. 

Farplas işverenleri sendikal örgütlenmeyi imkansız hale 
getirebilmek adına muvazaalı alt işverenlik ilişkileri kurmuş, 
aynı fabrika çatısı altında aynı işi yapmalarına rağmen işçileri 
farklı farklı alt işverenlere bağlı olarak çalıştırmıştır. 

İşçiler Farplas bünyesinde sekiz ayrı alt işverenlik şirketinde 
çalışıyor görünmekte ve farklı işkollarına kaydettirilmiş 
bulunmaktadır. Bu tablo işçilerin sendikalaşmasını engellemek 
adına Farplas işverenleri tarafından kasıtlı olarak oluşturulmuştur.



Birleşik Metal-İş
Nisan 2022 5

Direnişe polis müdahalesi:  
200 işçi polisin biber gazlı saldırısı sonucu gözaltına 

alındı

31 Ocak 2022 tarihinde baskılara ve işten atmalara 
karşı demokratik ve barışçıl gösteri hakkını kullanan 
işçilere fabrika içerisine sokulan kolluk güçleri tarafından 
şiddet uygulandı. Aralarında hamile kadınların da 
bulunduğu onlarca üyemiz şiddet uygulanarak gözaltına 
alındılar. Fabrika önünde eyleme destek veren sendikamız 
yöneticileri, temsilcileri ve üyeleri de polisin şiddetli 
müdahalesiyle karşı karşıya geldi.

Farplas’a işverenin istediği değil 
işçilerin seçtiği sendika girecek
Farplas yönetimi bu yollarla sonuç alamayınca bu kez 

işkolundaki bir başka sendikayı, Türk Metal’i işyerine 
çağırdı ve fabrikada çalışan işçileri bu sendikaya üye 
olmaya zorlamaya başladı. Şirketin müdürleri, müdür 
yardımcıları tüm yönetici kadrosu üretim ve ofislerde 
işçileri dolaşarak Türk Metal’e üye olmaları için baskıya 
zorladılar. 

Sendikamızın yetki tespitleri geldikten sonra farklı 
işkollarındaki şirketlere kaydırılan işçiler de yeniden 
metal işkoluna geçirilerek iradeleri dışında zorla Türk 
Metal’e üye yapıldılar.

İşçilerin kendi tercihiyle seçtikleri sendikayı 
istemeyen işverenlerin çok bildik bir yöntemidir bu. 
Kendi kontrolünde, işçinin değil kendisinin sözünü 
dinleyen, bir dediğini iki etmeyen sendikayı devreye 
sokarak işçilerin örgütlülüğünü kırmaya çalışır. Türk 
Metal bunun geçmişte pek çok örneğini vermiştir. Şimdi 
de bu uğursuz oyun Farplas’ta oynandı.

Türk Metal’e sesleniyoruz. Patronun oyuncağı 
olmaktan vazgeçin. Sendikamızın örgütlendiği işyerinde 
işçilerin iradesine karşı hareket etmeyin. Her koşulda son 
kararı patron değil, işçiler vermelidir. Bu nedenle üyesi 
bulunduğunuz uluslararası küresel sendika IndustriALL 
ile birlikte imza attığınız çerçeve anlaşmasına uyun. 
İşçinin iradesinden korkmuyorsanız sandığı koyalım, 
söz konusu anlaşma çerçevesinde işçinin tercih ettiği 
sendikayı bir kez de referandum ile belirleyelim. Esas 
olan işçinin iradesidir. Sendikaya patron değil işçiler 
karar vermelidir.

Farplas işçileri Maslak’ta: “Teslim 
olmayacağız, mücadeleye devam”

16 Şubat Çarşamba günü Genel Başkanımız Adnan 
Serdaroğlu ve Farplas işçileri, tepkimizi haykırmak için 
Maslak’ta Farplas Otomotiv önündeydik.

Büyük bir coşkuyla holding binasının önünde 
topalanan işçiler, sendikamız yönetici ve temsilcileri ve 
desteğe gelen emek dostları, Farplas’ta yaşanan emek 
düşmanlığına tepkilerini ortaya koydular...

DİSK’in Kadıköy’de düzenlediği basın açıklamasına da 
yoğun katılım gösteren Farplas işçileri, kamuoyuna seslerini 
duyurmak için her platformu kullandılar... 

Basın açıklamasında Birleşik Metal İş, Lastik İş ve 
Limter İş sendikalarımızın örgütlendiği Farplas’ta işten atılan 
100’ün üzerinde işçinin geri alınması ve sendikalarımızın 
tanınması talepleri yükseltildi.

Farplas önünde DİSK coşkusu

Farplas’ta atılan işçilerin geri 
alınması ve işçilerin örgütlenme hakkının 
tanınması talebiyle  süren direniş ile 
dayanışma amacıyla konfederasyonumuz 
DİSK tarafından kitlesel bir ziyaret 
gerçekleştirildi.

Kocaeli Gebze Otomotiv Tedarik 
Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 
Farplas fabrikası önünde süren direniş 
ile dayanışma amacıyla DİSK Genel 
Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Yönetim 
Kurulu üyeleri, DİSK üyesi sendikaların 
genel başkanları, genel merkez ve şube 
yöneticileri ve yüzlerce işçinin katıldığı 
ziyaret 18 Şubat 2022 Cuma günü 
gerçekleştirildi.



6 Birleşik Metal-İş
Nisan 2022

Fabrikalardan Farplas desteği

Farplas süreci, uluslararası sendikal örgütlerin de 
gündemine taşındı...

Farplasta atılan üyelerimiz için verdiğimiz işe 
iade mücadelemiz, işverenin uyguladığı saldırılar, 
üyelerimizie istifa ve yönlendirme baskılarını, yaşanan 
sıcak süreci uluslararası üst örgütlerimiz IndustriAll_EU 
ve IndustriALL_GU ile paylaştık. 

İşyerinde yetkimiz gelmiş olmasına rağmen, tüm 
işletmede sandığın konularak referanduma gidilmesi 
talebimizi ortaya koyduk. 

Farplas işçileriyle birlikte şube  binamızda yaptığımız 
basın toplantısında, Farplas fabrikası önünde 72 gündür 
süren direnişin sona erdiğini, hukuksal mücadelenin 
devam edeceğini açıkladık.

“Bu vesileyle, mücadelemizde bizi yalnız bırakmayan 
tüm dostlarımıza, emekten yana partilere, siyasi 
örgütlere, dernek ve kuruluşlara, kadın örgütlerine, 
kardeş sendikalarımıza, vardiya çıkışlarında ziyaretimize 
gelen işçi kardeşlerimize ve basın emekçilerine teşekkür 
ediyoruz.”

  Birleşik Meta-İş, Lastik-İş, Limter-İş 

“Yetki davalarımız devam ediyor. İşverenin az sayıda 
işçi üzerinden, işyerine sokmaya çalıştığı sarı sendikaya 
karşı yetki itirazımızı yaptık. Uluslararası alanda 
referandum talebiyle mücadelemizi devam ettiriyoruz.

Sendikamızın gözetiminde ve avukatlarımızın 
desteğiyle, işten atılan üyelerimizin büyük bölümü 
arabulucu görüşmelerinde kıdem ve ihbar tazminatlarının 
çok üzerinde tazminatlar aldırdık. Diğer üyelerimizin 
ise tüm davalarını yine sendikamız gözetiminde 
avukatlarımızla yürütüyoruz.

Tek bir üyemizi yalnız bırakmadık, bundan sonra da 
bırakmayacağız.”

Ortak basın toplantısı

Hak ihlalleri, uluslararası platformlarda...

26 Mart’ta, Farplast işçileri bir yürüyüşün ardından 
Gebze halkına seslendiler:

“Birkaç saat önce fabrikanın önündeydik. Gebze 
Organize Sanayi içinde yürüdük. Önünden geçtiğimiz 
her fabrikaya seslendik. Sonra yürüyüşümüzü Gebze’de 
sürdürdük. Farplas işverenliği, bir işletmede işçilere karşı 
işlenebilecek ne kadar suç varsa hepsini işledi.

Biz haftalardır aslında bu suçlara karşı da mücadele 
ediyoruz.

Bir çift sözümüz de sarı sendikaya var. Onlarca işçi 
DİSK’e bağlı sendikalara üye olduğu için işten atılmış, 

sendikadan istifa etmeleri için baskı görmüş, yaptığı her 
uygulama ile sendika düşmanlığı tescillenmiş bu işveren 
sizi çağırınca neden geliyorsunuz? İşverenin koltuk 
değnekliğini neden yapıyorsunuz? Size yaptığımız çağrıyı 
bir de kamuoyunun önünde yeniliyoruz. Referandumdan 
kaçmayın. İşçinin iradesine saygı gösterin.

Farplas Otomotiv işçilerinin sendikalı çalışmak için 
verdiği zorlu mücadele devam ediyor.

Farplas işçilerinin uğradığı haksızlıkları her yerde 
anlatmaya devam edeceğiz.

Organize sanayi bölgelerini babalarının çiftliği 
zanneden, işçiyi alınıp satılabilir 
köleleri belleyen, hukuk tanımaz, 
yasa bilmez, zenginliğinden 
gözleri kör olmuş Farplas 
işvereni sanmasın ki bu defter 
böyle kapanacak.

İşçilerin elleri hep iki 
yakanızda olacak.

Yaşasın İşçilerin Birliği

Yaşasın Farplas 
Direnişimiz.

Yaşasın DİSK

İşçiler, Ankara’da...

Genel Başkanımız Adnan SERDAROĞLU, Genel 
merkez ve şube yöneticilerimizle birlikte bir grup Farplas 
işçisi 15 Mart'ta Ankara’daydı.

Önce ILO yetkilileriyle ve ardından Aile Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görüşmeler 
gerçekleştirdiler. Daha sonra TBMM'nde CHP Grup 
toplantısına katıldılar.

Farplas işçisi uyarıyor:

Sanmayın ki 
Bu defter 
Böyle kapanacak
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Farplas direnişi kadın işçilerin 
işyerinde karşı karşıya kaldıkları 
eşitsizlikler, hak ihlalleri, 
uğradıkları mobbinglerin  basına 
yansıması ile kısa sürede kadın 
işçilerin ön plana çıktığı bir 
direnişe dönüştü.  

Sendikamız kadın komisyonu 
direniş süresince sık sık yapmış 
olduğu  ziyaretlerle işçileri yalnız 
bırakmadı.  Basın açıklamalarında, 
kadın örgütlerinin ziyaretlerinde 
Farplas işçilerinin yanında yer 
aldı. 

Ayrıca, Yoksulluğa Feminist 
İsyan Kampanya Grubu 22 Nisan 2022 tarihinde,  
EŞİK Kadın Platformu 23 Şubat 2022 tarihinde 
Farplas işçileri ile dayanışma ziyareti yaptılar. 23 
Şubat günü KESK Kadın Meclisi yaptıkları basın 
açıklaması ile 8 Mart için yapacakları etkinliklerinin 
startının  Farplas’ta direnen  kadın işçilerle birlikte 
fabrika önünde verdi.  DİSK Kadın Komisyonu 8 
Martı yaptıkları etkinlikle fabrikanın önünü şenlik 
alanına çevirdi. 

 Farplas direnişçisi kadın işçiler 6 Mart’ta  
Kadıköy’de düzenlenen kadın mitingine “Atılan 
İşçiler Geri Alınsın” pankartı ile katıldı. 

Mitingte direnişçi işçilerden Betül Oral kürsüde 
söz aldı ve  yaşadıklarını direniş sürecini anlattı, 
dayanışma çağrısı yaptı.  Adından DİSK’in Türkan 
Saylan Kültür Merkezindeki salon etkinliğine 
katılan kadın işçiler burada katılımcıları selamladılar 
ve dayanışma çağrılarını  tekrarladılar. 

İstanbul Esenyurt bölgesinde 
bulunan Kromevye San Ve Tic A.Ş. 
işyerinde Trakya şubemizin örgütlenme 
çalışmaları başarıyla neticelendi. 
Sendikamız işyerinde yasanın aradığı 
çoğunluğu sağlayarak Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’na 8 Şubat 2022 
tarihinde yetki tespiti için müracaatta 
bulundu. Bakanlık çoğunluk tespitimizi 
belgeleyerek 10 Şubat 2022 tarihinde 
çoğunluk tespitini sendikamıza ulaştırdı.

İşverenin örgütlenmenin haberdar 
olmasının ardından 5 üyemiz işten çıkartıldı. 
İşten çıkarmalar üzere 21 Şubat 2022 tarihinden 
itibaren atılan işçilerle birlikte fabrika önünde 
direnişe başladık. 

Krom Evye Sanayi ve Ticaret A.Ş. işyerinde 
işten atılan üyelerimizle birlikte bir aydan fazla 
süredir devam eden direniş, 17 Mart itibariyle 
sona erdi.

İşyeri yönetimiyle sendikamız arasında 
yapılan görüşmeler sonucunda bu 
süreçte işten atılan tüm üyelerimizin 
işbaşı yapmaları konusunda mutabakata 
varıldı.

Buna göre üyelerimiz herhangi bir 
hak kaybı yaşamadan işlerinin başına 
dönecekler. İşyerinde üyelerimizin 
sendikal tercihlerine saygı gösterilecek 
ve karşılıklı iyi niyet çerçevesinde iş 
barışı yeniden tesis edilecek.

Krom Evye’de direniş kazandı

Ben Farplas direnişçilerinden 
Zahide.

Yirmi ocakta başlayan 
sömürü sistemine isyanımız 
yirmi beş ocakta işten 
kovulmamız, otuz bir 
ocakta fabrikayı işgal ve iki 
şubatta başlayan kapı önü 
direnişimiz ile devam etti. 
Ben hep susmayan, korkmayan 
ve itaat etmeyen bir birey oldum. 
Bunlardan mütevellit zaman 
zaman kendimi dünyalıların 
arasında unutulmuş bir uzaylı 
gibi hissettim.  Ve haksızlığa, 
arkadan iş çevirmeye, iki 
yüzlülüğe, çıkar ilişkilerine, 
nabza göre şerbete benim bünyem 
hiçbir zaman uygun olmadı. 
Çıkan isyan ateşinde elimdeki 
meşalenin kara, yağmura, 
fırtınaya rağmen hep yanmaya 
devam etmesi için emek verdim. 

Bizim direnişimizde 
yanan meşaleler tüm işçi 
sınıfı için umut oldu, ışık 
oldu. Ne güzel şey insanların 
aklından, kalbinden geçip de 
yüzlerinde tebessüm olmak. 
İşçi sınıfı bilsinki asıl güç 
sermayede değil, asıl güç biz 
işçilerin emeğindedir. Biz 
olmazsak patronların milyar 
dolarlık fabrikaları, makineleri 
sadece beton ve hurda 
yığınıdır. Onları değerli kılan 
biz işçi sınıfının ekmeğidir.  
Emeğimiz varlığımızın 
hazinesidir. Ve patronların 
servetlerine servet katmak 
için sarfettiğimiz hazinemizin 
karşılığında sadece, insan 
onuruna yakışır yaşamı 
sürdürmek için gerekli olan 
ücreti talep ediyoruz. 

Bireysel olarak taleplerimiz 
dikkate alınmadığı için anayasal 
hakkımızı kullanarak, örgütlenip 
sendikalaştık. Sendikalaşırken 
de varlığı boyunca gerçekten her 
daim işçi sınıfının yanında olan, 
kuruluş amacına hiçbir zaman 
ihanet etmemiş DİSK ile yol 
alma kararı aldık. Farplas'taki 
sömürü sistemine isyanımızda 
DİSK'e bağlı  Birleşik Metal İşin 
Gebze 2 nolu şubesi ile el ele kol 
kola mücadele ettik. 

Mücadelemiz boyunca 
hep yanımızda olup, bütün 
imkanlarını mücadelemiz 
uğruna seferber eden şube 
yönetimimiz sendikalaşmanın, 

işçi sınıfının birlikte hareket 
etmesinin ne büyük güç 
olduğunu bize öğrettiler. 

Mücadelemizin zafere 
ulaşması için Farplas 
yöneticilerinin Maslak'taki 
holdingine, tedarikçisi olduğu 
ana sanayi firması Toyota'ya, 
işçi sömürüsünü hayatının 
felsefesi haline getirmiş kurucu 
ortağın Beykoz'daki villasına 
protesto için gittik. "Her yer 
Farplas, her yer direniş!" 
sloganımızla her yeri eylem 
alanımız olarak belirledik.  

Aslında ilk aşamada Birleşik 
Metal İş, Lastik İş ve Limter 
İş Farplas çatısı altındaki yedi 
şirkette yeterli üye sayısına 
ulaşıp yetki belgesini almıştı. 
Ancak fabrika yönetiminin 
sendikalaşmaya karşı sergilediği 
onursuzca tutumu sonucunda 
ayak oyunlarına başvurdular. 
Ve yetki belgesine sahip alt 
şirketleri iflas gösterip DİSK'in 
bağlı olduğu sendikaların 
yetki belgesini düşürmeye 
yönelik ayak oyunlarıyla 
sendika mücadelemizi bozguna 
uğratmaya çalıştı. Akabininde 
paraları ile istedikleri gibi 
anlaşıp, yönlendirebilecekleri 
sarı sendika ile anlaştılar. 

Kapı önü direnişimizi 
sonlandırma kararı aldık biz 
direnişçiler olarak. Yasal 
olarak Farplas'a karşı olan 
mücadelemiz devam etmekte.  
Asıl güç olan biz işçi sınıfı hep 
beraber hareket ettiğimizde 
patronlar sömürü sistemlerini 
sürdüremeyeceklerdir. 

Eyyy işçi sınıfı, gücünün 
farkında ol. Onurun için, hayatın 
için hep beraber el ele kol kola 
birlikte mücadele et senkronize 
bir halaydaymışçasına. Pişman 
olmamak için harekete geç. 
Mücadelende verdiğin emeğin  
muhakkak karşılığını alırsın.  

Farplas direnişimiz 
harikaydı. Tam 58 gün kapı 
önü direnişindeydik. Ve hiç 
pişman olmadım. İyiki Farplas 
direnişinin parçası oldum. Bu 
süreçte biz işçilerin yanında olan 
tüm sınıf dostlarına çok teşekkür 
ederim. Kucak dolusu sevgi, 
saygılarımla başka bir direnişte 
görüşmek dileğiyle...

Kadın gözünden Farplast mücadelesi

Atılan işçiler işlerine geri döndü

Farplas direnişinde kadın dayanışması 



8 Birleşik Metal-İş
Nisan 2022

Şimdi Örgütlenmeyi 
Yükseltme zamanı

Tüm işçiler hızlı bir yoksullaşmanın, derin bir 
ekonomik darboğazın içerisinde. 

Hayat pahalılığı artık katlanılamaz bir hâl aldı.
Sendikasız işyerlerinde milyonlarca emekçi, 

düşük ücretlerle, insanlık dışı çalışma koşulları 
içerisinde yaşam mücadelesi veriyor. 

Kötüleşen çalışma ve hayat koşulları karşısında 
işçiler haklarını ancak sendikayla alabilir.

Enflasyona yenik düşmeyen ücret zamları, 
ikramiye, sosyal haklar, fazla mesai düzenlemeleri 
tüm metal işçilerinin hakkı.

Sendikamızın sesini hep birlikte yükseltme, 
sendikasız işyerlerinde çalışan arkadaşlarımızı, 
akrabalarımızı, dostlarımızı sendikalaşmaya davet 
etmenin tam zamanı. 

Metal işçilerinin örgütlülüğünü büyütelim, 
sendikamızı büyütelim, örgütsüz milyonları 
patronların insafına terk etmeyelim…

İzmit ve Sakarya’da 
faaliyet yürüten aynı 
gruba bağlı Çemsan Gıda 
Ve Kimya Teknolojileri 
Makina Sanayi Ticaret 
A.Ş ve Çemsan Çelik 
Konstrüksiyon Makina 
İmalat San.Tic.A.Ş. 
işyerlerinde çalışan 
işçiler, anayasal ve yasal 
haklarını kullanarak 
sendikamıza üye oldular.

Kocaeli şubemiz tarafından yürütülen örgütlenme 
çalışmaları sonucu, sendikamız kısa sürede gerekli olan 
yasal çoğunluğu sağladı ve 18 Şubat 2022 tarihinde 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki 
başvurusu yaptı. Mart ayında Bakanlık sendikamızın 
çoğunluğunu belgeleyerek yetki tespitini sendikamıza 
gönderdi. 

Çemsan işvereninin işçilerin en temel yasal 
haklarından olan sendikalaşma hakkına saygı 
göstermesini ve bu sürecin sorunsuz bir biçimde toplu 
sözleşme aşamasına kadar karşılıklı diyalog zemininde 
sürdürülmesini temenni ediyoruz.

Birleşik Metal-İş çatısı altında buluşan tüm işçilere, 
hoşgeldiniz diyoruz.

Mersan Otomotiv işçileri 
Birleşik Metal dedi
Manisa’da bulunan Mersan Danışmanlık Tasarım 

Otomotiv Oto Yedek Parça Makina işyerinde çalışan işçiler, 
Anayasal ve yasal haklarını kullanarak sendikamıza üye 
oldular.

14 Şubat 2022 tarihinde çoğunluğu sağlayarak Bakanlığa 
başvurumuzu yaptık. Yetki tespiti Şubat ayı içerisinde 
sendikamıza ulaştı.

Mersan Makina işvereni sendikamızın yetki tespitine 
itiraz etti. Mart ayı içerisinde sendikamız yöneticileri ile şirket 
yönetimi arasında ilk görüşme sağlandı. İçilerin talebi yetki 
itirazını beklemeksizin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 
biran önce başlaması.

Kayıkçı Demir Çelik’te
artık sendika var
Karabük’te faaliyet yürüten Kayıkçı Demir Çelik San.Ve 

Tic.Ltd Şti işyerinde çalışan işçiler, anayasal ve yasal haklarını 
kullanarak sendikamıza üye oldular.

Örgütlenme çalışmaları sonucunda sendikamız kısa sürede 
gerekli olan yasal çoğunluğu sağladı ve 28 Ocak 2022 tarihinde 
Bakanlığa yetki başvurusunu yaptı. Bakanlık sendikamızın 
çoğunluğunu belgeleyerek yetki tespitini sendikamıza gönderdi. 

Şirket yönetimi sendikalaşma sürecini uzatmak için yetki 
tespitine itiraz yoluna gitti.

Kayıkçı işçilerinin toplu sözleşmeli çalışma düzeni için 
yürüttüğü mücadele sendikamızla birlikte devam ediyor. 

Yeni üyelerimiz... Hoşgeldiniz...

Çemsan Çelik ve Çemsan Gıda işçileri aramızda
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Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz'da 

Yeni hedefler belirlendi
9 Şubat’ta Genel Merkezimizde toplanan 

ve gün boyu süren Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulumuz’da; çalışma yaşamındaki güncel 
durum, işyerlerindeki sorunlar, siyasal ve 
toplumsal gelişmeler, örgütlenme faaliyetleri 
değerlendirildi.

Sabah oturumunda, daire faaliyetleri 
hakkında sunumlar yapıldı. 

Toplu sözleşme, uluslararası ilişkiler, İSİG, 
kadın faaliyetleri, hukuk, örgütlenme, eğitim 
alanında yapılanlar ve hedefler ortaya konuldu..

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, Genel Başkanımızın kapanış 
konuşmasının ardından, sloganlarla sona erdi...

Toplantının ikinci bölümü 
Genel Başkanımızın açış 
konuşmasıyla başladı. 

Şube yöneticilerimiz, 
başta geçen bir yılın iç-dış 
örgütlenme faaliyetlerini ve 
toplu iş sözleşme süreçlerini 
değerlendirdikten sonra 
önümüzdeki yılın çalışma 
planlarını kurula sundular.

Yöneticilerimiz işyerleri ziyaretlerinde
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Yetki Belgesi Gelen İşyerleri
• Kocaeli Şubemize bağlı Alteka Oto. Alm. Döv-

me Ve Metal İşleme San. Tic. İşyeri için yetki belge-
miz 07.04.2022 tarihinde sendikamız ulaşmıştır.

• Trakya Şubemize bağlı Epta İstanbul Soğutma 
Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. işyeri için yetki bel-
gesi 07.04.2022 tarihinde sendikamıza ulaşmıştır.

Devam Eden Toplu Sözleşmeler
• Anadolu şubemize bağlı Mert Döküm İnşaat San. 

Ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde toplu iş sözleşmesi görüş-
meleri devam etmektedir.

• Eskişehir Şubemize bağlı Kıraç Metal Ürünleri 
San. Ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde toplu iş sözleşmesi gö-
rüşmeleri devam etmektedir.

• İstanbul 1 No’lu Şubemize bağlı Cofle Tk Oto-
motiv Kontrol Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. işyerinde 
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 03.02.2022 tarihinden 
itibaren devam etmektedir.

• İstanbul 1 No’lu Şubemize bağlı MATA AHŞAP 
VE OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş. işyerinde toplu iş 
sözleşmesi görüşmeleri 01.04.2022 tarihinden itibaren 
devam etmektedir.

• Trakya Şubemize bağlı Salko Bisiklet San. Ve 
Tic. Ltd. Şti.  işyerinde toplu iş sözleşmesi görüşmele-
ri devam etmektedir.

• Kocaeli Şubemize bağlı Nuhtel Makina San. Ve 
Tic. Ltd. Şti. işyerinde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 
devam etmektedir.

Uyuşmazlıkta Olan Toplu Sözleşmeler 
• Kocaeli Şubemize bağlı Yolbulan Demir San. 

Ve Tic. A.Ş. işyerinde toplu iş sözleşmesi uyuşmazlık 
aşamasındadır. 

• Kocaeli Şubemize bağlı Baysan Trafo Kazanları 
San Ve Tic. A.Ş. işyerinde toplu görüşme süresi olan 
60 gün içerisinde anlaşma sağlanmamıştır.

• İstanbul 1 No’lu bağlı  Diam Vitrin Tasarım Hiz-
metleri Amb. San. Ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde toplu gö-
rüşme süresi olan 60 gün içerisinde anlaşma sağlan-
mamıştır. Arabulucu raporu sendikamıza ulaşmıştır.

Toplu Sözleşme İmzalanan İşyerleri
• Trakya Şubemize bağlı Ar-Yıldız Madeni Eşya 

San. Ve Tic. A.Ş. işyerinde toplu iş sözleşmesi görüş-
meleri 11.04.2022 tarihinde üyelerimizin onayıyla an-
laşma ile sonuçlanmıştır.

• Kocaeli Şubemize bağlı Lohr İstanbul Taşıt Araç-
ları San. Ve Tic. A.Ş. işyerinde toplu iş sözleşmesi gö-
rüşmeleri 29.03.2022 tarihinde üyelerimizin onayıyla 
anlaşma ile sonuçlanmıştır.

• Gebze Şubemize bağlı Omco İstanbul Kalıp San. 
Ve Tic. A.Ş. işyerinde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 
18.03.2022 tarihinde onayıyla anlaşma ile sonuçlan-
mıştır.

• Gebze Şubemize bağlı Ht Solar Enerji A.Ş. iş-
yerinde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 11.03.2022 
tarihinde onayıyla anlaşma ile sonuçlanmıştır

• Kocaeli Şubemize bağlı Çokyaşar Halat Makine 
Tel Galvanizleme San. Ve Tic. A.Ş. işyerinde toplu iş 
sözleşmesi görüşmeleri 04.03.2022 tarihinde üyeleri-
mizin onayıyla anlaşma ile sonuçlanmıştır.

• İzmir şubemize bağlı İmpo Motor Pompa San. 
Ve Tic. A.Ş. işyerinde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 
01.03.2022 tarihinde üyelerimizin onayıyla anlaşma 
ile sonuçlanmıştır.

• Anadolu Şubemize bağlı Ods Ortadoğu Döküm 
Ve İmalat Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti. işyerinde toplu 
iş sözleşmesi görüşmeleri 28.02.2022 tarihinde üyele-
rimizin onayıyla anlaşma ile sonuçlanmıştır.

• İzmir Şubemize bağlı İlk-San Otomotiv Makina 
Ve Yan San. Ltd. Şti. işyerinde toplu iş sözleşmesi gö-
rüşmeleri 23.02.2022 tarihinde üyelerimizin onayıyla 
anlaşma ile sonuçlanmıştır.

• Gebze Şubemize bağlı Cavo Otomotiv Tic. Ve 
San. A.Ş. işyerinde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 
21.02.2022 tarihinde üyelerimizin onayıyla anlaşma 
ile sonuçlanmıştır.

• Gebze Şubemize bağlı Copreci Beyaz Eşya Yan 
Sanayi Üretim Ve Ticaret Ltd. Şti. işyerinde toplu iş 
sözleşmesi görüşmeleri 16.02.2022 tarihinde üyeleri-
mizin onayıyla anlaşma ile sonuçlanmıştır.

• İstanbul 1 No’lu Şubemize bağlı Penta Elektronik 
Telekomünikasyon Plastik San. Ve Tic. A.Ş. işyerinde 
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 08.02.2022 tarihinde 
üyelerimizin onayıyla anlaşma ile sonuçlanmıştır.

• Gebze Şubemize bağlı Weıdman Transformatör 
İzolasyon San. İç Ve Dış Tic. A.Ş. ile Türkiye Metal 
Sanayicileri Sendikası ile yürüttüğümüz toplu iş söz-
leşmesi görüşmeleri 03.02.2022 tarihinde üyelerimi-
zin onayıyla anlaşma ile sonuçlanmıştır.

• Kocaeli Şubemize bağlı Çelsantaş Çelik Mamul. 
San. Tic. A.Ş. işyerinde toplu iş sözleşmesi görüşme-
leri 31.01.2022 tarihinde üyelerimizin onayıyla anlaş-
ma ile sonuçlanmıştır.

• İstanbul 1’nolu Şubemize bağlı Sanel Sanayi 
Elektroniği İmalat Ve Tic. A.Ş. ile  Türkiye Metal Sa-
nayicileri Sendikası ile yürüttüğümüz toplu iş sözleş-
mesi görüşmeleri 31.01.2022 tarihinde üyelerimizin 
onayıyla anlaşma ile sonuçlanmıştır.

• Gebze 2 nolu Şubemize bağlı İnform Elektronik 
San. Ve Tic. A.Ş. işyerinde toplu iş sözleşmesi görüş-
meleri 31.01.2022 tarihinde üyelerimizin onayıyla an-
laşma ile sonuçlanmıştır.

• Bursa Şubemize bağlı Asil Çelik San. Ve Tic. A.Ş. 
işyerinde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 28.01.2022 
tarihinde üyelerimizin onayıyla anlaşma ile sonuçlan-
mıştır.

ÇİMSATAŞ ÇUKUROVA İNŞAAT MAKİNALARI SAN. VE 
TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Bülent Dirik
Temsilci: Ali Özdemir
Temsilci: Kemal Yektir
Temsilci: Selçuk Solmaz

ŞAHİNKUL MAKİNA VE YEDEK PARÇA SAN. TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Fikret Küçükoğlu
Temsilci: Kemal Denizsoy

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

MARMARA SİEGENER GALVANİZ SAN. VE TİC.A.Ş.
Baştemsilci: Okan Ediş
Temsilci: İlhan Aslan
Temsilci: Süleyman Erdoğan

İLKSAN OTOMOTİV MAKİNA VE YAN SAN LTD ŞTİ
Baştemsilci: Hasan Ergelen

RENTA ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Baştemsilci: Suat Yıldız
Temsilci: Arif Öner
Temsilci: İsmail Atabek
Temsilci: Ali Dülger

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

ÇAYIROVA BORU SAN. VE TİC. A.Ş. (HATAY)
Baştemsilci: İbrahim Buluç
Temsilci: Hayati Aladağ
Temsilci: Ayhan Alkan

ÇAYIROVA BORU SAN. VE TİC. A.Ş. (GEBZE)
Baştemsilci: Hasan Köksal
Temsilci: Erdal Başer
Temsilci: Satı Yalçın

NCR BİLİŞİM SİST. LTD.ŞTİ. (AKDENİZ BÖLGESİ)
Baştemsilci: Muhammed Hakan Karakuş

HİDRO-MAK DAMPER VE HİDROLİK MAKİNALAR SAN. 
VE TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Nihat Akdaş
Temsilci: Memet Erdoğan

RENTA ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Baştemsilci: Çağrı Ulutürk 
Temsilci: Osman Altunbaş
Temsilci: Musa Ertop

JANTSA JANT SAN. VE TİC.A.Ş.
Baştemsilci: Tekay Bilir
Temsilci: Osman Küçükoğlu
Temsilci: Tevfik Yenice
Temsilci: Mustafa Bakırcıoğlu
Temsilci: Rahmi Urfalıoğlu
Temsilci: Murat Özcan

Yeni Seçilen Temsilcilerimiz

Yeni seçilen  
temsilci arkadaşlarımıza 
görevlerinde başarılar 

diliyoruz.

TİS süreçlerinden...TİS süreçlerinden...

Sendikamızı 
sosyal medyada 

takip 
ediyor musunuz?

facebook.com/BirlesikMetal
twitter.com/BirlesikMetal

instagram.com/birlesikmetal
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TİS törenlerinden...TİS törenlerinden...

ArMetal

ÇelsantaşAsilçelik

MESS’e yeni üye olan Sanel Sanayi Elektroniği İmalat 
ve Tic. A.Ş. işyeri ile Weidmann Transformatör İzolasyon 
San. İç ve Dış Tic. A.Ş. işyerlerinin toplu iş sözleşmeleri, 
MESS ile imzalanan grup toplu iş sözleşmesinin ana 
çerçevesi esas alınarak imzalandı.

Her iki işyerinin MESS’e sonradan üye olması 
nedeniyle ve sözleşme yürürlük başlangıç tarihlerinin 1 
Ocak olması nedeniyle, sözleşme görüşmeleri grup toplu 
iş sözleşmesinin sonrasına kalmıştı. Yapılan görüşmeler 
çerçevesinde her iki işyerinin toplu iş sözleşmesi yürürlük 
başlangıçları dikkate alınarak grup toplu sözleşmesi 
ekseninde imzalandı.

MESS’le 2 işyeri için anlaşma sağlandı

Grup toplu iş sözleşmemizin 
bağıtlanmasının ardından, MESS 
Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak 
Akkol, Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Bora Koçak ve MESS Genel Sekreteri 
Fatih Ay, 9 Şubat’ta sendikamıza nezaket 
ziyaretinde bulundular. Genel merkez 
yöneticilerimizle güncel konularda görüş 
alışverişinde bulundular...

Sendikamıza 
ziyaret

33 işletmeye bağlı 44 fabrikada yaklaşık 11 bin 
üyemiz için sonuçlanan METAL Grup sözleşmesi; 
işkolunda ve üyelerimiz arasında yüksek oranda 
memnuniyetle karşılandı. 

MESS Grup TİS kapsamındaki PAKSAN 
Makine, SİO Otomotiv ve Lindsay Sulama İşçileri, 
imzalanan sözleşme sonrası memnuniyetlerini ifade 
etmek üzere sendikamızı ziyaret ettiler. 

Kartyesis

Aryıldız

Cavo

Elimsan

İnform Jantsa Penta

Paksan, Sio ve Lindsay 
temsilcileri sendikamızda
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Gebze Şubemizden
Şube kadın komisyonu ile günler 

öncesinde hazırlıklarımızı tamamlayarak 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nde Şube yönetim kurulu ve şube 
kadın komisyonumuzun katılımı ile 
tüm işyerlerimizde kadın üyelerimizi 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Gününde ziyaret ettik ve sendikamızın 
hediyeleri ile karanfillerimizin dağıtımını 
gerçekleştirdik.

İşyeri eğitimlerimiz hız kesmeden, 
aralıksız bir şekilde devam ediyor. Son 
süreçte, sendikamızın saflarında yerini 
alan Copreci Beyaz Eşya ve Omco Kalıp 
işyerlerinin toplu iş sözleşmelerinde 
aylık bir saat sendikal eğitim hakkımızı 
kazandık. Böylece şubemizde eğitim 
hakkı kazandığımız işyeri sayısı toplamda 
dokuza ulaştı. 

Omco Kalıp’daki üyelerimize “Temel 
Sendikal Eğitim”, Copreci’de Kurul 
Komisyon Eğitimi, Chinatool’de “İşçi 
Sağlığı ve İşçi Güvenliği” ve “İletişim” 
eğitimi. Cavo Otomotiv’de iletişim 
eğitimi gerçekleştirdik. HT solar işyerinde 
aylık bir saatlik eğitim hakkımızda Kavel 
Belgeseli’in üyelerimizle birlikte izledik.

Temsilciler kurulu: 2022 yılı 1 
Mayıs’a giderken savaşa karşı barışın, 
hayat pahalılığına karşı mücadelenin 
yükseltilmesinin vurgulandığı aylık şube 
temsilciler kurulumuzu gerçekleştirdik.

Şubemizde örgütlü Ar-Metal Montaj, Cavo Otomotiv, 
Copreci Beyaz Eşya, Ht Solar, Omco Kalıp Ve Weıdman 
Transformatör işyerlerinin toplu iş sözleşmelerini yeni 
kazanımlarla, üyelerimizin onayı ve memnuniyetleri ile 
imzaladık.

Münferit sözleşmeleri büyük memnuniyet ve 
başarı ile sonuçlanan fabrikalarımızın temsilcileri şube 
temsilciler kurulumuza tatlı ikram ederek, üyelerimizin ve 
kendilerinin teşekkürlerini sundular...

Son süreçte Şubemizde örgütlenmesi tamamlanıp 
toplu sözleşme düzenine geçilen işyerlerinin kadın 
temsilcilerimizle, örgütlü olmanın farkını ve çalışma 
hayatına yansımalarını dile getirerek örgütlenme 
çağrılarının yer aldığı mini video çekimi-düzenlemeleri 
Genel Merkez Basın Yayın Dairemizin katkısıyla yapıldı. 

Bursa Şubemizden
 “Eşit, Şiddetsiz Barış İçinde bir 

Yaşamı Birlikte Kazanacağız” diyerek, 
8 Mart Kadınlar Günü, şubemize 
bağlı işyerlerinde kadın üyelerimizle 
birlikteydik.

Konfederasyonumuz DİSK’in 
çağrısıyla 8 Mart Dünya kadınlar Günü 
etkinliği Gebze 2 Nolu Şubemizde 
örgütlendikleri için işten atılan ve direnişte 
olan Farplas işçileriyle kutlandı. 

DİSK Güney Marmara Bölge 
Temsilcisi ve sendikamız Bursa Şube 
Başkanı İsmail Kocaman ve DİSK 
Genel Sekreteri ve Sendikamız Genel 
Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun yaptığı 
toplantıya Bursa, Balıkesir, Çanakkale 

ve Yalova’dan gelen temsilciler ve 
Bursa’daki sendikalarımızın yöneticileri 
katıldı. Temsilcilerimiz konuşmalarında 
bölgedeki örgütlenmenin önündeki 
engellere ilişkin görüş ve önerilerini dile 
getirdi. Toplantıda merkezi ve yerel 1 
Mayıs programları da ele alındı. 

Toplantının ardından DİSK Genel 
Başkanı Arzu Çerkezoğlu Bursa Kent 
Meydanı’nda basına açıklamalarda 
bulundu. “Hayat Pahalı Emek Ucuz; Bu 
Böyle Gitmez” kampanyası kapsamında 
bildiri dağıtımı yapıldı. 

Bursa Şube temsilciler kurulumuz 
işyeri sorunları ve iç dış örgütlenme vb. 
Sorunları görüşmek üzere toplandı. 
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Gebze 2 Nolu Şubemizden
Gebze 2 Nolu Şube olarak, 

çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam 
ediyoruz. 

Şube olarak yapmış olduğumuz 
örgütlenme çalışmaları, ülke gündemine 
girmeye devam ediyor. Şubemiz 
faaliyete geçtiği günden bu güne kadar 
alanlarda, meydanlarda, kapı önlerine, 
de işçi sınıfımızın sesini ve taleplerini 
duyurmaya çalışıyor. Özer Elektrik, Baldur 
ve Mitsuba’dan sonra şimdide Farplas 
eylemiyle ülke gündemindeyiz, yapmış 
olduğumuz bu örgütlenmeler ve direnişler 
gerek ulusal gazeteler ve televizyonlarda, 
gerekse yerel basında yer almaktadır. 

Farplas işyeri 2000 bin kişinin 
çalışmakta olduğu bu işyerinde, işveren 
işyerini 9 şirket bölmüş ve bu şirketleri, de 
4 tane farlı işkollarında göstermiş, işçilerin 
sendikaya ulaşmalarını engelleyerek yasa 
dışı iş yapmıştır. Aynı tezgahta çalışan bir 
işçi metalde, diğer bir işçi Petro kimyada 
başka bir işçide Denizcilik işkolunda 
göstererek bugüne gelmiştir. 

İşverenin bu düzeninin biz bozduk, 
DİSK bozdu. TAYSAD Organize sanayii 
bölgesinde kurulu bulunan bu işyerinde, 
bizler DİSK’e bağlı sendikalar ile birlikte 
hareket ederek 9 şirketin 7 tanesinde 
çoğunluğu sağlayarak bakanlığa yetki 
müracaatımızı gerçekleştirdik. 19 ve 20 
Ocak 2022 tarihinde başlayan eylemlerle 
birlikte üyelik çalışmalarımız başlatarak 
3 gün içinde 950 işçiyi sendikalarımız ile 
buluşturdu. 

Bizim için, Farplas işçisi için ve Gebze 
sendikal hareket için tarihi bir dönem 
başlattık.  

Yetki tespitleri geldiği gün, bir düğün 
salonunda 500’e yakın işçinin katıldığı 
coşkulu bir toplantı yaparak üyelerimizi 
bilgilendirdik. 

Yetki tespitleri işverenin eline geçtikten 
sonra yine bildik olayları yaşadık. İşveren 
150 tane işçiyi otel odalarına çağırarak 
çıkış yapacağının duyurdu. Yapılan bütün 
görüşme girişimlerine yanıt vermeyen 
işverene işyerini terk etmeyerek kararlı bir 
cevap verdik.  

İşveren olayları kontrol altına 
alamayacağını görünce, polisleri devreye 
sokmuş, devletin polisini işçinin üzerine 

saldırtarak, gece sabaha karşı müdahale 
edilmiş, birçok arkadaşımız yaralanmış, 
bir işçinin ayağı başka bir işçinin burnu 
kırılmış, kadın arkadaşlarımızın saçlarından 
tutularak yerden sürüklenmiş, elleri plastik 
kelepçelerle bağlanan üyelerimize kaba 
şiddet uygulanarak coplanmıştır. 

Bu müdahale sonucunca 108 üyemiz 
gözaltına alınmıştır. 02.02.2022 tarihinde 
kapı önü direnişimizle birlikte; 

• Fark holdingin önünde basın açıkla-
ması. 

• Kadıköy’de basın açıklamasına katıl-
ma. 

• Toyota’nın önünde basın açıklaması 

• Patronun evinin önüne basın açıkla-
ması 

• Bölgelerde bildiri dağıtım ve pankart 
asma 

•  Çıkartılan işçiler ile birlikte, 
Ankara’da İLO (Uluslararası Çalış-
ma Örgütünü), Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ziyaret edildi. Çalışma Genel 
Müdürlüğü müsteşarıyla toplantı ya-
pıldı. 

• Gebze’de kitlesel basın açıklaması ya-
pılması. 

• Farklı zamanlarda fabrikanın önüne 
giderek çıkış vardiyalarını bilgilendir-
me yapıldı. 

• Organize sanayi bölgesinde yürüyüş-
ler gerçekleştirildi. 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
Konfederasyonumuzu katılımı ile yağan 
yoğun yağmura rağmen coşkulu bir şekilde 
Farplas direnişçileri ile birlikte kutlandı. 

İşveren, sarı Türk Metal’i çağırarak, 
beyaz yakaları üye yaptı. Beyaz yakalıların 
çoğunlukta olduğu şirket üzerinde 
bakanlığa çoğunluk tespiti müracaatı 
yaptırarak bizim çoğunluğumuza itiraz 
ettirerek işverenlerin emrinde olduğunu bir 
kez daha gösterdi. 

Sarı TM 20 Ocak’ta 2022 tarihinde, 
yani direnişin 2. Günü; 3 şubesiyle birlikte 
yaklaşık 100 kişi ile kapı önüne yığınak 
yapmış işçiler ve kadrolarımız tarafından 
geri püskürtülmüş Farplas işçileri o gün 
onlara gereken cevabı vermişti. 

İşçilerden destek göremeyen sarı 
işbirlikçi Türk Metal çareyi işverenin 
arkasına sığınmakta buldu ve Farplas 
işçilerinin toplu iş sözleşmesini birkaç 
dönem geciktirmek için işverene can 
suyu oldu. 

BOSAL: 2005 yılında bin bir 
zorluklar ile örgütlediğimiz, işverenin 
baskılarını kırarak sendikamızın saflarına 
kattığımız, sendikamıza geçtikten 
sonra yine işverenler ile işbirliği 
yapan sarı Türk Metal Sendikası’nı 
saldırıların püskürttüğümüz, şubemizin 
ve sendikamızın en örgütlü işyerine 
dönüştürdüğümüz BOSAL işyerinin 
kapanmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. 

İşverenin sendikamıza ve bölge 
çalışma müdürlüğüne yapmış olduğu 
yazılı müracaatta 31 Mart 2022 tarihinde 
işyerinin kapanacağını bildirmiştir. 

Genel Merkez Yönetim Kurulu, şube 
ve temsilci arkadaşlarımız ile işveren 
vekilleriyle yapılan uzun müzakereler 
sonucunda fabrikanın tekrardan 

faaliyetlerini sürdürülmesine yönelik 
her hangi bir ilerleme sağlanamamış, 
işçi arkadaşlarımızın özlük hakları ve 
alacaklarıyla üzerinde üyelerimizin 
kabulü ile anlaşmaya vararak bir protokol 
yapılmıştır.  

Şubemizde aylık temsilciler 
kurulumuzu gerçekleştiriyoruz. Şubat 
ayında yapmış olduğumuz Temsilciler 
Kurulumuzda sendikamızın avukatı 
“Vergi İstisnası” ile ilgili temsilcilerimize 
sunum yaptı. Mart ayı temsilciler 
kurulumuz toplayarak bölge ve genel 
sorunlarımız tartıştık. 

9-10 MART 2022 tarihinde ETUC 
tarafında yapılan eğitimde 3 tane 
temsilcimizi kattık. İNFORM İşyerimizde 
2 dönem toplu iş sözleşmemizi işçi 
arkadaşlarımızın onayı ile imzaladık 
yapılan sözleşmede birçok yeni 
kazanımlar toplu sözleşmeye konuldu. 

İşyerlerimizi ziyaretlerimizi devam 
ediyoruz. 
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9 Şubat günü uygulanmak üzere 
grev kararı almış olduğumuz, Penta 
işletmelerinde üyelerimizin onayı ve 
memnuniyetleri doğrultusunda yeni 
hakların da kazanımıyla birlikte toplu 
iş sözleşmesi anlaşma ile sonuçlandı. 

İstanbul 1 Nolu Şube Temsilciler 
Kurulumuzda; “Ücret ve Bordro ile 
Vergi İstisnası” Eğitimleri ile başladı. 
Başta işyerleri sorunları olmak üzere 
iç ve dış örgütlenme başlıklarında 
temsilcilerimiz görüş ve önerilerini 
dile getirdi.

19 Şubat’ta şubemizde örgütlü 
işyeri temsilcilerimiz, sendikamız 
Gebze 2 Nolu Şubemizde örgütlenme 
mücadelesi yürüten Farplas işçileri 
ziyaret edildi. 

Eskişehir Şubemizden

İstanbul  1 Nolu  Şubemizden

Şubemizde örgütlü işyerlerimizde üye 
ziyaretlerimiz devam ediyor. Özellikle farklı illerde 
örgütlü olduğumuz NCR (İstanbul/Diyarbakır/Ankara/
Ordu/Adana/Antalya/Düzce/Bursa) işletmelerinde 
çalışan üyelerimiz ziyaret edildi. 

Ziyaretler, 8 
Mart kutlamaları, 
DİSK Temsilciler 
Kurulu ve 
Eskişehir 
sokaklarında 
bildiri dağıtımı 
ile, yoğun bir 
etkinlik dönemi 
geçirdik. 
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Trakya Şubemizden

İzmir Şubemizden
Kemalpaşa Bölgesi’nde örgütlendiğimiz 

İLKSAN işyerinden üyelerimiz ile 22.01.2022 
tarihinde; şube binamızda süreç ile ilgili 
bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ege Serbest Bölgesinde örgütlendiğimiz 
GATES işyerinden üyelerimizle şube binamızda 
yaşanan süreçle ilgili bilgilendirme toplantısı 
yapıldı. (23.01.2022)

27.01.2022 tarihinde İLKSAN işyeri 
komitesi ile şube binamızda toplu iş sözleşmesi 
taslak çalışması yapıldı.

02.03.2022 tarihinde Konfederasyonumuz 
DİSK’in Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu 
Manisa Temsilciliğimizi ziyaret etti. 

Gaziemir Serbest Bölgede örgütlü 
olduğumuz GATES işçileri ile yaşanan süreçleri 
değerlendirmek üzere 13.02.2022 tarihinde 
bölge avukatımız ile birlikte toplantı yapıldı.

Manisa Bölgesi Turgutlu’da örgütlendiğimiz 
MERSAN Otomotiv işçilerine fabrika önünde 
bilgilendirme yapıldı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü ile 
ilgili Sendikamızın kadın üyelerine yaptırdığı 
hediyeler işyerlerinde, kadın üyelerimize 
dağıtıldı. Ayrıca Gaziemir Serbest Bölgede 
Örgütlü olduğumuz GATES işyeri önünde 
de kadın üyelerimizin 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar gününü kutlayarak hediyeleri dağıtıldı.

15.03.2022 tarihinde Kemalpaşa Organize 
Sanayi Bölgesi’nde örgütlendiğimiz ERGSAN 
DÖKÜM işyerinde işverenin sendikalaşmayı 
haber alması sonrası bir kısım üyelerimizi 
ücretsiz izine bir kısmını da işten atmaya yönelik 
çabaları işyeri önüne gidilerek orada yapılan fiili 
mücadele ile durdurulmuştur.

15.03.2022 tarihinde Konfederasyonumuz 
DİSK’e bağlı Genel İş Sendikalarının İzmir 
Cumhuriyet Meydanında düzenlediği “Yeter 
Geçinemiyoruz” mitingine işyeri temsilcilerimiz 
ve vardiyadan gelen üyelerimiz ile katılım 
sağladık. 

Konfederasyonumuz DİSK’e bağlı Genel İş 
Sendikalarının İzmir şube binası açılışına DİSK 
Genel Sekreteri ve Genel Başkanımız Adnan 
Serdaroğlu da katıldı.

20.03.2022 tarihinde Kemalpaşa Organize 
Sanayi Bölgesinde örgütlendiğimiz ERGSAN 
ve METSAN işçileri ile şube binamızda 
bilgilendirme toplantısı yapıldı.

18.03.2022 tarihinde Genel Sekreterimiz 
Özkan Atar bölgemizde toplu iş sözleşmeleri 
biten işyerlerini ziyaret etti. 

27.03.2022 tarihinde LİSİ-FTB işyeri 
komitesi ile şube binamızda toplantı yapıldı. 

Kocaeli Şubemizden
Yeni Örgütlendiğimiz LOHR işyerinde 

toplu sözleşmemizi üyelerimizin onayıyla 
imzaladık

Kocaeli’de faaliyet gösteren Çemsan 
işyerinde çalışan işçiler sendikamızda 
örgütlendiler. İşyerinde sendikal örgütlenmeye 
yönelik tahammülsüzlük nedeniyle, 
sendikamıza üye olan işçiler tehdit ve baskı 
altına alınmak istendi. 

25 Mart Cuma günü, DİSK Genel 
Sekreteri ve Sendikamız Genel Başkanı Adnan 
Serdaroğlu, 

Merkez ve şube yöneticilerimizin de 
katılımıyla, bu baskıları protesto etmek ve 
kamuoyuna yaşanan süreç hakkında bilgi 
vermek için işyeri önünde basın açıklaması 
düzenlendi.

Konfederasyonumuz DİSK’in "Hayat 
Pahalı, Emek Ucuz! Bu Böyle Gitmez!" 
bildirileri İzmit’te dağıtıldı. Bildiri dağıtımına 
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK 
Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu'nun yanı 
sıra DİSK bağlı sendikalarımızın yöneticileri 
ve metal işçileri katıldı.

Şubat ayı Temsilciler Kurulumuzu Sendika 
Avukatımızın “Gelir Vergisi İndirimi ve Ücret 
Hesaplaması” konusundaki bilgilendirmesinin 
ardından örgütlenme çalışmaları, genel 
sorunlarımız İmzalanan ve devam eden 
sözleşmeler gündemleri ile gerçekleştirildi.

Bu dönem Sendikamızda örgütlenen ve 
yetkili olduğumuz Yücel Şirketler Grubuna 
bağlı Çelsantaş Çelik Mamul. San. Tic. A.Ş. 
işyeri için toplu iş sözleşmesini üyelerimizin 
onayı ile imzaladık. Şirketin MESS üyeliği 
için başvurusu sonrasında Grup Toplu İş 
Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde toplu iş 
sözleşmesi bağıtlanmış oldu. Yapılan toplu 
iş sözleşmesi ile birlikte birçok yeni hak ve 
kazanım sağlanmış olduk.

Kocaeli Şubemize bağlı ELİMSAN 
işyerindeki üyelerimizi kapsayan ve dün 
saatler süren müzakereden sonra temsilci ve 
üyelerimizin onayıyla toplu sözleşmemiz 
anlaşma ile sonuçlandırdı.

İstanbul Esenyurt’ta bulunan KromEvye işçileri Sendikalı, 
güvenceli, eşit, insanca ücretle çalışmak hakları için sendikamız da 
örgütlendi. 

8 Mart Kadınlar gününde; şubemize bağlı işyerlerinde kadın 
çalışanlarımıza sendikamız hediyeleri ve karanfillerimiz dağıtıldı.

Epta İstanbul işyerindeki üyelerimizi kapsayan toplu iş sözleşme 
taslağımız üyelerimizin katılımıyla 
hazırlandı.

Konvekta işyerinde üyelerimizle 
toplantı ve eğitim yapıldı.

AR-YILDIZ işyerindeki üyelerimizi 
kapsayan toplu iş sözleşmesi 
üyelerimizin ile birlikte imzalandı.
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6 Mart Pazar günü Kadıköy’de bir araya gelen kadın örgütleri 
“Büyük Kadın Buluşması” gerçekleştirdi.

DİSK Kadın Komisyonu eyleme “Yoksulluğa, Eşitsizliğe, Şiddete 
Karşı Haklarımız İçin Alanlardayız” pankartıyla katıldı. Eylemde 
Farplas işçisi direnişçi kadınlar adına konuşan Betül Oral “Kadın 
olarak yaşamak zorken kadın işçi olmak çok daha zor. Erkek egemen 
bir hükümet ve erkek egemen bir işverenle savaşıyoruz. Bizim 
patronunuz kadın, bize yapılan polis müdahalesi unutmuyoruz, 
emeğimizin sömürülmesini de unutmuyoruz! Hakkımızı istiyoruz, 
susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz. Birlikte kazanacağız, 
hakkımızı alacağız” dedi.

DİSK’li kadınlar, eylemin ardından saat 16.00’da Maltepe’de 
Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde “DİSK’li Kadınlar Buluşuyor” 
etkinliğinde bir araya geldi. Slayt gösterisiyle başlayan etkinlik, DİSK 
Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu‘nun açış konuşmasıyla devam etti.  

Ardından Doç. Dr. Feryal Saygılıgil “Kadın Emeği” sunumunu 
gerçekleştirdi. DİSK’li Kadınlar Buluşuyor etkinliği, İstanbul Kadın 
Orkestrası‘nın şarkılarıyla sona erdi.

DİSK’li kadınlar Farplas’ta
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Türk Ceza Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören 
ve kadına yönelik şiddeti önleyeceği iddia edilen torba yasa 
teklifi Adalet Komisyonu’na sunuldu. Bir yıl önce hukuksuz bir 
biçimde Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nden 
çekilen AKP, şimdi de ceza kanunlarında yapılacak kimi 
değişikliklerle kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddeti 
önleyeceğini iddia ediyor.

Sözleşmeden çekilme kararını, mevcut kanunların 
yeterli olduğu, bazı reform ve değişikliklerle şiddetin önüne 
geçilebileceği, İstanbul Sözleşmesi’ne ihtiyacın olmadığı 
gibi bahanelerle meşrulaştırmaya çalışan iktidar, İstanbul 
Sözleşmesi’nin fersah fersah gerisinde olan düzenlemelerle 
adeta göz boyamaya çalışıyor. Yapılmak istenen değişiklikler 
özetle;

TCK’da yer alan “takdiri indirim” sebeplerinin yer aldığı 
maddede yapılacak değişikliklerle kamuoyunda “kravat 
indirimi” olarak bilinen indirimlerin önüne geçilmek istendiği 
söyleniyor. Değişiklikle takdir indirimi sebepleri daraltılarak 
yalnızca “failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve 
yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları 
veya cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri’ 
nedenleriyle indirim uygulanabilmesi öngörülüyor, indirim 
sebeplerinin gerekçeli olarak kararda yer alması gerektiğine 
ilişkin ekleme yapılıyor ve ‘pişmanlığı’ gösteren davranışların 
indirim uygulanırken dikkate alınması gerektiği düzenleniyor.

Görüldüğü üzere öngörülen değişiklikler şekilsel 
değişiklikler olmanın ötesine geçmemektedir. Maddenin 
mevcut halinde de keyfi ve gerekçesiz indirim yapılması 
hukuka aykırı nitelik taşırken, yargıda hâkim olan zihniyet 
nedeniyle kadına şiddet faillerine keyfi sebeplerle adeta 
ödül niteliğinde indirimler uygulanmaktadır. Kamuoyunda da 
tepkilere neden olan bu sorun madde metninde yapılacak 
şekilsel değişikliklerle çözülebilecek nitelikte olmaktan 
uzaktır.

Ayrıca teklifte kadın cinayetlerinde sık sık sığınılan 
‘haksız tahrik’ indirimlerine değinilmemiştir. Bu haliyle 
yapılacak değişiklik cezaları caydırıcı hale getirmek bir yana 
keyfi indirimlerin uygulanmasını da engelleyemeyecektir.

Bir diğer değişiklik ise kadına karşı işlenen bazı suçlarda 
cezaların artırılması yoluna gidilmesidir. Kasten öldürme 
suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın müebbet 
hapis cezasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına 
çıkarılması, kasten yaralama suçunun kadına karşı işlenmesi 
halinde cezanın alt sınırının 4 aydan 6 aya çıkarılması, tehdit 
suçunun kadına karşı işlenmesi halinde alt sınırının 6 aydan 
9 aya çıkarılması, işkence suçunun kadına karşı işlenmesi 
halinde alt sınırının 3 yıldan 5 yıla çıkarılması, eziyet suçunun 
kadına karşı işlenmesi halinde alt sınırının 2 yıldan 2 yıl 6 aya 
çıkarılması öngörülmektedir.

Öncelikle söz konusu değişiklikler üzerinde kapsamlı 
bir çalışma yapılması bir yana toplumsal cinsiyet eşitsizliği 
ve güç ilişkilerinin kadına yönelik erkek şiddetinin temelinde 
olduğu görülmek istenmemektedir.

Söz konusu suçlarda ceza miktarlarında gidilen ‘kısmi’ 
ağırlaştırmalarla kadın cinayetleri ve şiddetin önlenemeyeceği 
gibi, mevcut infaz yasasıyla cezaların çok az bir miktarının 

infaz edildiği gözönünde bulundurulduğunda yasada yapılan 
değişikliklerin göstermelik olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin 
kasten yaralama kapsamında değerlendirilen fiziksel şiddette 
cezanın alt sınırının 2 ay artırılmasının şiddeti önleme 
konusunda nasıl bir etkisi olacağı merak konusudur.

Başka bir değişiklik ise TCK’da ‘ısrarlı takip’ suçuna yer 
verilecek olmasıdır. Teklife göre, ısrarlı takip suçunun temel 
halinde altı aydan iki yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.

Suçun çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı 
eşe karşı işlenmesi, mağdurun okulunu, işyerini, konutunu 
değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden 
olması, hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş 
yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından 
işlenmesi hallerinde ise bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılması öngörülmektedir. Halbuki, 2005 
yılından bu yana TCK md.96’da düzenlenen eziyet suçunun 
uygulanmasının önünde bir engel yoktur.

Görüldüğü üzere ısrarlı takip gibi kadınların hayatı 
üzerinde ciddi tehdit oluşturan bir suçta öngörülen cezalar 
sembolik denebilecek düzeyi geçmemektedir. Öyle ki ısrarlı 
takip nedeniyle kadın evini değiştirmek, işini, okulunu 
bırakmak zorunda kalsa, hatta suç çocuğa karşı işlense dahi 
verilen ceza en fazla 3 yıl olmaktadır ve bu haliyle söz konusu 
suçu işleyen cezaevine dahi girmeyecektir.

Bir diğer konu ise Ceza Muhakemesi Kanunu’nda 
yapılması öngörülen değişiklikle kadına karşı işlenen ‘kasten 
yaralama’ suçunun tutuklama nedeni sayılması yani katalog 
suçlar kapsamına alınmasıdır.

Halihazırda mevcut kanunda yer alan şartları taşırken dahi 
kadına yönelik şiddet söz konusu olduğunda uygulanmayan 
tedbirlerin ‘katalog suç’ gibi hukuken tartışmalı ve insan hakları 
ihlallerine sıklıkla yol açan bir düzenlemeye ekleme yapılarak 
kadınların yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulamayacağı 
da bilinmelidir.

Özetle, kadınların mevcut ceza kanunlarının uygulanması 
taleplerini duymazdan gelirken kanunlarda kadınlar lehine 
iyileştirmeler yaptığını iddia eden, kadına yönelik şiddet 
vakaları her geçen gün artarken şiddetin önlenmesine ve 
cezalandırılmasına ilişkin kapsamlı ve etkin çözümler getiren 
İstanbul Sözleşmesi’nden kadınların tüm itirazlarına rağmen 
hukuksuz bir şekilde çekilen, 6284 sayılı yasanın etkin 
olarak uygulanması için mücadele veren kadınlara rağmen 
yürürlükteki kanunu bile uygulamaktan imtina eden iktidarın 
samimiyetine inanmıyoruz.

Üstelik kadınlarla ilgili düzenleme yapacağını söyleyip 
bu alanda senelerdir çalışma yürüten kadın kuruluşlarının, 
sendikaların görüşlerini dahi alma zahmetine girmeyenlerin 
herhangi bir sorunu çözmeye dair en ufak iradelerinin 
olmadığını, tersine nafaka hakkına, kadınların Medeni 
Kanun’da tanımlanan haklarına göz dikerek kadın haklarının 
geriletilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını biliyoruz.

Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmediğimizi 
bir kez daha yineliyor, kanunların değiştirilmesini değil 
uygulanmasını talep ediyoruz.

Birleşik Metal-İş 
Genel Yönetim Kurulu

İhtiyacımız olan yasaların değiştirilmesi değil, 
etkin bir şekilde uygulanması ve

İstanbul Sözleşmesi’nin hayata geçirilmesidir

Industriall  üyesi  sendikaların kadın uzman ve 
yöneticilerinden oluşan ağı 8 Mart öncesi  etkinliklerin 
değerlendirilmesi ve ILO190 sayılı sözleşme ile 
sendikaların deneyimlerinin  paylaşmak amacı ile   zoom 
üzerinden bir toplantı yaptı. Toplantıya Industriall’den 
Toplumsal Cinsiyet ve Programlar Koordinatörü Armelle 
Seby, Türkiye Koordinatörü Göknur Marş, sendikamız 
uzmanı Nuran Gülenç ve diğer sendikaların temsilen 
sorumlu kadınlar katıldı. 

Industriall Türkiye 
Kadın Ağı toplandı

Kadınların yaşamda olduğu gibi, örgütlenme 
faaliyetlerinde de etkinlikleri artıyor.. Son süreçte 
Gebze Şubemizde örgütlenen işyerlerinden kadın 
temsilcilerimizle biraraya geldik.

Kadın temsilcilerimiz örgütlenme sürecinde 
yaşadıklarını, toplu sözleşme düzenine geçilen 
işyerlerinde örgütlü olmanın farkını ve çalışma hayatına 
yansımalarını anlattılar..

Örgütlenme çağrılarının yer aldığı mini video 
kayıtlarını, sendikamızın youtube kanalından, yandaki 
karekodu okutarak da izleyebilirsiniz. 

Kadınlar örgütlenmeyi anlatıyor
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Fabrikalarda Fırsat Eğitimleri
Emekçiler için bin bir güçlükle geçen kış aylarını geride 

bıraktık. 2022 yılının ilk üç ayında daha çok fabrikalarda 
gerçekleştirdiğimiz eğitimlere yer verdik. Örgütlü işyerlerinin 
ve sendikamıza bağlı şubelerin talepleriyle belirlediğimiz 
Fırsat Eğitimlerine 635 üyemiz katıldı. 

Mayıs ayından başlayarak, Gönen Kemal Türkler 
Eğitim ve Tatil Sitesi’nde Programlı Eğitimlerimizi vermeyi 
sürdüreceğiz. Sırasıyla; Genç İşçi Eğitimi, Kadro Eğitimi, 
Kadın İşçi Eğitimi, Yeni Temsilci Eğitimi’ni vererek yaz 
aylarına giriş yapacağız. 

Bahar öyle her sene gelmez, gelse emekçiye görünmez. 
Bizim baharımız sınıf bilincini kazanmış işçilerin 
emekleriyle gelir. Hem o zaman sadece büyük kentlerin 
merkezlerindeki lüks vitrinlerde değil; ilk cemrenin düştüğü 
bütün topraklarda, mahallelerde, hanelerde, işyerlerinde 
umut yeşerir… Eğitim zihinlere serpilen tohumdur ve ancak 
eylemle filizlenir. Bilgiye eylem, eyleme daha çok bilgi 
yakışır. Ezilenlerin, emeğin bilgisi üretmek ve her üyemize 
aktarmak için çalışıyoruz.   

FIRSAT EĞİTİMLERİMİZ (OCAK ŞUBAT MART 2022)

İşyeri Şube Eğitim Adı Katılan Sayısı
Schneider Gebze 2 Nolu Şb. Temel Sendikal Eğitim 75
Küresel Emek Üniversitesi DİSK Covid-19 Zamanlarında Uluslararası 

Sendikal Hareket ve Dünya İşçi Sınıfı
2

Temsilciler Kurulu Gebze Şb. Vergi İstisnası 60
MATA İst. 1 Nolu Şb. Komite Eğitimi 30
PENTA Alemdağ\Tuzla İst. 1 Nolu Şb. Grev Eğitimi 70
Chinatool Gebze Şb. İletişim 27
ETUİ Avrupa Çalışma Konseyleri Eğitimi 16
Copreci Gebze Şb. Komite Eğitimi 23
OMCO Kalıp Gebze Şb. Temel Sendikal Eğitim 75
CAVO Gebze Şb. İletişim Eğitimi 145
Chinatool Gebze Şb. İletişim Eğitimi 32
Chinatool Gebze Şb. İSİG 110

Dünya Su Gününe Dair
Su çok önemli doğal bir 

varlıktır. Bu doğal varlık bütün 
canlılar için temel bir ihtiyaç ve 
yaşamsal bir haktır. 

İnsan soyu, doğaya 
egemenlik kurduktan sonra 
doğal varlıkları kendi lehine 
doğal kaynak olarak kullanmayı 
başarabilmiştir. Kapitalizmin 
sanayileşme ve küreselleşme 
aşamalarındaki hızlı 
kentleşme, doğal varlıkları ve kaynakları baskılamaktadır. 
Hızlı nüfus artışı ve hızlı kentleşme su varlıkları ve 
kaynakları üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.

Su varlıkları üzerine en büyük tehdit kentlerden 
gelmektedir. Özellikle kentlerden akıp geçen sular kirletilmiş 
olarak akışlarına devam ediyorlar.

Türkiye`nin yıllık su akış miktarının yaklaşık yarısı 26 su 
havzasından beşinde (Fırat, Dicle, Doğu Karadeniz, Doğu 
Akdeniz ve Antalya) bulunur. 

Türkiye nüfusunun %28`inin yaşadığı Marmara havzası 
toplam akışın sadece %4`üne sahiptir. Günümüzde 
Susurluk, Gediz, Büyük Menderes, Batı Orta Karadeniz, 
Seyhan, Ceyhan havzaları “Su Stresi”, Sakarya havzası 
“Su Kıtlığı”, Marmara ve Küçük Menderes havzaları ise 
“Mutlak Su Kıtlığı” çekiyor. Türkiye`de doğal kaynaklardan 
sağlanan su yıllar içinde %20 azalacak ve gelecek on yıl 
içinde ülkede bir su kıtlığı sorunu yaşanacaktır.

Bu değerli varlığımız ve kıt kaynaklarımızın 
kullanılmasında en temel sorun yönetim ve 
sürdürülebilirliktir. Genel olarak suların kullanılmasında 
ve su yapılarının planlamasında: Eko-sistem, Biyolojik 
çeşitlilik, Gıda güvenliği,  Kentsel ve kırsal alan ihtiyacı, 
Sanayi ihtiyacı, Enerji ihtiyacı (HES) açılarından bütüncül 
olarak değerlendirilmelidir.

Su varlıklarının ve kaynaklarının korunması ve 
yönetiminde arz amaçlı su planlamasının yerine arz ve 
talep arasında optimum çözümler yapılmalıdır. Sektörel 
yaklaşımlar yerine bütüncül yaklaşımlar önemsenmelidir. Su 
varlıklarının eşit, verimli kullanımı ve dağıtımı sağlanmalıdır.

Doğal varlıkların korunması; doğal varlıkları 
kullanmak için yaptığımız tesislerin doğru planlanması ve 
işletilmesinden geçmektedir. Depolama tesisleri, iletim 
tesisleri, arıtma ve atık tesisleri doğru planlanmalı ve 
yönetilmelidir.

Kentsel yerleşimlerde su temini, arıtılması, dağıtımı, 
atık suyun toplanması ve arıtılması genel ve yerel 
yönetimlerin önemli görevleri arasındadır. Depolamada, 
iletim ve şebekelerdeki kayıp kaçaklar doğal varlıkların hor 
kullanıldığı anlamını taşımaktadır.

İklim değişimleri; hızlı kentleşme ve turizm sektöründe 
büyüme, ülkemizde ciddi boyutlarda su tüketimine neden 
olmaktadır. Temiz su varlıklarımızı ve kaynaklarımızı 
gözümüz gibi korumak zorundayız.

İçme suyu kaynaklarımız büyük oranda kirlilik 
yaşamaktadır. İklim değişimleri, kirlenmeyi ve kıtlığı 
derinleştirmektedir.

ABD merkezli hastalık kontrolü ve koruma merkezi 
(CDC) 244 ülkenin musluk suyu kalitesini incelemiş, 
244 ülkeden yalnızca 57 ülke geçer not almıştır. Türkiye, 
güvenli musluk suyuna sahip olmayan ülkeler listesinde yer 
almaktadır.

Genel ve yerel yönetimler; Sağlıklı, erişilebilir, iyi 
kalitede ve yeterli ölçüde su temin etmelidirler. Atık suların 
toplanmasını, arıtılmasını ve mümkünse geri dönüşümünü 
sağlamalıdırlar. Bu hizmetlerin doğru yapılabilmesi için 
belediyeler gider bütçelerini en az %25 buraya ayırmalıdır.

Su ticari bir meta olarak algılanmaktadır. Su hizmetlerinin 
özelleştirilmesi alınır satılır ve bu amaçlarla işletilebilir bir 
kaynak olarak görülmektedir.

Oysa biz diyoruz ki;
• Su doğal bir varlıktır ve korunmalıdır.
• Su bir canlı hakkıdır. Her canlıya erişimi sağlanmalıdır.
• Su kamunun ortak malıdır. Satılamaz, devredilemez.
Su yaşamdır, susuz bir yaşam düşünülemez.

 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu

DİSK eski Genel 
Sekreteri, Türkiye 
Maden-İş eski Genel 
Başkanı ve Sendikamız 
Eski Genel Başkan Vekili 
Murat TOKMAK’ın 
kızı Nilgün TOKMAK 
sendikamızı ziyaret etti.

Bu arada, Gönen Kemal Türkler Eğitim ve Tatil 
Sitesi de, yeni sezona hazırlanıyor.. Onarım ve 
bakımlar devam ederken, eksikler tamamlanıyor.. 
Hem eğitimciler hem de tatil için konaklamaya 
gelecek üyelerimiz, onlarca yılın birikimini 
taşıyan tesislerimizde huzurlu bir doğanın tadını 
çıkaracaklar... 

Tesiste hazırlıklar sürüyor.
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Sınıf mücadelesinde 55 yıl...

Şimdi daha çok birlik
Şimdi daha çok 

mücadele
Şimdi daha çok 

dayanışma!

Konfederasyonumuzun 55’inci 
kuruluş yıldönümü kutlamaları 
kapsamında, 13 Şubat 2022 Pazar 
günü İstanbul Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu’nda bir etkinlik 
düzenlendi.

Onurlu bir geçmişi aydınlık bir 
geleceği olan, Türkiye işçi sınıfının, 
dünya emek hareketinin ve halkın 
umudu DİSK’in 55’inci kuruluş 
yıldönümü kapsamındaki etkinlikte 
üyeleri ve dostları ile bir aradaydı. 

Etkinlik programında DİSK 
dostlarına 55. yıl anısına ödülleri 
verildi, DİSK tarihine dair bir 
sinevizyon gösterimi yapıldı.

Etkinlikte Mercan Selçuk Dans 
Topluluğu, Mazlum Çimen ile Mor 
ve Ötesi de sahne aldılar.

Karanlıktan aydınlığa

http://disk.org.tr

DİSK-KESK-TMMOB-TTB heyeti,  1 Mayıs 2022 
İstanbul programı ile ilgili olarak İstanbul Valisi Ali 
Yerlikaya ile İstanbul Valiliği'nde bir araya geldi.

DİSK Yönetim Kurulu güncel politik/ekonomik 
gelişmelerin değerlendirilmesi, "Hayat Pahalı, Emek 
Ucuz: Bu Böyle Gitmez" kampanyası ve 1 Mayıs 
gündemiyle İzmir'de toplandı.

DİSK Başkanlar Kurulu, 1 Mayıs 2022 hazırlıkları, 
önümüzdeki dönem mücadele programı ve örgütlenme 
çalışmalarımız gündemleriyle DİSK Genel Merkezinde 
toplandı

DİSK’ten
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METAL İŞÇİSİNİN TARİHİNDEN

13 Şubat 1967: 

Bugün DİSK Kuruldu
Maden-İş, DİSK’in kuruluşuna öncülük eden 

sendikalardan biridir, Maden-İş Genel Başkanı ve 
sendikamızın Onursal Genel Başkanı Kemal Türkler 
DİSK’in kurucu Genel Başkanıdır. DİSK’in kuruluşunda 
metal işçilerinin önemli ve onurlu bir yeri vardır. Bu 
nedenle DİSK’in kuruluşu, Türkiye işçi ve sendika 
hareketinin olduğu gibi sendikamızın tarihinin de en 
önemli çıkışlarından biri olmuştur. 

Maden-İş Genel Başkanı Kemal Türkler, Basın-İş 
Genel Başkanı İbrahim Güzelce, Lastik-İş Genel Başkanı 
Rıza Kuas, Gıda-İş Genel Başkanı Kemal Nebioğlu ve 
Türk Maden-İş Genel Başkanı Mehmet Alpdündar 13 Şubat 
1967 tarihinde topluca İstanbul Valiliği’ne giderek dönemin 
İstanbul Valisi Vefa Poyraz’a Türkiye Devrimci İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) kuruluş evraklarını 
verdiler. Böylece DİSK tüzel kişilik kazanmış oldu.

DİSK’in Kuruluş Genel Kurulu için 12 Şubat tarihi 
seçilmişti. Ortak genel kurulların yapılacağı Kuruluş 
Genek Kurulu’nda Maden-İş, Basın-İş, Lastik-İş ve 
Gıda-İş’in ortak genel kurulları yapılmış, diğer kuruca 
sendika olan Türk Maden-İş genel kurulunu daha önce 
tamamlamıştı. Çemberlitaş'taki Şafak Sineması’nda 
yapılan kongrenin gündeminde, Türk- İş’ten ayrılma 
konusunun görüşülerek karara bağlanması ile yeni 
konfederasyon kurulmasının görüşülerek oylanması ile 
Ana Tüzük değişikliğinin gerçekleştirilmesi vardı. Ortak 
genel kurullara sunulan raporların görüşülmesi, Anatüzük 
ve kararların kabulüyle DİSK’in kuruluş kararı 12 Şubat 
1967 tarihinde alınmıştı. 

DİSK’in kurucularının dördü -Kemal Türkler, Rıza 
Kuas, İbrahim Güzelce ve Kemal Nebioğlu- 1961 yılında 
kurulan Türkiye İşçi Partisi’nin de (TİP) kurucusuydu 
ve DİSK gibi TİP de 13 Şubat günü kurulmuştu. Bu 
tarih seçimi kuşku yok ki sembolikti. DİSK, sendika 
hareketinin kendi dinamikleri içinde ortaya çıkan 
arayışların sonunda “hakiki” işçi konfederasyonu 
kurulması fikriyle kurulmuştu. Buna karşılık Türk-
İş Genel Sekreteri Halil Tunç, DİSK’in kuruluşunun 
hemen ardından, DİSK’in TİP tarafından kurdurulduğu 
iddiasını ileri sürmüş, TİP yöneticilerinin, “kendilerine 
bağlı sendika yöneticilerine Malatya kongresinde talimat 
vererek” pratikte “TİP’in organı olarak çalışacak” olan 
DİSK’i “Kıta Çinindeki Kızıl Muhafızların yaptıklarını, 
işçiye yaptırtmak amacıyla” kurdurduklarını söylemişti.1  
Ancak TİP’in Malatya Kongresi’nde DİSK’in kuruluşuna 
ilişkin bir karar alınmamış olduğu gibi Kongre kararları 
arasında sendikalara ilişkin bir atıf dahi yoktu.2 Buna 

rağmen bu iddia sonraki yıllarda 
da zaman zaman ileri sürülecek, 
DİSK’in, “TİP’in yan örgütü 
olarak kurulduğu” savı 12 Eylül 
sonrasında açılan DİSK davasının 
iddianamesinde de yer alacaktı.3 

Büyük yarılma
TİP tarafından kurdurulmuş 

olduğu iddiası yersiz olsa da 
DİSK’in kuruluşuna giden yolda, 
TİP’in 1965 milletvekili genel 
seçimlerinde 15 milletvekili ile 
Meclis’e girecek bir örgütlülük 
gücüne ulaşmasının Türkiye’nin 
siyasi gündemindeki etkisi ve 
bunun Türk-İş içindeki yankıları, 
yarattığı gerilim önemli bir 
faktördür. 

1965 Mart’ında parlak veren 
Kozlu olayları, Türk- İş yönetimi 
ile TİP’li sendikacılar arasındaki 
gerilimi su yüzüne çıkardı. Türkiye emek tarihi içindeki 
en büyük işçi direnişlerinden biri olan Kozlu Direnişi, 
Ereğli Kömür İşletmesi’ne bağlı Gelik, Kilimli, Karadon, 
Çaydamarı ocaklarında çalışan maden işçilerinin liyakat 
zammının dağıtımındaki eşitsizliğe karşı işbaşı yapmayı 
reddetmesiyle 1965 yılının 10 Mart günü başladı. Direniş 
ertesi gün Kilimli ve Karadon ocaklarına da yayıldı. 
Madenciler, kuyu başlarını tuttular, trenle gelenleri 
trenden indirmediler. Gelik havzasında yakılan direniş 
ateşi, Üzülmez’e bağlı Çaydamar ocağına da sıçradı. 12 
Mart günü Kozlu’ya getirilen askeri birlikler işçilerin 
üzerine sürüldü; toplu halde bulunan işçilerin üzerine ateş 
açıldı. Maden işçileri Satılmış Tepe ve Mehmet Çavdar 
jandarma kurşunuyla katledildiler. Türk Maden-İş Genel 
Başkanı Mehmet Alpdündar tutuklandı ancak açılan dava 
sonucunda beraat etti. Alpdündar daha sonra DİSK’in 
kurucuları arasında yer alacaktı.

Olaylar karşısında Türk-İş Genel Başkanı Seyfi 
Demirsoy, havzada aylardır komünist bildirileri 
dağıtılmakta olduğunu ileri sürer, “işçilere tesir 
edebilecek bazı kimseleri” komünist oldukları ve işçileri 
tahrik ettikleri iddiasıyla resmî makamlara ihbar eder.4 

Türk-İş yayımladığı bildiride Türkiye İşçi Partisi’ni suçlu 
ilan eder. Türk-İş’in hedefinde, maden işçisinin, direnişin 
yanında olan Türkiye İşçi Partisi Genel Sekreteri ve 
Lastik-İş Genel Başkanı Rıza Kuas vardır. Kuas aynı 

zamanda Türk-İş Yönetim Kurulu 
üyesidir. Türk-İş Genel Sekreteri 
Halil Tunç, Kuas’ı, işçiyi orduya 
karşı harekete geçmeye tahrik 
etmekle itham eder. Kuas, Tunç’un 
“yalan ve iftiralara dayanan 
demecini” şiddetle reddeder: 

Türk İş'in bir yöneticisi olarak 
Zonguldak olayları karşısında 
İcra Heyeti üyeleri gibi kayıtsız 
kalamazdım. Görevimi yaptım... 
pasif ve ürkek hareketlerini şiddetli 
protesto ettim. Olayların içine 
girmek cesaretini gösterebilselerdi... 
iki işçi arkadaşımız ölümle karşı 
karşıya bırakılmazdı... gerçeği 
tersine çevirerek kamuoyunu 
aldatmak istercesine hareket etmek 
ancak Halil Tunç gibilerine yakışır.5 

Kozlu direnişi, Türk-İş içindeki 
ilk açık çatışma ve önemli bir 

kırılma noktası oldu. Aynı yılın Ekim ayında yapılan 
genel seçimlerde Adalet Partisi (AP) tek başına iktidara 
gelmişti ve Türk-İş yönetiminde AP’yi destekleyen 
sendikacılar çoğunluktaydılar. Türk-İş ile TİP’li 
sendikacılar arasındaki gerilim olabildiğince derinleşmiş, 
ilişkiler artık onarılmaz bir yara almıştı. Türk-İş’in 6. 
Genel Kurulu da yaklaşmaktaydı.

1966 Mart ayında yapılan Türk-İş’in 6. Genel 
Kurulu’nda AP’li sendikacılar sosyalist sendikacıların 
yönetime seçilmesini engelleyecekler, Rıza Kuas Türk-İş 
yönetiminden tasfiye edilecekti.

Maden-İş’in “Hakiki İşçi Konfederasyonu” kararı
Bu noktada, Maden-İş Genel Yönetim Kurulu’nun 

Paşabahçe grevi henüz başlamadan ve Türk-İş’in 6. Genel 
Kurulu’nun öncesinde aldığı karar kritik önemdedir. 
Söz konusu 26 Ocak 1966 tarihli kararla, “Türk-İş 
kongresindeki neticeye göre, gerekirse kongreden sonra 
hakiki işçi Konfederasyonunun kuruluşunda Maden-İş 
olarak öncülük yapılması” ve “bu konuda Genel Yürütme 
Kurulu’na her türlü idari ve ödeme yetkisinin verilmesi...” 
kabul edilmişti. Karar gizli alınmış ve mahrem tutulmuştu. 
“Kararda yer alan ‘hakiki konfederasyon’ kavramı, DİSK 
kuruluş belgelerinde ‘gerçek bir işçi konfederasyonu’ 
şeklinde yer bulacaktır.” 6

Maden-İş’in kararında Türk-İş yönetiminin Maden-
İş karşısında Metal-İş’i desteklemesinin, Maden-İş’in 
grevlerine -burada Mannesman boru fabrikası grevi 
zikredilmelidir- karşı kayıtsız kalmasının da etkili olduğu 
anlaşılmaktadır.

Sendikalar Arası Dayanışma Anlaşması (SADA)
1966 Ocak ayı biterken parlak veren tarihsel Paşabahçe 

grevi, Türk-İş içindeki gerilimi daha da büyüttü. Türk-
İş’in işverenle imzaladığı grevi sonlandıran protokolün 
işçinin büyük tepkisiyle karşılanmasının ardından Kristal-
İş protokolü tanımayarak grevi sürdürdü,  Petrol-İş, 
Lastik-İş, Maden-İş ve İstanbul Basın-İş de greve destek 
verdiler. 20-23 Nisan 1966 tarihlerinde toplanan Türk-İş 
Yönetim Kurulu, Paşabahçe grevini destekleyen Kristal-
İş, Petrol-İş, Lastik-İş, Maden-İş ve İstanbul Basın-İş 
sendikalarını Onur Kurulu’na sevk etti. Onur Kurulu, 24 
Kasım 1966 tarihinden itibaren Petrol-İş ve Kristal-İş’i 
15 ay, Maden-İş’i 6 ay, Lastik-İş ve İstanbul Basın-İş’i 
3’er ay geçici olarak Türk-İş’ten ihraç etti.7  Petrol-İş ve 
Kristal-İş sürenin dolmasının ardından Türk-İş üyeliğine 
dönerken diğer üç sendika kısa bir süre sonra Türk-İş’le 
yollarını ayıracaktı.

DİSK kurucuları İstanbul Valiliği’nde. Kemal Türkler DİSK’in kuruluş evraklarını 
dönemin Valisi Vefa Poyraz’a veriyor. (DİSK Arşivi.)

DİSK kurucuları, DİSK’in resmi kuruluş başvurusunu yaptıkları İstanbul Valiliği 
önünde, 13 Şubat 1967. Soldan sağa: Kemal Nebioğlu, Mehmet Alpdündar, Rıza 
Kuas, Kemal Türkler ve İbrahim Güzelce. (USTE Arşivi Kemal Sülker Koleksiyonu)
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DİSK’in kuruluşuna giden yolda önemli bir uğrak da 
Sendikalar Arası Dayanışma Anlaşması (SADA) oldu. 
SADA, 15 Temmuz 1966’da İstanbul’da Basın-İş Genel 
Merkezi’nde Maden-İş Genel Başkanı Kemal Türkler, 
Basın-İş Genel Başkanı İbrahim Güzelce, Lastik-İş Genel 
Sekreteri Kemal Ayav ve Gıda-İş Genel Başkanı Kemal 
Nebioğlu tarafından imzalandı.

SADA üye sendikalar arasındaki örgütlenme, eğitim, 
toplu sözleşme, grev, hukuk, araştırma, basın-yayın gibi 
konularda maddi ve manevi bir güç birliği girişimiydi. 
Özellikle örgütlenme süreçlerinde sarı sendikalara karşı 
olanakların ortaklaşa kullanılmasını hedefliyordu.

SADA bir genel sekreterliğe sahip kurumsal bir 
sendika merkezi niteliği taşıyordu. SADA Genel 
Sekreterliği’ni önce Celal Beyaz daha sonra Şaban Yıldız 
yürüttü. SADA bir grev fonu kurarak Basın-İş ve Maden-
İş’in grevlerine maddi destek verdi. SADA’nın grev 
komitesinde Şinasi Kaya, Musa Özen, Ehliiman Tuncer 
ve Avni Erakalın yer aldı.8

Maden-İş, Basın-İş, Lastik-İş ve Gıda-İş geçici ihraç 
kararları karşısında kurulacak olan yeni konfederasyon 
için faaliyetlerini hızlandırdılar. DİSK’in kuruluş 
çalışmaları 1966 yılının sonlarında ve 1967 Ocak ayı 
içinde gerçekleştirilen ve çok sayıda sendikanın katıldığı 
toplantılarla yürütüldü.

DİSK’in kuruluşu bakımından kritik önemdeki 14 
Ocak 1967 tarihli toplantıya katılan 17 sendika katıldı: 
Maden-İş (Kemal Türkler), Tekstil (Rıza Güven), 
YİS (Suat Şükrü Kundakçı), Lastik-İş (Rıza Kuas), 
Kimya-İş (Necat Akbay), Basın-İş (İstanbul) (İbrahim 
Güzelce), Gıda-İş (Kemal Nebioğlu), Basın-İş (Ankara) 
(Ayhan Yetkiner), Türkiye Gemi Adamları Deniz-İş 
(Rüştü Güneri), Türk Maden-İş (Zonguldak) (Mehmet 
Alpdündar), Toprak-Su (Tuncer Kocamanoğlu), Taşıt-İş 
(A. Fikri Altay), Yapı-İş (Ankara) (Emrullah Akdoğan), 
Türkiye-İş (Cemal Akın), Pancar-İş (Cevat Gümrükçü), 
Petkim-İş (Mehmet Kılınç), Bank-İş (Nusret Önsüer). 
Toplantıda kurulacak konfederasyonun açık adının 
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, kısa 
adının DİSK olmasına oybirliği ile karar verildi.9 Aynı 
toplantıda, hukuken kuruluş tarihine kadar çalışacak bir 
de komite kuruldu. Bu 17 sendikadan 5’i -Maden-İş, 
Basın-İş, Lastik-İş, Gıda-İş, Türk Maden-İş- 12 Şubat 
1967 tarihinde DİSK’in Kuruluş Genel Kurulu’nu 
toplayacaktı.

Bu gelişmelerden huzursuz olan Türk-İş İcra Kurulu 
2 Şubat 1967 tarihli yazısıyla Lastik-İş, Maden-İş, 

İstanbul Basın-İş, Kimya-
İş ve Türkiye Banka-İş’i 
kesin ihraç istemiyle Onur 
Kurulu’na sevk etti. 9 
Şubat 1967’de toplanan 
Onur Kurulu, adı geçen 
sendikaları savunmalarını 
yapmak üzere 11 Şubat 
1967 günü Türk-İş Genel 
Merkezi’ne davet etti. Bu 
çağrıya bir telgrafla cevap 
veren Kemal Türkler, Türk-
İş yönetimini 12 Şubat 
1967 tarihinde İstanbul 
Çemberlitaş’taki Şafak 
Sineması’nda toplanacak 

işçilerin huzurunda hesap vermeye, savunma yapmaya 
davet etti. Bunun üzerine Türk-İş Onur Kurulu Türkiye 
Maden-İş, Türkiye Lastik-İş, Türkiye Kimya-İş, Türkiye 
Bank-İş ve İstanbul Basın-İş’in Türk-İş üyeliğinden kesin 
olarak ihraçlarına ittifakla karar verdi ve ardından Türk-
İş sözü edilen sendikalara Türk-İş’ten ihraç edildiklerini 
bildirdi. Türk-İş’in bu bildirimi sendikalara ulaştığında 
DİSK Kuruluş Genel Kurulu’nu toplamıştı.

Bir değerlendirme
DİSK, içine doğduğu 60’lı yılların başlarından itibaren 

siyaset sahnesinde ve sosyal dinamiklerde yaşanan hızlı 
değişim koşulları içinde anlamlandırılabilir. ‘60’lar 
Türkiye’de solun, işçi ve sendika hareketinin güçlü ve 
artan bir ivmeyle yükseldiği yıllardır. Artık, 1946-47 
yıllarında grev yasağı altında ve özgür toplu pazarlık 
hakkının olmadığı zorunlu tahkim şartlarında kurulan ve 
şekillenen sendikalar ve sendika birlikleri için farklı ve 
yeni bir dönem başlamıştır. 

Daha ilk “yasal” grevlerle birlikte, ağırlıklı olarak özel 
sektörde radikal, mücadeleci ve “devrimci sendikalar” 
olarak adlandırılan sendikalar, Türk-İş’in dengelerini 
sarsmış, kendi içindeki çelişkilerini derinleştirmiştir. 
Şiddetli iç çatışmalara sahne olan Türk-İş, kendi çatısı 
altında giderek güçlenen bu radikal eğilimi taşıyamaz 
hale gelmiştir. Bu yanıyla DİSK’in kurulması, Türkiye 
sendika hareketi içinde yaşanan en büyük, en önemli -ve 
kaçınılmaz- yarılmayı, bölünmeyi ifade eder. 

Ancak, uzun bir tarih aralığı içinde izlediğimizde 
DİSK, diğer yandan işçi/sendika hareketinin 
gerçekleştirdiği en önemli siyasal, sendikal ve moral 
sıçramalardan biri, belki de en önemlisidir. Gerçekten de 
DİSK’in kuruluşunun tarihsel dinamikleri kadar, sendika 
hareketine kazandırdığı ivme ve getirdiği katkı değerli ve 
önemlidir. 

DİSK’in mücadelesi, sendika hareketinin siyasetle 
ilişkisi ve işçi sınıfının siyasal tercihlerinin milletvekili 
genel seçimlerinden kitlesel toplu pazarlık süreçlerine, 
kitle grevlerine, direnişlere kadar hayatın her alanında 
ülke gündeminde yer bulması, savunulması bakımından 
etkili olmuştur. Sendika özgürlüğü için tek tek 
fabrikalarda örgütlenen direnişlerden tarihsel 15-16 
Haziran direnişine, 1 Mayıs’lara, Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri’ne karşı yapılan ve pür siyasi bir eylem olan 
DGM direnişine, Faşizme İhtar Eylemi’ne kadar DİSK, 
hayatın her alanında sesini gür biçimde duyurmuştur.

DİSK, özellikle ‘70’lerde sendika politikalarının 
tartışıldığı bir platform olmuştur. DİSK’in politikaları, 
ilkeleri, Türk-İş’e bağlı ya da bağımsız bir dizi sendikada 
da hayat bulmuş, DİSK’in örgütlediği direnişlerle, pek 
çok sendika ve meslek örgütünü saflarında toplamıştır. 
Sendika hareketinin ‘60’ların sonlarından başlayarak, 
‘70’ler boyunca süren yükselişini temsil eden, büyük 
ölçüde DİSK olmuştur.

------
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SADA, (DİSK Arşivi.)

SADA’nın orijinal metni, 
(DİSK Arşivi.)

DİSK Tarihinden Notlar
Sınıf ve kitle sendikacılığının Türkiye’deki ilk ve 

tek temsilcisi olan DİSK, devletten ve sermayeden 
bağımsızlığı ve sendika içi demokrasiyi temel 
ilkeleri olarak belirledi. DİSK’e bağlı sendikaların 
kazanımları işçi sınıfının DİSK’e ilgisini artırdı. Bu 
ilgi üzerine DİSK’in kapısına kilit vurmaya dönük 
girişimler başladı. 15-16 Haziran 1970’de işçi sınıfı 
DİSK’i yok etmek isteyenlere anladığı dilden cevabı 
verdi. İşçiler durdu, hayat da durdu!

DİSK, kuruluşunun ardından sadece kendi 
üyelerinin değil tüm ezilen ve sömürülen kesimlerin 
hakları için mücadele etmeyi kendine görev bildi. 
1 Mayıslar, DGM Direnişi, 16 Mart Faşizme İhtar 
Eylemi ve Demokrasi Mitingleri nedeniyle her 
zaman hedefte oldu. 1 Mayıs 1977 Taksim Mitingi 
kontrgerillanın saldırısına uğradı, onlarca kişi 
katledildi. Kurucu Genel Başkanımız Kemal Türkler 
faşistler tarafından bir suikast sonucu öldürüldü. 
12 Eylül askeri darbesi sonrası yöneticileri ve 
üyeleri hapishanelere atıldı, işkencelerden geçirildi, 
öldürüldü, faaliyetleri yasaklandı ve mal varlığına el 
konuldu. DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk’ün 
ve 51 DİSK’linin idamını istediler. DİSK’in 261 
yöneticisi ve 3 uzmanı cunta mahkemelerinde toplam 
2053 yıl hapis cezası aldı.

1991′de mahkemenin kararının bozulmasının ve 
beraata karar verilmesinin ardından 1992’de DİSK’in 
faaliyetleri yeniden başladı. O tarihten bugüne emek 
ve demokrasi mücadelesini büyüten DİSK, bugün 22 
sendikasıyla yoluna devam ediyor.

İşçilerin çalışma ve yaşam koşullarının giderek 
zorlaştığı, milyonların her gün yoksullaştığı, 
örgütlenme hakkı başta olmak üzere tüm demokratik 
hak arama yollarının tıkanmak istendiği, halk 
“geçinemiyoruz” diye haykırırken ülkenin tüm 
kaynaklarının bir avuç sermaye ve iktidar sahibine 
aktarıldığı bir ortamda yeni bir Türkiye için, 
“Emeğin Türkiyesi” için omuz omuza mücadeleyi 
büyütmek gerekiyor. DİSK, işyerlerinde, sokaklarda, 
meydanlarda işçiler baskılara meydan okuyarak 
Emeğin Türkiyesi’ne dair umudu büyütürken, bu 
mücadelelerin birliğini ve dayanışmasını güçlendirme 
kararındadır.

Onurlu bir geçmişi ve aydınlık bir geleceği olan 
DİSK, 55. yılında da Türkiye işçi sınıfının, dünya 
emek hareketinin ve halkın umudu olmaya devam 
ediyor.

DİSK’in 55 yıllık mücadele tarihini ele alan 
DİSK Tarihi kitabının 1975-1980 yıllarını kapsayan 
2. cildi, Dayanışma-Direniş-Umut alt başlığı ile 
yayımlandı

İlk iki cildi yayımlanan DİSK Tarihi kitabı 
DİSK’in mücadele ve deneyim hafızasını bugünlere 
ve yarınlara taşıma amacıyla hazırlandı. Kitap, 
DİSK’in yarım yüzyılı aşkın mücadelesini ve 
deneyimini birincil kaynaklara dayalı olarak 
kapsamlı ve nesnel biçimde ele almayı hedefliyor.

Özgün arşiv kaynaklarından, binlerce belge, 
yayın ve fotoğraftan yararlanılarak hazırlanan 
kitabın 2. cildi 920 sayfadan oluşuyor. 
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Bir süredir Rusya ile Ukrayna arasında yapay 
olarak körüklenen gerilim bir haftadır savaşa dönüştü. 
Rusya’nın saldırılarıyla beraber ağır bir insani yıkımla 
karşı karşıyayız.

Bu çatışmanın kaybedeni Rusya ve Ukrayna 
emekçileri başta olmak üzere bölge halkları olacaktır.

Savaş, ölüm, acı, gözyaşı ve yıkım demektir!

Savaş, baskı, şiddet ve sömürünün katmerlenerek 
artması demektir!

Savaş, emekçilerin ekmeği küçülürken zenginlerin 
kasalarının dolması demektir!

Savaş, emeğin haklarının tamamen ortadan 
kaldırılması demektir!

Savaş, iktidarların baskı politikalarına kılıf 
uydurulması demektir. İnsan haklarının, hukuk ve 
adaletin hiçe sayılmasıdır!

Savaş üzerinde yaşadığımız gezegenin, ekosistemin, 
doğanın tahrip edilmesi demektir!

Savaş daha fazla, açlık, yoksulluk, göç ve dolayısıyla 
tüm boyutlarıyla sağlıksızlık demektir!

Savaş artan ırkçılık, cinsiyetçilik ve ayrımcılık 
demektir

Öncelikle sivillerin can güvenliğini tehdit eden ağır 
saldırılar sürerken, Ukrayna’yı terk etmek isteyen herkese 
tüm komşu ülkeler sınırlarını açmalıdır. Mültecilere 
sınırları kapatmak veya ırkına, kökenine, inancına göre 
mülteci seçmek insanlık suçudur.

Savaşı durdurmak için geç değildir.
Rusya kendi halkının sokaklardan yükselen 

barış taleplerine kulak vermeli, saldırılarını derhal 
durdurmalıdır.

Ukrayna’daki tüm yabancı güçler geri çekilmeli, 
Ukrayna’daki tüm halklar kendi gelecekleri hakkında 
silahların gölgesinden uzak bir biçimde karar 
verebilmelidir.

Dünya ölçeğinde de tüm askeri paktlar dağıtılmalı, 
başka ülkelerdeki askeri varlıklar sonlandırılmalıdır.

Silahlanmayı ve yayılmayı esas alan politikalarından 
vazgeçilmelidir.

Bu talepler doğrultusunda ülkemizi yöneten iktidarın 
NATO’da genişlemeye yönelik yaklaşımına itiraz 
ediyoruz. Savaşı değil yaşamı ve barışı savunan bizler 
Rusya ile nükleer anlaşmalara son verilmesini istiyoruz. 
Ülke kaynaklarının savaş politikaları için kullanılmasını, 
saldırgan devletleri vergilerimizle beslemek istemiyoruz.

Farklı emperyalist projelerin ve yayılmacı 
hayallerin çatışması emekçilere yıkım getirmekte, 
dünyayı ve halkları felakete sürüklemektedir. Bizler 
farklı emperyalist kampların yayılmacı tezlerini, savaş 
gerekçelerini reddediyor, savaşsız, sömürüsüz “başka bir 
dünya mümkün” diyoruz.

Biz Türkiye’nin emek ve demokrasi güçleri 
için dünyadaki tüm dostlarımızı savaşa karşı barış, 
silahlanmaya karşı sosyal haklar, ırkçılığa ve ayrımcılığa 
karşı halkların kardeşliği, baskıcı iktidarlara karşı 
demokrasi, emeğin sömürüsüne karşı eşitlik için, “başka 
bir dünya için” ortak mücadeleye çağırıyoruz.

Savaşa Hayır: 
Evimiz Tüm Dünyadır

Sendikamız ve aralarında İngiltere’den Unite, 
İspanya’dan CC.OO, Yunanistan’dan POEM, İtalya’dan 
FIOM-CGIL, Fransa’dan CGT, Belçika’dan MWB 
ve FGTB, Lüksemburg’dan OGB-L, Portekiz’den 
Fiequimetal sendikalarının olduğu, Avrupa’nın 
mücadeleci sendikaları, Ukrayna’da yaşanan savaşa karşı 
ortak bildiri yayınladı: 

Savaşa Hayır: Evimiz Tüm Dünyadır

Ukrayna halkına karşı savaşın tırmandırıldığı bu 
olağanüstü korkunç günlere şahit oluyoruz.

Örgütlerimiz, Ukrayna’daki mevcut işgali ve 
askeri operasyonları şiddetle kınıyor. Ukrayna halkı ve 
dünyadaki diğer açık savaş çatışmalarında acı çeken tüm 
kadınlar ve erkeklerle dayanışmamızı ifade ediyoruz. Bu 
bildirgenin imzacı sendikaları birlikte, enternasyonalist 
işçi hareketinin savaşı her zaman reddettiğini ve barışı 
inşa etmenin ve adaletsizliğe karşı savaşmanın tek yolu 
olarak tüm ülkelerdeki işçiler ve halklar arasındaki 
dayanışmayı ve birliği savunduğunu bir kez daha teyit 
etmektedirler.

Konfederasyonlarımız ve diğer birçok dernek, STK 
ve çok sayıda vatandaşla birlikte, bu çatışmanın tek olası 
cevabı olarak Barışı ve çok taraflı müzakereyi talep etmek 
için sokaklarda yan yana duracağız. Rus vatandaşlarının 
düşman olmadığını, geçmiş yıllarda olduğu gibi özgürlük 
ve demokrasiyi savunmak için bugün ve geçmişte 
mücadele edenlerin yanında olduğumuzu bir kez daha 
vurguluyoruz. Avrupa’yı NATO konusunda kışkırtan 
açıklamalardan endişe duyuyoruz, barışı korumak için 
bir çözüm olarak yeniden silahlanmaya başvurulmasının 
ilanından endişe duyuyoruz. Bunların barışı korumaya 
hizmet etmeyeceğini aksine savaşı beslemenin ve felaket 
senaryolarını güçlendirmenin ve bizi onlarca yıl geriye 
götürmenin yolunun bu olduğuna inanıyoruz. 

Silahsızlanma, aktif tarafsızlık ve çok taraflı diyalog, 
barışı inşa etmek için yapılması gerekendir. Devletlerin 
silahlanmada kullanmak istediği milyarları bir an önce 
barışçıl işbirliğine, sosyal yatırımlara ve enerji geçişine 

tahsis etmesi gerekiyor. Hepimiz, emperyalist savaşların 
bedelini ödeyenlerin yalnızca işçiler olduğunun ve 
çatışmanın, nesiller boyu uğruna savaştığımız sosyal 
Avrupa ile uzlaşmayan çıkarları beslediğini biliyoruz. 
Bugün, halklar arasında barış içinde bir arada yaşama 
projesini yeniden başlatmak, aktif tarafsızlığı taahhüt 
etmek, sosyal ve iklim adaletine yatırım yapmak, ortak 
evimizi korumak için mücadele etmek ve sınırlarımızı 
açmak için mücadele etmek ve etkin bir dayanışma inşa 
etmek için her zamankinden daha fazla gereklidir. Ten 
rengimiz, dinlerimiz, coğrafi kökenimiz veya insanları 
Akdeniz’e açılmaya veya sınırları aşmaya iten sebepleri 
ayırt etmeksizin dayanışmayı inşa etmeliyiz.

Örgütlü işçi sınıfı, barışın inşasında her zaman önemli 
bir rol oynamıştır. Üretimin kalbindeyiz, uluslararası 
olarak örgütlüyüz ve birbirimizle bağlantılıyız ve 
milliyetçi bölünmelerle bölünmeyiz. Ve savaş ilan eden 
güçlülerse, ölülerini saymak zorunda kalacak olanın her 
zaman işçi sınıfı olduğunu biliyoruz. 

Bu nedenle, Avrupa sokaklarında ve ötesinde 
milyarlarca barış bayrağı taşımak, bugün başka bir 
dünyanın her zamankinden daha fazla mümkün olduğunu 
ve ancak aşağıdan sesleri dinleyerek inşa edilebileceğini 
bir kez daha teyit etmek için bir Avrupa seferberlik günü 
çağrısında bulunuyoruz. Bugün herkes için barış, haklar 
ve sosyal adaletli bir gelecek talep edenlerin sayısı, her 
zamankinden daha fazladır.

Sendikamız ve Avrupa’nın mücadeleci sendikalarından 

Savaş karşıtı ortak açıklama
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Bölgemizde ve dünyada 
Savaş istemiyoruz...
Ne yazık ki bölgemizde yeni bir savaşa daha tanıklık 

ediyoruz.

ABD emperyalizminin ve onun savaş örgütü NATO’nun 
Irak, Suriye ve Afganistan’dan sonra bu defa kuzeyimizdeki 
savaş kışkırtıcılığı ve provokasyonları, Rusya’nın fırsatçı 
ve yayılmacı planları bizleri yanı başımızda yeni bir savaş 
ortamıyla karşı karşıya bırakmıştır.

NATO’nun Rusya’yı sindirmek amacıyla Ukrayna’ya 
uzanan eli bu girişimlere son vermek için uzun zamandan 
beri fırsat kollayan Rusya’nın askeri müdahalesiyle tüm 
dünyayı etkileyen bir krize dönüşmek üzeredir. Bu savaşın 
daha şimdiden kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere her iki 
ülkenin emekçi halklarını olumsuz etkilediğini görmekteyiz.

Diğer yandan petrol ve doğalgaz gibi tüm dünya halkları 
için hayati önem taşıyan enerji kaynaklarının toplumlara 
ulaşımını derinden etkileyen bu durum yeni ekonomik 
krizlerin de tetikleyicisi olacaktır.

Emperyalizmin bitmek bilmeyen saldırganlığı her 
zaman olduğu gibi bir kez daha tüm dünya halklarını tehdit 
etmektedir. Bu savaş özellikle emekçi halklar için büyük bir 
yıkımı da beraberinde getirecektir.

Bu gelişmeler ne yazık ki uzun bir süreden beri 
ekonomik sıkıntılarla boğuşmak durumunda kalan ülkemizi 
ve bu nedenle giderek yoksullaşan emekçi halkımızı da 
etkileyecektir. Türkiye’nin her iki ülke halklarıyla yakın 
ilişkileri olduğu gibi aynı zamanda söz konusu devletlerle 
sürdürülen ekonomik ilişkiler de bu savaşla birlikte ciddi 
zarar görecektir.

Tüm dünyayı sarsan ve halkların mağduriyetine yol 
açan bu savaşın bir an önce sonlandırılması en büyük 
temennimizdir.

Daha fazla kan dökülmeden, çocuklar, kadınlar başta 
olmak üzere toplum telafisi mümkün olmayacak zararlar 
görmeden bu kışkırtmalara ve saldırılara son verilmelidir.

ABD emperyalizmi ve NATO’nun yayılmacı politikaları 
engellenmeli, Rusya’nın saldırılarına dur denmelidir.

İnsanlık ve Dünya savaş değil, barış ve demokrasi istiyor.

 Birleşik Metal-İş

Genel Yönetim Kurulu

KETEV (Kemal Türkler Eğitim ve 
Kültür Vakfı) Yönetim Kurulu, sendikamız 
genel merkezinde toplanarak önümüzdeki 
süreçte gerçekleştirecekleri etkinlikleri, 1 
Mayıs, 15-16 Haziran ve 22 Temmuz anma 
programlarını konuştular...

Kemal Türkler Eğitim ve Kültür 
Vakfı (KETEV) 22. Olağan Genel 
Kurulu, 21 Ocak 2022 Cuma günü, 
saat 14:00’da sendikamız genel 
merkezinde toplandı.

Vakıf Başkanı Celalettin 
Aykanat’ın bir önceki döneme 
ilişkin yaptığı bilgilendirmenin 
ardından, Rıdvan Budak, Nuran 
Gülenç ve Nesrin Şenol’dan oluşan 
Divan görevlendirildi.

Açılış ve saygı duruşunun 
adından, Gündem maddelerinin 
tek tek ele alındı, ibra ve 
oylamalar yapıldı, yönetim kurulu 
görevlendirildi.

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, 
KETEV’in önümüzdeki döneme ilişkin 
porjeksiyonunu aktardı…

Oylanarak kabul edilen sonuç bildirgesi ile 
kurul toplantısı sona erdi.

KETEV 22.Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı 2020-
2022 yıllarını içeren 22. Genel Kurulunu 21.01.2021 
tarihinde gerçekleştirdi.

Türkiye işçi sınıfının yaşadığı güncel gelişmeler 
Kemal Türkler ve arkadaşlarının Maden-İş ve 
DİSK’te hayat bulan sendikal-siyasal çizgisine olan 
büyük ihtiyacı göstermektedir.

Vakfımız Kemal Türkler’i ve onun şahsında 
billurlaşan bu sendikal-siyasal çizginin yolunda 
yürümek ve bu alanda mücadele eden kişilere ve 
kurumlara omuz vermek için çalışmalarını aralıksız 
sürdürmektedir.

 Ekonomik, siyasi krizlerin gölgesinde gün 
geçtikçe büyüyen sosyal sorunlar emekçi sınıfların 
sömürüsünü derinleştiriyor. Bütün bu sorunlar 
yetmezmiş gibi covid-19 salgınının sağlığımızı 
tehdit etmeye devam etmesi emekçilerin ve tüm 
yurttaşlarımızın yaşadığı güçlükleri arttırmaya 
devam ediyor.

Vurgunculuğa dayanan ekonomi, döviz 

kurlarında büyük sermaye lehine yaşanan 
hareketlilik işçileri, çiftçileri, memurları, emeklileri, 
küçük esnafı biraz daha yoksullaştırırken, büyük 
sermayenin karına kar katmasını sağlıyor.

Sermaye hiçbir etik, insani sınır tanımaksızın 
her krizden fırsat yaratma yollarını arıyor. Türkiye 
emekçi sınıfları bir yandan yüksek enflasyonunu 
doğurduğu hayat pahalılığıyla boğuşmak zorunda 
kalırken diğer yandan TÜİK’in sahte verilerine 
karşı mücadele etmek zorunda kalıyor.

Bütün bu saldırıların gölgesinde yüz binlerce 
metal işçisi için hayat memat meselesi haline 
gelen toplu sözleşme mücadelesi, geçtiğimiz 
günlerde önemli bir kazanımla sonuçlandı. Türkiye 
ekonomisinin koçbaşları sayılan patronlardan 
oluşan MESS’in her türlü baskı ve manipülasyonuna 
rağmen Birleşik Metal-İş Sendikasının yürüttüğü 
mücadele yüreklere su serpti. 

Birleşik Metal-İş Sendikasının, grup 
sözleşmesinin başından itibaren sürdürdüğü kararlı 
tutum, geri sendikaların ve MESS patronlarını 
sürüklenerek bir noktaya gelmesini sağladı.

İşçileri; patronlar ve hayat pahalılığı karşısında 
ezdirmeyen ve daha büyük zaferlerin kapısını 
aralayan bu sözleşme mücadelesinden ötürü 
Birleşik Metal-İş Sendikası’nı kutuluyoruz. 

Birleşik Metal-İş Sendikası, Türkiye işçi 
sınıfının tarihsel birikiminin ürünüdür. Birleşik 
Metal-İş Sendikası Kemal Türkler ve arkadaşlarının 
sendikal anlayışının haklılığının bir ispatıdır. 

Kemal Türkler’in 
çizgisinde ısrar eden bütün 
sendika yöneticilerine, 
uzmanlarına ve 
çalışanlarına 
şükranlarımızı sunuyoruz. 

Genel Kurul, 
KETEV’in 2020-
2022 döneminde 
yaptığı çalışmalarını 
değerlendirmiş ve 
önümüzdeki dönemde bu 
çalışmaları geliştirerek 
sürdürmeye karar 
vermiştir.  

22. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi 

Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı (KETEV)Basın Açıklamalarımızdan

ELİŞİ
Savaş haberleriyle dolu
renkli gazete sayfasını
katlayıp bir çocuk üstüste
kesiyor özene bezene
elindeki makas ile
Ve insanlar oluşuyor kağıttan
tutuşmuşlar elele
  Sunay Akın
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Hindistan’da 200 milyon işçi iki 
günlük greve katıldı

Sendikalar, 
Hindistan’ın mevcut 
emek karşıtı politika 
rejiminde şiddetli 
saldırı altında olan işçi 
hakları için kampanya 
yürütüyor. Ortak 
platform, grevi kamu sektörünün özelleştirilmesine, 
kamu sektörü arazi varlıklarının parasallaştırılmasına 
yönelik politikaya, güvencesiz istihdamı teşvik eden 
yeni iş kanunu reformlarına ve işçilerin anayasal ve 
demokratik haklarına yönelik saldırılara karşı protesto 
etmek için çağırdı. 

Ülke çapındaki sendikalar grevi desteklemek için 
ortak mitingler, barikatlar, demiryolu blokajları ve halka 
açık toplantılar düzenledi. Banka hizmetleri ve toplu 
taşıma ciddi şekilde etkilendi. Çeşitli çelik, kömür, petrol 
ve metal fabrikalarından işçiler aletleri düşürdü. Genel 
greve çok sayıda kömür işçisi katıldı ve hükümetin kömür 
madenlerini özelleştirme politikasına karşı direnişlerini 
gösterdiler.

Sri Lanka’da sendikalar hayat 
pahalılığına karşı ücret zammı 
mücadelesi veriyor

Büyük ölçüde turizme bağımlı olan Sri Lanka’nın 
ekonomik durumu, Covid-19 salgını sırasında kötüleşti. 
Akaryakıt, ilaç, süt ve buğday gibi temel malların 
fiyatları ile toplu taşıma ücretleri fırladı ve sendikalar 
işçilerin hayatta kalabilmeleri için ücret zammı için 
mücadelelerini sürdürüyorlar. 

Sendikalar, geliri 75.000 LKR’den (258 ABD Doları) 
az olan tüm hanelerin Ocak 2020 fiyatlarından yakıt, 
gazyağı, ekmek, buğday, pirinç vb. satın alabilmesini 
talep ediyor. Aylık maaşı 60.000 LKR’nin (206 ABD 
Doları) altında olan işçiler için 10.000 LKR (34 ABD 
Doları) bir ücret artışı ve ayrıca, asgari ücret ayda 16.000 
LKR’den (55 ABD Doları) 26.000 LKR’ye (89 ABD 
Doları) yükseltilmesini talep ediyorlar. 

Yakıt kıtlığı, tedarik zincirini engelleyen günlük 
elektrik kesintilerine yol açtı ve Sri-Lanka’dan tedarik 
eden küresel markalar endişelerini dile getirdi. Hammadde 
kıtlığı ve elektrik kesintileri nedeniyle, serbest ticaret 
bölgelerindeki fabrikalar kötü bir şekilde etkilenerek 
istihdamda önemli sorunlara neden oldu.

İhracat, Sri-Lanka ekonomisine istikrarlı bir döviz 
akışı sağlıyordu, ancak ülke on yıllardır en kötü ekonomik 
durumla karşı karşıyayken, milyonlarca işçinin işlerini ve 
geçim kaynaklarını kaybetme şansı var. Bazı fabrikalarda 
işçilere dört gün iş teklifinde bulunulacağı, ancak altı gün 
ücret verileceği söylendi; ancak bunun her ay ödenen 
devamlılık ikramiyesinden mahsup edileceği açıklandı.

Güney Afrika’da altın madeni 
işçileri greve çıktı

Güney Afrika Ulusal Maden İşçileri Sendikası (NUM) 
ve diğer sendikalar, Sibanye Stillwater altın madenlerinde 
görüşmelerin sonuç vermemesinin ardından ücret 
talepleri için greve gitti.

NUM’a göre, sendikalar yerüstü ve yer altı madencileri 
için ayda 1000 R (65 ABD Doları) ve kalifiye işçiler için 
buna ek olarak yüzde 6’lık bir artış talep ediyor. 

Altın madenciliğinde 31.000 işçi çalıştıran Sibanye 
Stillwater, Güney Afrika ve ABD’de de platin grubu 
metaller de çıkarmaktadır. Şirket ayrıca pil metallerinin 
madenciliği ile de ilgilenmektedir. Şirket Johannesburg 
Menkul Kıymetler Borsası ve New York Menkul 
Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir.

Yunanistan’da petrol işçileri işten 
çıkarmalara karşı direnişe geçti

26 Şubat’ta üç Yunan sendikası, Kavala Petrol ve diğer 
sanayi sitelerindeki işten çıkarmaları protesto etmek için 
Syntagma Meydanı’nda büyük bir gösteri düzenledi ve 
Yunan Parlamentosu’na yürüdü.

Gösteri Pan-Helen Enerji Federasyonu (PEF), Pan-
Helen Metal İşçileri Federasyonu (POEM) ve Yunanistan 
Kimya Endüstrisi İşçileri Federasyonu (OEXBE) 
tarafından düzenlendi.  Sendikalar Kavala Petrol’de 
122 işçinin işten çıkarılmasını, devlete ait ferro-nikel 
üretim şirketi LARCO’da işten çıkarmaları ve Kavala 
Gübrelerinde artan geçici sözleşmelerin kullanımını 
protesto ediyorlardı.

Kavala Oil, Yunanistan’daki tek petrol sahasını 
işletiyor ve Londra’da kayıtlı Energean’a ait. Şirket, 
pandemi sırasında istihdamı desteklemek ve sürdürmek 
için Devlet Yardımı Geçici Çerçevesinin bir parçası olarak 
100 milyon € AB Covid desteği – vergi mükelleflerinin 
parası – aldı. PEF ve bağlı kuruluşu Kavala Petrol İşçileri 
Sendikası, işçi haklarına saygı gösterilmesi koşuluyla 
şirketi finanse etme önerisini destekledi.

Bunun yerine, şirket Nisan 2021’de bir yeniden 
yapılanma programı başlatarak 40 işçiyi işten çıkardı ve 
40 işçiyi daimi kadrodan sözleşmeli pozisyonlara taşıdı. 
Şirket ayrıca maaşlarda ve ödeneklerde 6 milyon € kesinti 
yaptığını duyurdu.

Daha sonra daha fazla işçi işten çıkarılarak toplam 
işten çıkarılan işçi sayısı 122’ye ulaştı. Aralık ayında 
işçiler tesisi işgal etti. İşgal, çevik kuvvet polisi tarafından 
21 Aralık’ta 17 tutuklama ile kırıldı. Hiçbir suçlamada 
bulunulmadı ve işçiler serbest bırakıldı. 1 Ocak’ta işçiler 
greve gitti.

Avrupa Komisyonu Toplu İşçi 
Eylemleri Raporunu yayınladı

 Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Toplu İşçi 
Eylemleri Raporuna göre, Anlaşmazlıkların ortaya çıktığı 
bağlamlar farklılık ve hepsi işyeri sorunlarıyla ilgili 
değildi. Toplu pazarlık, anlaşmazlıkların üçte birinden 
fazlasının bağlamıyken; şirket düzeyindeki politikalara 
ilişkin şikayetler bir diğer çeyreği oluşturuyor, kamu 
politikalarına ilişkin şikayetler ise eylemlerde %18’lik 
bir paya sahip.

Eylemlerin spesifik nedenlerine bakıldığında ise, 
ücret üzerindeki sorunlar, anlaşmazlıkların %40’ından 
fazlasını, istihdam sorunları %20’sini, çalışma koşullarının 
diğer yönleri %16’sını ve protestolar %13’ünü oluşturdu. 

2021 yılında şirketlerin yeniden yapılandırılması 
nedeniyle 74 eylem gerçekleşirken, eylemlerin 255’i 
Toplu Sözleşme, 164’ü şirket politikaları, 106’sı kamu 
politikalarının neden olduğu sorunlar ve 77’si ise diğer 
nedenlerle gerçekleşti.

471 anlaşmazlık, Danimarka, Litvanya ve Letonya’da 
kaydedilen 2 anlaşmazlıktan İspanya’da kaydedilen 53 
ihtilafa kadar, AB’nin tüm Üye Devletleri artı Norveç ve 
Birleşik Krallık’a yayılmıştır. Bunlardan 350’si grev, kısa 
süreli iş durdurma veya lokavt içeriyordu ve geri kalanı 
yalnızca diğer endüstriyel eylem biçimlerini içeriyordu.

Bu ihtilaflarla bağlantılı olarak, 948’i gerçekleştirilmiş 
olmak üzere toplam 1.093 endüstriyel eylem kaydı 
bulunmaktadır.
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Konfederasyonumuz  DİSK’e bağlı 
sendikalarımızın ve sendikamızın temsilcilerinin 
katıldığı 2 gün süren ETUI’nin Avrupa Çalışma 
Konseyleri Eğitimi 9 Mart’ta İstanbul’da başladı. 

Eğitim öncesi DİSK Genel Sekreteri ve Sendikamız 
Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, konseyin çalışma 
esaslarına ilişkin bilgi verdi.

ETUC’un düzenlediği İKLİM-Nötr Türkiye 
Yolunda Adil Geçiş; Sendikalar ve Sivil Toplum 
Perspektifi Toplantısında; Genel Başkanımız ve DİSK 
Genel Sekreteri Adnan SERDAROĞLU, yaptığı 
açılış konuşmasında; Türkiye’de emekçilerin çalışma 
koşulları ve beklentilerini aktardı:  “Ve biz işçiler 
olarak Türkiye’de ADALET’e hasret yaşıyoruz. 
Kimilerinin “Adil Dönüşüm” kavramını kullanıp 
sermayeye teşvik ve işçi sınıfından taviz koparmaya 
çalışılıyor.  Biz işçi sınıfının bağımsız bir programı 
olmasını savunuyoruz. “ dedi.

Avrupa Çalışma Konseyleri Eğitimi

Hukuk dairemizin hazırladığı raporla, yürürlükte 
bulunan 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşme 
kanununun, sendikal hakları nasıl engellediğini, kanun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çarpıcı örnekler ve 
sayısal veriler ile ortaya koyduk. Türkiye İşçi Partisinin, 
TBMM kanun teklifi ile ilgili sempozyuma katılarak 
katkılarımızı sunduk.

“Bu böyle gitmez”
bildirileri dağıtıldı 

Konfederasyonumuz DİSK “Hayat Pahalı, Emek 
Ucuz! Bu Böyle Gitmez!” kampanyası kapsamında, 
çeşitli bölgelerde bildiri dağıtımı yaptı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK 
Genel Sekreteri ve sendikamız Genel Başkanı Adnan 
Serdaroğlu, DİSK Kocaeli Bölge Temsilcisi ve DİSK'e 
bağlı sendikaların yöneticileri 28 Şubat Cuma günü İzmit 
Yürüyüş Yolu’nda “Hayat Pahalı, Emek Ucuz! Bu Böyle 
Gitmez” bildirilerini dağıttı.

Sendikal haklar için....
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DİSK-AR tarafından hazırlanan “2. Yılında 
Salgının İşçilere Etkisi” başlıklı araştırma 
raporu 11 Mart 2022 Cuma günü saat 11.00’de 
DİSK Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen bir 
bastın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı:

Covıd-19 işçileri daha da yoksullaştırdı

11 Mart 2020’de başlayan ve 11 Mart 
2022’de ikinci yılını dolduran Covid-19 salgını 
(pandemisi) sadece büyük insani tahribata 
yol açmakla kalmadı, salgın ciddi sosyo-
ekonomik olumsuzluklar yarattı. Önemli iş ve 
gelir kayıpları yaşandı. Salgından en olumsuz 
etkilenen kesimlerin başında işçiler, ücretli 
çalışanlar gelmektedir.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından ikinci 
yılında pandeminin işçiler üzerindeki etkileri ortaya 
koymayı amaçlayan çalışması yayımlandı. Türkiye 
çapında yürütülen ve bütün işçileri kapsayan araştırma 
Covid-19 döneminde işçilerin daha da yoksullaştığını ve 
borçlandığını ortaya koydu.

Friedrich Ebert Stiftung (FES) Türkiye Temsilciliğinin 
katkılarıyla yapılan çalışmanın alan çalışmasını Yöneylem 
Sosyal Araştırmalar Merkezi yürüttü.

Türkiye İşçi Sınıfının Görünümü: Ekonomik Krizin 
ve Covid-19 Salgınının ve İşçiler Üzerindeki Etkileri 
Araştırması adıyla yürütülen çalışmanın kapsamlı 
sonuçları önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

Türkiye çapında yüütülen ve tüm işçileri kapsayan 
alan çalışması (anket) Covid-19 salgının işçiler üzerinde 
çok yönlü olumsuz sosyo-ekonomik etkiler yarattığını 
ortaya koydu. Özetle söyleyecek olursa pandeminin 
ekonomik bedelini ve yükünü işçiler ödedi ve ödemeye 
devam ediyor.

Covid-19 pandemisinin işçiler ve çalışanlar için 
yarattığı olumsuz sonuçlar çeşitli verilerle ortaya çıkıyor. 
Bu yönde daha önce başka çalışmalarımızı kamuoyu 
ile paylaşmıştık. Bu çalışma ile ilk kez ülke çapında 
pandeminin işçiler üzerindeki sosyo-ekonomik etkileri 
ortaya konmaktadır.

Araştırmamızın sonuçları şöyle özetlenebilir.

Pandemide ortalama ücret ile asgari ücret 
arasındaki makas daha da kapandı

Pandemiyle birlikte işçilerin çalışma biçimleri değişti, 
gelir kayıpları yaşandı. 2017’de ortalama ücretler ile 
asgari ücret arasında yüzde 35 fark varken bu fark 2021’de 
yüzde 27,5’e geriledi. Böylece pandemi döneminde 
ortalama ücretler asgari ücrete doğru düşmeye devam 
etmiş ve makas daralmıştır. Bunun en önemli nedeni 
pandemi döneminde yapılan kısa çalışma ve nakdi ücret 
desteklerinin işçilerin asıl ücretlerinin altında kalmasıdır.

Pandemi döneminde en önemli iki sorun 
işsizlik ve düşük ücret

İşçiler çalışma hayatında işsizliği en önemli sorun 
olarak görüyor. İşçilerin yüzde 72’si “çalışma hayatındaki 
en önemli sorun nedir” sorusuna “işsizlik” yanıtını verdi. 
İkinci en önemli sorun ise yüzde 65 ile “düşük ücret” 
olmuştur. Bu sonuçlar pandemi döneminde yaşanan 
iş ve gelir kaybının etkisini ortaya koyması açısından 
önemlidir. Araştırmaya katılan işçilerin çalışma hayatına 

ilişkin belirtikleri en önemli üçüncü sorun yüzde 44,8 ile 
sigortasız çalıştırılma/kayıtdışı istihdam, dördüncü sorun 
yüzde 43 uzun çalışma saatleri olmuştur.

Pandemide ev masrafları arttı

Araştırma kapsamında uzaktan çalışan işçilere 
pandemi döneminde ev masraflarının artıp artmadığı 
soruldu. İşçilerin yüzde 58’i pandemi döneminde ev 
masraflarının arttığını söylerken, yüzde 26,2’si bu 
görüşe kısmen katıldığını söyledi. İşçilerin sadece yüzde 
14,5’i pandemi döneminde ev masraflarının artmadığını 
söyledi. Böylece masrafların tamamen veya kısmen 
arttığını söyleyenler birlikte ele alındığında uzaktan 
çalışan işçilerin yüzde 85,5’i pandemi döneminde ev 
masraflarının arttığını söylemiştir.

Pandemide yaşam ve geçinme zorlaştı, 
borçlanma arttı

Borçlanmanın artışı pandemide işçilerin yaşadığı 
en büyük sorun olarak öne çıkıyor. İşçilerin yüzde 55’i 
pandemi döneminde borçlarının arttığını, yüzde 27’si 
faturalarını ödemekte zorlandığını, yüzde 25’i kredi kartı 
borcunu ödeyemediğini söylemiştir.

Salgında harcamalar kısıldı, ucuz besinlere 
yönelim arttı

Pandemide artan geçinme, yaşam zorluğu ve 
borçlanma ile baş edebilmek için işçilerin yüzde 66,4’ü 
harcamalarını azalttığını, yüzde 49,6’sı ise daha ucuz 
besinlere yöneldiğini belirtmiştir. Araştırmaya katılan 
işçilerin yüzde 32,4’ü kredi kartlarını daha fazla 
kullandıklarını ifade etmişlerdir.

Ana yardım kaynağı aileler, İŞKUR ikinci 
sırada kaldı

İşçilerin pandemide aldıkları yardımın ana kaynağı 
aileleri oldu. İşçilerin yüzde 39’u ailesinden yardım 
aldığını beyan etmiştir. Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz 
izin ödeneği alanların toplam oranı yüzde 32,5 olmuştur.

Covid-19 bir işçi hastalığıdır: İşçilerin yüzde 
46’sının kendisi veya çalışma arkadaşı Covid-
19’a yakalandı

Araştırma Covid-19’un aynı zamanda bir işçi 
hastalığını olduğunu ve işçilerin hastalığa yakalanma 
oranının yüksek olduğunu gösteriyor. İşçilerin yüzde 
54,4’ü hastalığa yakalanmadığını belirtirken yüzde 46’sı 
ise kendilerinin ve/veya çalışma arkadaşlarının Covid-
19’a yakalandığını beyan etmektedir.

Salgına rağmen üretim çarkları döndü

İşçilerin yüzde 30’u işyerinde Covid-19 vakası 

görülmesine rağmen işlerin durdurulmadığını, 
üretimin devam ettiğini belirtmiştir. İşçilerin 
Covid-19’a yakalanma oranın yüksek olmasında 
salgının en yoğun döneminde bile üretimi 
sürdürme yaklaşımının rol oynadığını söylemek 
mümkündür.

İşçilerin dörtte üçünün çalışma biçimi 
değişti

Salgında yaşanan kapanmalar ve işe ara 
vermeler ile diğer düzenlemeler nedeniyle 
işçilerin çalışma biçiminde önemli değişiklikler 
oldu. Kısa çalışma, ücretsiz izin, evden çalışma 

gibi yeni istihdam biçimleri ortaya çıktı. İşçilerin yüzde 
25,8’i “bir değişme olmadı, eskisi gibi çalışmaya devam 
ediyorum” derken yüzde 74,2’si ise pandemi döneminde 
çalışma biçiminin değiştiğini belirtmiştir.

Evden çalışanlarda ulaşılamama hakkı ihlali 
arttı

Evden çalışan işçilerin yüzde 57’si pandemi sırasında 
her an ulaşılabilir durumda olduklarını belirtmiştir. 
İşçilerin yüzde 29,7’si bu görüşe kısmen katıldığı 
belirtirken, sadece yüzde 10,5’i bu görüşe katılmadığını 
beyan etmiştir. Bu durum pandemi koşullarında iş saatleri 
dışında da çalışanların erişilebilir hale geldiğini ortaya 
koymaktadır.

Pandemide ev işleri ve bakım yükü arttı

Evden çalışan işçilerin yüzde 48,8’i ev işleri ve bakım 
yükünün arttığını belirtmiştir. Bu oran erkeklerde yüzde 
44,8 iken, kadınlarda yüzde 52,9 düzeyindedir.

Araştırmaya katılan ve evden uzaktan çalışan işçilerin 
yüzde 50,6’sı salgın döneminde iş ve iş dışı (özel) yaşam 
sınırlarının kaybolduğunu belirtmiştir. İşçilerin yüzde 
30,7’i ise bu ifadeye kısmen katıldığını ifade etmiştir.

Pandemide kadın işçiler aynı zamanda ev içi 
görünmez emekçiler

Ev işlerine ve bakıma ayrılan zaman arttıkça kadın 
ve erkeklerin buraya ayırdıkları süre arasındaki makasın 
açıldığı görülmektedir. Ev işlerine ve bakıma 3-6 saat 
ayıran kadınların oranı yüzde 23,7, erkeklerin oranı ise 
yüzde 9,7’dir. Ev ve bakım işlerine zaman ayırmayan 
kadınların oranı yüzde 7,6 ile sınırlı kalırken erkeklerin 
oranı yüzde 29’a yükselmektedir.

İşçiler sağlanan destekleri yetersiz buluyor

İşçilerin yüzde 43,5’i verilen sosyal destekleri yetersiz 
bulduklarını belirtmektedir. Katılımcıların yalnızca yüzde 
28,5’i destekleri yeterli bulmaktadır. Destekleri ne yeterli 
ne yetersiz bulanların oranı ise yüzde 24,5’tir.

Pandemi döneminde Hükümet’in sağlık 
politikasını başarılı bulanların oranı düşük

İşçilerin yüzde 36,1’i hükümetin sağlık politikasını 
başarılı bulurken yüzde 35,4’ü başarısız bulduğunu 
belirtmiştir. İşçilerin yüzde 26’sı ise Hükümeti ne başarılı 
ne başarısız bulduğunu belirtmiştir.

“İkinci Yılında Salgının İşçilere Etkileri” 

Covid-19 işçileri daha da yoksullaştırdı
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Açlık Sınırı Asgari Ücreti Geçti

Asgari Ücret 
1 Ocak 2022’den itibaren

Brüt:  5.004,00 TL. 
Net:  4.253,40 TL.

SGK Prim Alt ve üst Sınırı
1 Ocak 2022’den itibaren
 Aylık kazanç alt sınırı:     5.004,00 TL. 
 Aylık kazanç üst sınırı:   37.530,00 TL.

Kıdem Tazminatı Tavanı
1 Ocak 2022’den itibaren           10.848,59 TL.

Gelir Vergi Oranları
2022 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimleri ve 
vergi oranları:

32.000 TL’ye kadar    % 15 

70.000 TL’nin  
 32.000 TL’si için  4.800,   fazlası % 20 

250.000 TL’nin  
 70.000 TL’si için  12.400,   fazlası % 27 

880.000 TL’nin  
 250.000 TL’si için  61.000,   fazlası % 35

880.000 TL’den fazlasının  
 880.000 TL’si için 281.500,   fazlası % 40 

Mart 2022 TÜFE
Bir önceki aya göre:  %    5,46 
Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %  22,81
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %  61,14 
Oniki aylık ortalamalara göre:  %  29,88

Mart 2022  Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre:  %     9,19 
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:  %   29,31 
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %  114,97 
Oniki aylık ortalamalara göre: %   64,30

ÇALIŞMA YAŞAMINDAN
Açlık ve Yoksulluk sınırı
Şubat 2022 Dönemi için;

Açlık Sınırı:          4,330 TL
Yoksulluk Sınırı: 14.978 TL

• Meyve Ve Sebze Masrafı Bir Ayda 156 
Lira Arttı

• Yoksulluk Sınırı 15 Bin Liraya Geldi

Şubat 2022 Dönemi için;

• Açlık sınırı: 4.330 TL
• Yoksulluk sınırı: 14.978 TL

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık 
yapması gereken harcama tutarı Şubat 2022 için 4 bin 
330 liradır. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması 
gereken minimum tutardır. Açlık sınırı üzerinden 
hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan 
hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 14 bin 
978 lira olarak gerçekleşmiştir. 

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması 
gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Yetişkin 
bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi 
gereken gıdaların aylık karşılığı 1.171 liradır. Bu değer 
yetişkin bir kadın için 1.112, 15-18 yaş bir genç için 
1.229, 4-6 yaş arası bir çocuk için 807 liradır. 

Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine 
maliyeti ise 4 bin 330 lira olarak tespit edilmiştir. Bu tutar 
söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken 
zorunlu harcama tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, 
ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması 
gereken harcama tutarı 14 bin 978 liraya ulaşmaktadır.

Sağlıklı beslenme için en önemli harcama 
kalemi süt ve süt ürünleri

Günlük harcamalarda Şubat 2022’de en yüksek 
maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 48.19 liralık 
harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır. 

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken 
minimum harcama tutarı ise 27.69 liradır. Sebze ve meyve 
için yapılması gereken günlük harcama tutarı bir ayda 
5.19 lira artarak 23.88 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması 
gereken harcama tutarı günlük 11.09 liradır. Katı yağ ve 
sıvı yağ ise 10.13 liralık masraf yapılması gereken ürün 
gruplarıdır. Yumurta için 2.80, şeker, bal, reçel ve pekmez 
vb. için ise 6,72 lira harcama yapılması gerekmektedir. 

Geçtiğimiz ay meyve sebze için yapılması gereken 
günlük harcama tutarı 18.69 lira iken, 5.19 lira artmıştır. 
Bu artışın aile bütçesine ilave yükü aylık 156 liradır.

Sebze ve meyvenin payı yükseldi

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt 
ve süt ürünlerinin payı yüzde 33.4 ile en yüksek paya 
sahiptir. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 
27.8 ile ikinci sıradadır. Sebze ve meyvenin harcamalar 
içindeki payı yüzde 16.5’tir. Geçtiğimiz ay bu oran yüzde 
13.6’ydı. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 10.6’dır. 
Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 
11.7’dir. 

Aile bireyine göre harcama gereksinimi

Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için gerekinim 
duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarı 
farklılık göstermektedir. Örneğin tüketilmesi gereken 
ekmek miktarı kadın ve erkek açısından anlamlı düzeyde 
farklıdır. Süt ve süt ürünleri tüketiminde 15-18 yaş 
arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek 
ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha 
önemlidir. 

Günlük 144.34 liralık harcama içinde en maliyetli 
tüketim 13.45 lira ile 15-18 yaş arası bir gencin 
tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır. 4-6 yaş 
arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı 
yetişkinlerden fazladır. 
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Soru ve yanıtlarla

Asgari ücret neden güncellenmeli?
• 2022 asgari ücreti daha yılın üçüncü ayında enflasyonun altında kaldı!

• Asgari ücret 2018’den bu yana gıda enflasyonu karşısında eriyor!

• Türkiye, Avrupa’nın en düşük ikinci asgari ücretli ülkesi!

• Asgari ücretin yılda birden fazla belirlenmesinin önünde yasal bir engel yok!

• Asgari ücret geçmişte yılda birden çok kez belirlendi.

Soru: Asgari Ücret Enflasyona Karşı Korundu mu?
Yanıt: Hayır! Asgari ücret enflasyona yenildi! İşte ispatı:

2020’de asgari ücret yıllık yüzde 15 artış 
ile 2.324,7 TL olarak belirlenmişti. 2020 
enflasyonu 14,6 olarak gerçekleşti ve asgari 
ücret artışı ile enflasyon artışı başa baş oldu.

2021’de ise asgari ücret yüzde 21,6’lık 
bir artış ile 2.825,9 TL olarak belirlenmişti. 
2021 asgari ücret artışı enflasyonun yaklaşık 
15 puan altında kaldı. 

2022 yılında asgari ücrete yapılan yüzde 
50,4’lük ücret artışının ise yılın daha üçüncü 
ayında enflasyonun yaklaşık 10 puan altında 
kaldığı görülmektedir.

TÜFE’den yüksek seyreden gıda fiyatları artışına göre ise asgari ücret artışı çok daha düşük 
kaldı. Yıl içinde asgari ücret eriyor. Bu nedenle yüksek enflasyon dönemlerinde asgari ücretin 
yıl içinde birkaç kez yenilenmesi alım gücünün korunması için gereklidir

Soru: 2022 Asgari Ücreti Tarihin En Yüksek Artışı mı?
Yanıt: Hayır. 2022 asgari ücret artışı tarihin en yüksek artışı değil. 
Asgari ücret en az 15 kez yüzde 50’den fazla arttı

Soru: Türkiye’de Asgari Ücret Avrupa Sıralamasında Nerede?
Yanıt: Arnavutluk’tan sonra sondan ikinci!

Soru: Asgari Ücretin Güncellenmesinin Önünde Yasal Bir Engel Var mı?
Yanıt: Hayır, yok!

Soru: Asgari Ücret Daha Önce Yılda Birden Fazla Belirlendi mi?
Yanıt: Evet, birçok kez belirlendi.

1990’lardan bu yana özellikle enflasyonun ve pahalılığın yüksek olduğu yıllarda asgari 
ücret yılda birden fazla belirlendi. 2015 öncesinde bazı yıllarda asgari ücret altışar aylık olarak 
saptanırken bazı yılarda ise Komisyon yılda 2 kez toplandı. Dolayısıyla 2015 öncesinde yılda 
birkaç kez asgari ücret saptanması yaygın bir uygulamadır.

Geniş tanımlı işsiz sayısı, salgın 
öncesine göre 1 milyon 103 bin arttı!
• Geniş tanımlı işsiz sayısı 8,5 milyon!

• Geniş tanımlı işsizlik yüzde 22,9!

• Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 28,8!

• Dar tanımlı genç işsizliği yüzde 21,6!
• TÜİK ve İŞKUR’un işsizlik verileri arasındaki uçurum devam edi-
yor

TÜİK Ocak 2022 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları 10 Mart 
2022’de yayımlandı. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı 
yüzde 11,4, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (âtıl 
işgücü) ise yüzde 22,9 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz 
sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2021 Ocak ayında bir önceki aya göre 
21 bin kişi artarak 3 milyon 859 bin kişi oldu. DİSK-AR tarafından hesaplamaya 
göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Ocak 2022’de 
8 milyon 459 bin kişi olarak gerçekleşti.

Cinsiyete göre işsizlik oranlarında kadın işsizliği tüm işsizlik türlerinde en 
yüksek kategori olarak görülmeye devam ediyor. Mevsim etkisinden arındırılmış 
dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,3 iken kadınlarda yüzde 13,6 
oldu. Son 1 yılda kadın işsizliği 78 bin artarken, erkek işsizliği 239 bin azaldı. 
Geniş tanımlı işsizlik (âtıl işgücü) ise erkeklerde yüzde 19,7, kadınlarda yüzde 
28,8’dir. Geniş tanımlı kadın işsizliği ile geniş tanımlı erkek işsizliği arasındaki 
fark 9,1 puandır.

İŞKUR verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı Ocak 2021 ve Ocak 2022 arası 
bir yıllık dönemde 209 bin kişi arttı. TÜİK’e göre ise son bir yılda dar tanımlı 
işsiz sayısı bu dönemler arası 162 bin azaldı. Böylece iki veri arasındaki işsizlik 
sayısı farkı 435 bin oldu. İŞKUR’daki işsiz sayısı artışının ise 209 binlik büyük 
kısmı kadınlardan oluşuyor.

Ancak TÜİK yıllık 
işsizlik verilerinde bu 
eğilim yer almıyor. 
TÜİK’in yıllık işsizlik 
verilerinin salgın 
dönemindeki işten 
çıkarma yasağı nedeniyle 
karşılaştırılabilir 
olmadığını ve yıllık 
karşılaştırmada ciddi 
sorunlar olduğunu 
düşünüyoruz.
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2004 yılından bu yana yayınlanan “Çalışma ve Top-
lum” çalışma yaşamındaki gelişme ve sorunların tartışıl-
dığı bir zemine gereksinim olduğu kabulü ile yayın yaşa-
mına başlamıştı.

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

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

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

Çalışma ve Toplum Dergisi
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Sevdalıyım dostlar sevdalı

iş yaparken akan terin karanfiline

özveriyle çalışan elin lalesine

işçi murada köylü ahmete

**

Sevdalıyım dostlar sevdalı

emeğin arkadaş sümbülüne

dayanışmanın yediveren gülüne

gazeteci azmiye, sanatçı özgüre

**

Sevdalıyım dostlar sevdalı

çabanın altın başağına

umudun üzüm bağına

öğretmen nurana öğrenci canana

**

Sevdalıyım dostlar sevdalı

gönlünde çiçeklerin açtığı

bal arılarının uçtuğu

HALKIMA!

Erhan Tığlı

#14martTıpBayramıKutluOlsun

Bursada havlucu Recebe,
Karabük fabrikasında tesviyeci Hasana düşman,
fakir-köylü Hatçe kadına,
ırgat Süleymana düşman,
sana düşman, bana düşman,
düşünen insana düşman,
vatan ki bu insanın evidir,
sevgilim, onlar vatana düşman ...

Nazım Hikmet, 7 Aralık 1945

iş kazası değil, iş cinayeti

Covid-19 Bir İşçi Sınıfı Hastalığıdır… 
Salgının ikinci yılında en az 1400 işçi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Salgının ikinci yılında Covid-19 nedenli iş 
cinayetlerinin istihdam dağılımına baktığımızda 1196 
ücretli ve 204 kendi nam ve hesabına çalışan hayatını 
kaybetti. 

Yani ölenlerin yüzde 85’ini ücretliler yüzde 15’ini ise 
kendi nam ve hesabına çalışanlar oluşturuyor...

Salgının ikinci yılında Covid-19 nedenli iş 
cinayetlerinin cinsiyetlere göre dağılımı şöyle: 
146 kadın işçi ve 1254 erkek işçi hayatını 
kaybetti...

Salgının ikinci yılında Covid-19 nedenli iş 
cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

18-27 yaş arası 17 işçi,
28-50 yaş arası 606 işçi,
51-64 yaş arası 598 işçi,
65 yaş ve üstü 147 işçi,
Yaşını bilmediğimiz 32 işçi hayatını 

kaybetti…

2022 yılının ilk üç ayında en az 
347 işçi hayatını kaybetti...

Yüzde 67’sini ulusal basından; yüzde 33’ünü ise 
işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, 
işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz 
bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla 2022 yılının ilk 
üç ayında (Ocak ayında 120, Şubat ayında 109, Mart ayında 
118 olmak üzere) en az 347 işçi hayatını kaybetti... 

2022 yılının ilk üç ayında iş cinayetlerinin nedenlerine 
göre dağılımı şöyle: Trafik, Servis Kazası nedeniyle 63 
işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 63 işçi; Yüksekten Düşme 
nedeniyle 48 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 48 
işçi; Covid-19 nedeniyle 39 işçi; İntihar nedeniyle 21 işçi; 
Patlama, Yanma nedeniyle 13 işçi; Zehirlenme, Boğulma 
nedeniyle 13 işçi; Şiddet nedeniyle 11 işçi; Elektrik Çarpması 
nedeniyle 10 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 7 işçi; 
Kesilme, Kopma nedeniyle 1 işçi; Diğer nedenlerden dolayı 
10 işçi hayatını kaybetti…

2022 yılının ilk üç ayında iş cinayetlerinin cinsiyetlere 
göre dağılımı şöyle: 25 kadın işçi ve 322 erkek işçi hayatını 
kaybetti… www.isigmeclisi.org
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Anadolu Şubemize bağlı Çimsataş/
Mersin’den Süleyman Kırmızı, Ahmet 
İsa Kara, Hüsnü Eker, Göktuğ Sert, Vol-
kan Kaya, Embiya Üstün’ün kız, Ahmet 
Aygün, Müslüm Kenttaş’ın erkek çocuk-
ları oldu. Yücel Boru (Osmaniye) İlhan 
Karakaya evlendi, Adem Karaoğlan‘nın 
çocuğu doğdu. 

İzmir Şubemize bağlı LİSİ-FTB’den 
Kamil Karabulut, Mehmet Yıldız, 
Totomak’tan Mesut Yurtsever’in ço-
cukları dünyaya geldi. Borgwarner’den 
Sefa Kaya’nın kızı, Emin Özcan’ın 
kızı, Ahmet Tarık Ekmen’in oğlu, Yu-
suf Bütüner’in oğlu, Mehmet Çakır’ın 
kızı, Mehmet Aldemir’in oğlu, Süley-
man Dinçer’in oğlu dünyaya geldi. Ah-
met Yavuz evlendi. ZF Lemförder’den 
Mert Günaydın, Halis Terzi, Burak 
Yosuncuk’un çocukları dünyaya geldi. 
Mahle’den Ramazan Akdeniz, İsmail 
Akman, Mert Yılmaz, İlyas Yücel, Bü-
lent Şeker, Emrullah Harmancı’nın ço-
cukları dünyaya geldi.

Gebze Şubemize bağlı Sarkuysan/

Tuzla’dan Ali 
Pilavcı’nın be-
beği dünyaya 
gelmiştir.

İstanbul 1 
Nolu Şubemize 
bağlı Anadolu 
Isuzu’dan Taner Edinç, Cem Armutlu, 
Mustafa Evci, Murat Taşdelen, Meh-
met Balcı evlendi. Muzaffer İnal, Murat 
Çınar, Cannur Akgül, Samet Aydogan, 
Arda Sayıner, İshak Gülbey, Mahmut 
Durmuş, Yusuf Aydın, Serhat İnan, Fa-
tih Sarıkaya,Tugay Aydın, Murat Erdem, 
Ergin Ören, Onur Özcan, Erkan Kutlu, 
Mahmut Gözde, Uğur Sarı, Nurcihan 
Şahin, Sertaç Yüksek çocukları dün-
yaya geldi. Sanel’den Özlem Kaçmaz 
evlendi ve Samet Tuncel’in kızı doğ-
du. Hitachi Kartal’dan Ahmet Özdemir, 
Mustafa Arslan evlendi, M. Oğuz Göbet 
ve Erdal Hamza’nın çocukları oldu.

Dünyaya yeni gelen minik kardeşlerimize hoş geldiniz diyor, sağlıklı bir yaşam 
temenni ediyoruz.  Yeni evli çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz.

Arkadaşlarımıza rahmet, başta aileleri olmak üzere tüm yakınlarına, arkadaşlarına,  
üyelerimize ve çalışanlara başsağlığı ve sabırlar diliyoruz

Anadolu Şubemize bağlı Yücel Boru/
Osmaniye’den Ökkeş Avan, Şahin Tekler, 
Erkan Aslan, Haluk Alkan, Gökhan Özdal iş 
kazası geçirdi. Çemaş Döküm/Kırşehir’den 
Rafet Kelepçek’in ağabeyi vefat etti.

İzmir Şubemize bağlı LİSİ-FTB’den 
İsmail Kahraman’ın annesi, Gökhan 
Kılıç’in babası, Gökhan Karakaş’ın ka-
yınpederi, Mehmet Yıldız’ın çocuğu vefat 
etti. Mahle’den Tekin Yaman’ın kayınpe-
deri, Hayati Durmazer’ın babası, Mevlüt 
Atak’ın kayınpederi, Muharrem Akbudak’ın 
kayınpederi, İlker Okulmuş’un annesi, 
Recep Durmazer’in babası ve kayın-
peder) vefat etti. ZF lemförder’den Aziz 
Üzgü’nün babası, Alpaslan Üzgü’nun ba-
bası, Harun Turan’ın babası vefat etti. 
Borgwarner’den Çağrı Bulut’un kayınpe-
deri, Alirıza Soysal’ın babası, Bülent Arif 
Bukova’nın babası, Mustafa Alparslan’ın 
annesi, Erkan Karazeybek’in annesi, Eren 
Manavlar’ın babası, Zafer Çakan’ın anne-
si, Ulvi Buğra Yıldırım’ın babası vefat etti. 
Totomak’tan Okay Yıldırım’ın kayınvalide-
si, Baykal Çağlayan’un kayınpederi, Kubi-
lay Koşarlı’nın annesi vefat etti.

İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı Ana-
dolu Isuzu’dan Menekşe Bulut’un babası, 
Murat Dilsiz’in annesi, Ahmet Özbaba’nın 
annesi, Vehbi Sarıhan’ın babası, Mesut 
Kuş’un annesi, Zeki Dönmez’in babası, Ön-
der Demircan’ın babası, Hüseyin Taşkın’ın 
babası, Yusuf Öztürk’ün annesi, Eyüp 
Ülger’in ağabeyi, Hasan Arslan’ın babası, 
Tuncay Demir’in babası, Hakan Yılmaz’ın 
annesi, Sinan Bülün’ün babası vefat etti. 
Sanel’den Ali Sessiz’in amcası, Okan 
Duran’ın kayınbiraderi, Sibel Yılmaz’ın am-
cası, Yeliz Şeker’in kuzeni, Doğukan Za-
fer Akgün’ün dedesi, Enes-Emre Sever’in 
amcası vefat etti. Hitachi Kartal’dan Fatih 
Gündoğdu ameliyat oldu, Murat Gümüş iş-
kazası geçirdi, Çetin Küçüksolak’ın dedesi, 
Ümit Kömürlü’nün annesi Şadiye Özçelik 
ve İldan Koçlu’nun anneanneleri vefat etti. 

Gebze Şubemize bağlı Sarkuysan/
Tuzla’dan Nedret Kaya’nın babası, Mutlu 
İbrahim Keskin’in annesi, Copreci’den Sa-
niye Çeken’en ve Azmi Öztürk’ün annele-
ri vefat etti. Copreci’den Rıfat Işık, Selver 
Dağcı iş kazası geçirdi kendilerine acil şi-
falar diliyoruz. 

Çokyasar Halat 
işyerinden üyemiz 

Servet Coşkun 

yakalanmış olduğu 
amansIz  hastalığa 

yenik düştü.

Gazetemiz içerisinde 
bulunan bulmacayı eksiksiz 
doldurup gönderen Üyemiz 
Sayın Deniz Kalem’e 
teşekkür ediyoruz.

Gazetemizde Açıklandığı 
üzere kendisine Sayın Zafer 
Aydın’nın “İşçilerin Haziranı 
15 -16 Haziran 1970” adlı 
kitabını vb hediyelerimizi 
Şube başkanımız aracılığıyla 
ilettik.

Valfsan İşyerinden 
üyemiz 

Atilla Kurubal 

geçirdiği rahatsızlık 
sonucu hayatını 

kaybetmiştir.

DEMİSAŞ işyerinden 
üyemiz 

Yusuf Büyükburgaz’ı

kaybetmenin  
üzüntüsü içindeyiz.

Cengiz Makina’dan Ulaş Enis 
Kaya, uzun bir süredir COVİD ne-
deni ile entübe olarak tedavi olduğu 
yoğun bakımdan servisinden çıka-
rak hayati tehlikeyi atlattı. Kendisi-
ne acil şifalar diliyoruz.

Ezik Ozan’dan:

facebook.com/BirlesikMetal

Etkinliklerle ilgili daha ayrıntılı bilgi 
ve fotoğrafları sosyal medya sayfa-
larımızda bulabilirsiniz...

twitter.com/BirlesikMetal

Ödüllü Bulmaca
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Hazırlayan: Basın Yayın Dairesi

Bir sayı

Açık, düz 
ve geniş 

arazi
Bir kuş 

adı
Dans

Neşeli, 
sevinçli

Faiz, ürem

Suudi 
Arabistan’da  

bir şehir

Baston

Binek 
hayvanı

Mevcut 
değil (ön ek)
Uçakların 
park alanı

Embriyo

1 Mayıs 
Alanı  

(İstanbul)

Uzaklık 
belirtir

Temiz

Türkiye’nin 
uluslararası 
plaka işareti

Evin bir 
bölümü

İlkel 
silah

Bir bağlaç
Sinema/ 

tiyatro 
yıldızı

Adale

Geniş yeşil 
yapraklı 

ılıman iklim 
sebzesi

İntikam

Dilinimli bir 
mineraller 

grubu

Askeri 
barınak

Bir nota

Ünlü Alman 
Astronom

Konfederas- 
yonumuz

Kışın 
yağar

Eksiksiz

Mektup

Şiir ve 
yazım 
sanatı

Düş, hayal

Anlamlı, 
düşündürücü

Gümüşün 
simgesi

Sonsuz

Açık, belli

Atların sırtına 
konulan

Talihli kişi

Bir 
peygamber

Yönetim 
Stajyeri

(İng. kısaltma)

Kuzu sesi

Bir şeyin
temel özelliği

Canlıların 
cansız 

varlıklarla 
etkileşimi

Bir besin 
maddesi

Akım, 
yöntem

Bilgili, 
zeki, 

kurnaz

Tarz

Keçi 
kovalama 

ünlemi

Tekerlekli 
araçların 
gemilerle 

nakledilmesi

Soru eki

Mücevher 
İhracatçıları 

Birliği

İstanbul 
Eczacılar 

Odası
Bir cetvel

Emar

Bir 
yerbilim 
terimi

daha/dahi 
eki

Bir nota

Topun kale 
çizgisini 
geçmesi

Evin bir 
bölümü

Mesleki eğitim 
almadan kendini 

yetiştirmiş 
kimse

Elektroen-
sefalografi

Notada 
duraklama

Nesneleri 
belirli çizgilerle 
gösterme

Kars’taki 
antik kent

Kuzeydoğu 
Anadolu’da 
yaşayan bir 
etnik boy

Nema, 
ürem

Bir cetvel

Baklagil-
lerden

Bir nota
On para 

değerinde 
sikke

Döl verme 
çağına 
eren 
insanBir sayı

Bir meyve
Van’da bir 

dağ adı

Genişlik

Değerli 
şeylerin 

saklandığı 
çelik dolap

Utanma 
duygusu

Türkiye’de 
hekimlerin 

örgütlü 
sesi

İstanbul 
toplu taşıma 

hizmeti 
kuruluşu

TC 
Yasama 
Organı

Gösterme 
sıfatı

Bir 
organımız
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Bağırma

Meme veya 
kucak 

çocuğu

Bu sayımızda bir değişiklik yaparak ''ÇENGEL BULMACA'' hazırladık.. 

Bulmacamızı eksiksiz doldurup Basın Yayın Dairemize ulaştıran ilk yirmi kişiye 
hediyemiz güzel bir kitap olacak.. 

S. Gülengül
Kitap ödülümüz için, yukardaki bulmacayı çözdükten sonra ilgili numaralı karelerdeki harfleri aşağıya yazarak;   

çıkan cümleyi  bilgi@birlesikmetal.org  adresine gönderebilirsiniz. 



Çalışırken ölmek kader değil!

İŞ CİNAYETLERİNE 

DUR 
DEMEK İÇİN

28 NİSAN 
İŞ CİNAYETİNDE HAYATINI 
KAYBEDENLERİ ANMA VE 
YAS GÜNÜ İLAN EDİLSİN!


