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GENEL SEKRETERLİK
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ DAİRESİ
TOPLU SÖZLEŞME ÇALIŞMALARI
GELİYORLAR
Rüzgara astılar grev pankartlarını
Çıktılar fabrikalardan
Kırmızı, kıpkırmızı bir güneş gibi giyinip
Yürüyerek, sanki koşarak
Engelleri aşarak
Geliyorlar
Geliyorlar, arkalarında geceyi bırakarak
Her adımda, aydınlığa yürüyorlar
Binlerce yüreğin yankısı duyuluyor şimdi yollarda
Geliyorlar, sömürünün dişlilerini kırarak
Sıkılmış yumrukları, düşleri ve umutlarıyla
Dalga dalga metal işçileri geliyor
Ki onlar, onaylamadılar
Suskunluğunu aldatılmışlığın
Yola çıktılar çoktan
Upuzun bir ırmak oldular
Yakın bir tarihin içinden geliyorlar
Her adımda, karanlığın saltanatını deliyorlar
Ayak sesleri duyuluyor yollarda, sav sözleri
Varılacak yere, adım adım yaklaşıyorlar
Yaktılar sanki bütün gemileri
Sabahlar gibi geliyorlar
Dalga dalga metal işçileri geliyor...
Erdoğan Ekiner (Ocak 2015)

GİRİŞ
Toplu pazarlık, emek ve sermayenin en dolaysız biçimde karşı karşıya geldiği mücadele alanlarından biridir. İşçilerin güçlerini birleştirerek ücretlerini, sosyal haklarını yükseltebildikleri, çalışma
koşullarını iyileştirebildikleri, özetle emek piyasasına müdahale edebildikleri toplu pazarlık süreci,
sendikaların en önemli varlık nedenlerinden biridir. Toplu pazarlık mücadelesi aynı zamanda sendika hareketinin gücünün de sınandığı süreçlerden birisidir.
Toplu pazarlık mücadelesinde sendikalara güç katacak olan ilkeler, 60’ların başlarından bu yana
yaşanan politik süreç içinde ve işçi sınıfının uluslararası birikiminden yararlanılarak şekillenmiştir.
Bu zengin deneyim DİSK’in ilkeleriyle ete kemiğe bürünmüş, hayata geçirilmiş ve geçirilmektedir. Bu ilkeler; birlik, sendika içi demokrasi, hedeflerin belirlenmesinde ve hayata geçirilmesinde
gerçekçiliktir. Sendikamız mücadelenin her alanında olduğu gibi toplu pazarlık süreçlerinde de bu
ilkeleri savunmakta ve yaşatmaktadır.
Sendikal birlik işçi sınıfının hedeflerine ulaşabilmesi açısından en belirleyici faktördür. Bu faktörün önemi en açık biçimde toplu pazarlık içinde kendisini belli eder. Fabrikalarda, toplu pazarlık
masalarında tek ve güçlü bir ses olarak kendisini belli eder, görünür. Sendikaları başarıya taşır,
kazanımları kalıcı kılar.
Toplu pazarlık mücadelesinde işçilerin birliğini sağlayabilmenin tek yolu, onları sürecin asıl unsuru
olarak mücadeleye katmaktır. Bu da sendika içi demokrasiyi eksiksiz uygulamakla mümkündür.
Sendika içi demokrasi, en yalın biçimiyle “söz ve karar sahibi tabandır” sloganıyla ifade bulur. Sendikamız, toplu sözleşme tekliflerinin hazırlanmasından, taleplerin ve hedeflerin belirlenmesinden,
toplu iş sözleşmelerinin bağıtlanmasına kadar mücadelenin bütün aşamalarında bu ilkeyi hayata
geçirmiş ve geçirmeye devam edecektir.
Toplu sözleşme hedeflerinin belirlenmesinde gerçekçilik ilkesi önemli yol göstericimizdir. Bu ilke,
ülkenin siyasi, sosyal konjonktürünü, işkolumuzda ve diğer işkollarında yaşanan gelişmeleri, ekonomik göstergeleri dikkate almak anlamına gelir. Sendikamızın düzenli olarak oluşturup yayınladığı
ekonomik analizler bu açıdan kıymetlidir. Sendikamız gerçekçilik ilkesini hiçbir zaman işçi taleplerini baskılama aracı olarak görmemiştir. MESS ve EMİS süreçleri ve bölgelerde tek tek işyerlerinde bağıtlanan toplu sözleşmelerimizin hepimizin hafızalarında olan hazırlık aşamaları bunun en
önemli kanıtıdır.
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Toplu pazarlığın ölçeği büyüdükçe verilen mücadele ve elde edilen kazanımlar çok daha geniş bir
alanda etkili olur, diğer iş kollarına ilham verir, emsal olur. MESS süreci, özellikle 2010 yılından bu
yana yürütülen mücadele bu gerçeği bir kez daha ortaya koymuştur. Bunu EMİS süreci için de
söylemek mümkündür.
Birleşik Metal-İş Sendikası ve üyeleri verdiği kararlı mücadele ile artık metal işkolunun en etkili ve
yön verici dinamiğidir. Büyük ölçekli toplu sözleşmelerimiz, tek tek işyerlerinde yürütülen münferit
sözleşmelerin başarısı üzerinde de olumlu yönde etkili olmaktadır.
Bütün bu süreçlerin detayları, raporumuzun ilerleyen bölümlerinde ele alınacaktır.

1) TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ VE TOPLU PAZARLIK SÜREÇLERİ
Toplu pazarlık (collective bargaining) kavramı ilk olarak 1891 yılında İngiltere’de ortaya çıkan bir
kavramdır. Bir çok anlamı içerisinde barındırmasının yanında dar anlamı ile işçi sendikası ile işveren
veya işveren sendikaları arasında sürdürülen ve işyerinde ücret ve çalışma koşullarını belirlemeye
yönelik bir sözleşme ya da uyuşmazlıkla sonuçlanan pazarlık sürecini ifade eder. (Koray, 1992,
s.135).
Toplu iş sözleşmesi kavramı ise, bir veya birden çok işçi örgütü ile bir veya birden çok işveren veya
işveren kuruluşları arasında bir veya birden çok işyeri veya işkolunda işçi ve işverenlerin bireysel
ve toplu ilişkilerini düzenlemek ve sözleşme tarafları arasında hak ve yükümlülükleri belirtmek
amacıyla imzalanan bir sözleşmeyi ifade etmektedir.
Tanımlardan da açıkça anlaşılacağı üzere, toplu pazarlık kavramı, toplu pazarlık hazırlığı, yetki,
çağrı, toplu görüşme, uyuşmazlık ile grevi de içine alan bir süreci ifade ederken, toplu iş sözleşmesi, toplu pazarlık sonucunda elde edilen hukuki metini ifade etmektedir.
Toplu iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmesi sürecini ifade eden toplu pazarlık kavramı sendikal
faaliyetlerin en temel ve en önemli araçlarından birini oluşturmaktadır. Toplu iş sözleşmeleri ile
işçiler, sermayenin kendi üzerlerindeki sömürüsünü ve denetimini azaltma imkanı elde ederler.
Toplu Pazarlığın Nitelikleri
Sendikalar toplu pazarlık yoluyla ücretler, sosyal yardımlar ve yan ödemeler gibi parasal konularda
iyileştirmeler yaparak üyelerinin ekonomik çıkarlarını korumanın yanında sermayenin ücret sömürüsünü sınırlandırlar. Ayrıca toplu pazarlık ve toplu iş sözleşmesi; iş güvencesi, çalışma saatleri,
izinler, eğitim gibi çalışma koşullarına yönelik sermayenin alanını kısıtlayan düzenlemelerin hayata
geçirilmesinin bir yoludur.
Ayrıca toplu iş sözleşmeleri, sözleşmenin uygulanması, şikayet ve iş uyuşmazlıklarının çözümlenmesi ve yönetime katılma gibi konulara yönelik getirilen düzenlemelerdir.

Toplu Pazarlık Süreci
Tarafların tespiti ile başlayıp toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sona eren toplu pazarlık süreci,
birbirini takip eden çeşitli aşamalardan oluşmaktadır.
Şekil 1.1 Toplu Pazarlık Süreci
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2) TİS’LERİMİZ

Şekil 1.2: 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa Göre Toplu Pazarlık Süreci.
Hazırlayan Can ŞAFAK, Caner GÜNEŞ

2019 yılı Ekim ayı itibariyle Sendikamız toplam 94 işyeri/işletme ile toplu sözleşme yapmaktadır. Bu
sözleşmelerden 57’si münferit sözleşmeler olup, 31 işyeri/işletmede MESS ile, 4 işyeri/işletmede
de EMİS ile Grup Sözleşmesi yapılmaktadır.
Tablo 1- TİS’lerimizin şubelere dağılımı

Münferit

MESS

EMİS

Toplam

Anadolu Şube

3

2

Bursa Şube

2

2

Eskişehir Şube

2

5

Gebze Şube

7

15

4

25

İstanbul 1 Nolu Şube

10

2

1

13

İzmir Şube

19

1

1

21

Kocaeli Şube

10

1

11

Trakya Şube

5

4

9

Toplam

58

32

Grafik 1- TİS’lerimizin şubelere oransal dağılımı
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TİS’lerimizin Yıllara Göre Şubelere Dağılımı

Tablo 3- TİS’lerin şubelere dağılımı (2017 yılı)

2016-2019 yılları arası toplu sözleşmelerimizin şubelerimize dağılımı aşağıdadır.
Tablo 2- TİS’lerin şubelere dağılımı (2016 yılı)
Şube

Münferit Sözleşmeler

Şube

Münferit

MESS

Toplam

Anadolu Şube

4

2

6

Bursa Şube

3

2

5

Eskişehir Şube

1

5

6

Anadolu Şube

1

Gebze Şube

5

14

19

Bursa Şube

1

İstanbul 1 Nolu Şube

5

2

7

Eskişehir Şube

2

İzmir Şube

5

1

6

Gebze Şube

6

Kocaeli Şube

3

1

4

İstanbul 1 Nolu Şube

4

Trakya Şube

2

3

5

İzmir Şube

10

Toplam

28

30

58

Kocaeli Şube

8

Trakya Şube

1

Toplam

33

Grafik 2- TİS’lerin şubelere oransal dağılımı (2016 yılı)

Grafik 3- TİS’lerin şubelere oransal dağılımı (2017 yılı)
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Tablo 5- TİS’lerin şubelere dağılımı (2019 yılı)

Tablo 4- TİS’lerin şubelere dağılımı (2018 yılı)
Şube

Münferit

EMİS

Toplam

Şube

Münferit

MESS

Toplam

2

2

1

2

3

Anadolu Şube

1

1

Anadolu Şube

Bursa Şube

2

2

Bursa Şube

Eskişehir Şube

2

2

Eskişehir Şube

5

5

2

15

18

Gebze Şube

5

2

7

Gebze Şube

İstanbul 1 Nolu Şube

6

1

7

İstanbul 1 Nolu Şube

4

2

6

İzmir Şube

10

1

11

İzmir Şube

7

1

8

Kocaeli Şube

4

Trakya Şube

1

Toplam

31

Grafik 4- TİS’lerin şubelere oransal dağılımı (2018 yılı)

4

4

Kocaeli Şube

5

1

6

1

Trakya Şube

1

3

4

35

Toplam

21

31

52

Grafik 5- TİS’lerin şubelere oransal dağılımı (2019 yılı)
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3) 2015 – 2019 DÖNEMİ MÜNFERİT TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

Grafik 3.1: İkramiye Gün Sayıları

Toplu Pazarlık süreçlerini işçilerin sadece parasal (ekonomik) sorunlarını çözdükleri araçlar olarak
görmek büyük bir yanılgıdır. Toplu pazarlık süreci, işyerinde çalışma koşulları başta olmak üzere
yasalarla sağlanan asgari koşulların arttırılması anlamına da gelmektedir. Çalışma sürelerinin kısaltılması, yıllık ücretleri izinlerin arttırılması, dezavantajlı gruplara destekleyici düzenlemelerin
yapılması, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarına uygun çalışma ortamının oluşturulması toplu
pazarlığın konularındandır.
Ücret
Toplu pazarlığın tek amacı ücret artışı değildir. Ücret pazarlığına sıkıştırılan bir toplu iş sözleşmesi
işçilerin çalışma ve yaşam koşullarının refahının artması konusunda eksiklikler barındırmaktadır.
Ücretler ile ilgili aşağıdaki tespitleri yapmak mümkündür.
a) Resmi Enflasyon verileri gerçeği yansıtmaktan çok uzaktır. İşçilerin enflasyonu resmi enflasyondan çok yüksektir. Bu durumda reel ücretlerin erimesinin önüne geçmenin en önemli koşulu refah
puanı olan sözleşmelerdir.
b) Toplu iş sözleşmelerinde sağlanan ücret artışlarına rağmen, işçilerin çalışma yoğunlukları, performansları yükseltilerek, işçilere verilen ücret zamlarından yüksek oranda verimlilik artışları, işçilerin göreli ücretlerinin düşmesine neden olmaktadır.
c) Ücretlilerin başta kredi kartları olmak üzere gelirlerine göre borçlanma oranları yükselmiş dolayısıyla ücret gelirleri reel anlamda düşmüştür.
İkramiye
İkramiye, ücrete bağlı en önemli gelirlerimizden birini oluşturmaktadır. 30 günlük ikramiyenin
ücret içindeki payı %8,33 olarak hesaplanmaktadır. İkramiye gün sayısı 12 Eylül 1980 asgari
darbesiyle 120 günlük (4 ikramiye) olmak üzere sınırlandırılmıştır. Bu sınır hala devam etmektedir.
Sendikamızın örgütlü olduğu ve münferit olarak toplu iş sözleşmesi imzaladığımız 53 işyerinden
40’ında 120 günlük ikramiye mevcuttur. Oransal olarak bu rakam %75’e denk gelmektedir. 120
günün altında ikramiye alan işyerleri son yıllarda örgütlenen ve ilk toplu sözleşmelerini yapan
işyerleridir.

Kiralık İşçi Çalıştırılmasını Yasaklayan Toplu İş Sözleşmesi Maddesi
Kiralık İşçiliğe izin veren yasa 6 Mayıs 2016 tarihinde yasalaştı. Yasa ile, Özel İstihdam Büroları
aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulabilmesi, işverenin bu bürolar aracılığı ile işçi kiralayabilmesinin
önü açıldı.
Birleşik Metal İşçileri Sendikası olarak, köleliği çağrıştıran bu uygulamaya ilk günden beri karşı
çıktık. Bu nedenle toplu iş sözleşmelerimize Özel İstihdam Büroları kanalıyla iş ilişkisi kurulamayacağına dair düzenlemeler TİS’lerimizde yer aldı.
Kiralık işçiliği yasaklayan düzenlememiz ise şöyle;
“İşyerinde özel istihdam büroları veya alt işveren kanalıyla işçi çalıştırılamayacağı gibi her ne nam
altında olursa olsun belirli süreli iş sözleşmesiyle de işçi çalıştırılamaz. Aksi durumda çalıştırılan
işçiler asıl işverenin süresi belirsiz iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçisi sayılır.”
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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününün Ücretli İzinli Olduğu Münferit Sözleşmeler

Tablo 3.1: Şubelere göre kiralık işçiliği yasaklayan TİS maddesi
Şube Adı

Var

Yok

Toplam

ANADOLU

1

1

2

BURSA

0

3

3

ESKİŞEHİR

0

2

2

GEBZE

4

4

8

İST. 1 NOLU

9

1

10

İZMİR

2

14

16

KOCAELİ

3

7

10

TRAKYA

3

0

3

TOPLAM

22

32

54

Kadın işçiler için 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününün ücretli izinli olması, gebe ve emzikli
kadınların izin haklarının genişletilmesi, regl izni, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği maddesinin toplu sözleşmelere girmesi kadınların sendikamızda ve iş kolunda güçlendirilmeye çalışıldığının en büyük
göstergesidir.
Tablo 3.3: Şubelere Göre 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününün Ücretli İzinli Olduğu Münferit
Sözleşmeler
ŞUBELER

8 MART’I ÜCRETLİ TATİL GÜNÜ YAPAN TİS MADDESİ
Var

ANADOLU
BURSA

1

ESKİŞEHİR

Bireysel sözleşme imzaladığımız işyerlerimizin yüzde 40’ının sözleşmesinde kiralık işçilik toplu iş
sözleşmeleri ile yasaklanmıştır.

Yok

Toplam

2

2

2

3

2

2

GEBZE

2

7

8

İST. 1 NOLU

3

7

10

Kadınlar, Engelli İşçiler Toplu İş Sözleşmelerimizde Daha Çok Yer Alıyor

İZMİR

1

15

16

Dezavantajlı grupların, toplu iş sözleşmeleri ile kapsanmasını önemli görüyoruz. Bu nedenle toplu
iş sözleşmelerimizde kadın ve engelli işçiler ile ilgili maddeler yer aldı. Engelli işçiler için 3 Aralık
Dünya Engelli Günü’nün ücretli izinli olması toplu iş sözleşmelerimiz de yer aldı.

KOCAELİ

10

10

Tablo 3.2: Şubelere Göre 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün Ücretli İzinli Olduğu Münferit Sözleşmeler
ŞUBELER

3 ARALIK’I ÜCRETLİ YAPAN TİS MADDESİ
Var

ANADOLU
BURSA

1

ESKİŞEHİR

Yok

Toplam

2

2

2

3

2

2

GEBZE

2

6

8

İST. 1 NOLU

4

6

10

İZMİR

4

12

16

KOCAELİ

10

10

TRAKYA

3

3

43

54

TOPLAM

11

Bireysel sözleşme imzaladığımız işyerlerimizin yüzde 20’sinde 3 Aralık Dünya Engelli Günü ücretli
izinli sayılmıştır.

TRAKYA
TOPLAM

7

3

3

48

55

Bireysel sözleşme imzaladığımız işyerlerimizin yüzde 13’ünde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
ücretli izinli sayılmıştır.
Fazla Çalışma Ücreti, Kendi Hafta Tatilinde Çalışma İle Dini Ve Ulusal Bayramlarda Çalışma
Tablo 3.4: Şubelere Göre Ulusal Bayram Ve Genel Tatillerde Fazla Çalışma Ücreti Oranı
ŞUBELER

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLERDE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ORANI
100%

125%

150%

200%

ANADOLU

1

BURSA

3

3

ESKİŞEHİR

2

2

GEBZE

4

İST. 1 NOLU

6

İZMİR

11

KOCAELİ

8

TRAKYA

2

TOPLAM

37

1

TOPLAM

1

1

2

2

1

8

1

2

9

5

16

1

1

10

1

3

5

10

53

169

168

Münferit sözleşmelerimizin yüzde 19’ında Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde fazla çalışma ücreti
oranı yüzde 200’dür.
Tablo 3.5: Şubelere Göre Dini Bayramlarda Fazla Çalışma Ücreti Oranı
ŞUBELER

DİNİ BAYRAMLARDA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ORANI
100%

125%

150%

170%

200%

1

TOPLAM

ANADOLU

1

BURSA

3

3

ESKİŞEHİR

2

2

GEBZE

3

İST. 1 NOLU

7

İZMİR

9

KOCAELİ

7

TRAKYA

2

TOPLAM

34

1

2

1

9

7

16

g) Üyelere 6 ayda bir sağlık taraması yaptırılır.”

2

10

1

3

13

53

2

1

1

e) Sendika tarafından yetkilendirilen uzmanlar, en az yılda bir defa işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik periyodik kontrolleri gerçekleştirir. Ayrıca yaralanmalı ve ölümlü kazalar ile meslek hastalıklarının ortaya çıkması nedenleriyle sendika işyerinde inceleme yapma hakkına sahiptir.

8

2

3

“d) Yılda bir gün sendika ve işveren tarafından ortak işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri yapılır. Bu
eğitimler çalışma süresinden sayılır.

f) İşveren işyerinde gerçekleşen yaralanmalı, ölümlü iş kazaları ile meslek hastalıklarına ilişkin
bilgi formunun bir suretini Sosyal Güvenlik Kurumu ile aynı süre (3 gün) içinde sendika genel
merkezine gönderir.

1
2

İşçi Sağlığı maddesine eklenen bent:

Bu bentlerle birlikte Sendikanın işyerinde İSİG denetimi yapması sağlanmıştır. İSİG denetimi sendikanın yetkilendirdiği uzmanlar tarafından ve yılda en az bir kere olmak üzere düzenlenmektedir.
Ayrıya sendikanın yaralanmalı ve ölümlü bir iş kazası veya meslek hastalığının ortaya çıkması
durumunda inceleme yapma hakkı elde etmektedir.

Münferit sözleşmelerimizin yüzde 25’inde Dini Bayramlarda Fazla Çalışma Ücreti Oranı yüzde
200’dür. Münferit sözleşmelerimizin yüzde 64’ünde Dini Bayramlarda Fazla Çalışma Ücreti Oranı
yüzde 100’dür.

İşçi sağlığı maddesine eklenen bu bentlerle birlikte Sendikanın işveren ile birlikte İSİG eğitimi
yapacağı madde de yerini almıştır. Bu madde yazımı ile birlikte işyerlerinde yaşanan iş kazalarının
istatistiğinin tutulması kolaylaştırılmıştır.

Tablo 3.6: Şubelere Göre Arife Günün Tam Gün Ücretli İzinli Olduğu İşyerleri

Sendikamızda İSİG maddesinin geçtiği Toplu İş Sözleşmeleri aşağıda sıralanmaktadır.

ŞUBELER

ARİFE GÜNLERİNDE TAM GÜN ÜCRETLİ İZİN
Var

Yok

Toplam

ANADOLU

2

2

BURSA

1

ESKİŞEHİR

2

GEBZE

7

1

8

İST. 1 NOLU

8

1

9

İZMİR

15

1

16

KOCAELİ

8

2

10

TRAKYA

1

2

3

TOPLAM

44

9

53

2

3
2

Münferit sözleşmelerimizin yüzde 83’ünde dini bayramların arife günleri ücretli tatil günüdür.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Maddeleri Genişletiliyor
Toplu iş sözleşmelerimizde yer alan İşçi Sağlığı maddesine aşağıdaki bentler eklenerek; Sendikanın işyerinde İSİG denetimi yapmasını sağlayan TİS maddesi sözleşmelerimize yazılmış oldu.

Tablo 3.7: İSİG Denetimi Maddesinin Toplu Sözleşmeye Girdiği İşyerleri
2015 - 2019 Tarihleri Arasında İmzalanan TİS’lerde İSİG Denetimi Maddesi
Sıra No

İşyeri Adı

Şubesi

1

PETROTEK SONDAJ

ANADOLU

2

ODS

ANADOLU

3

WORTİNGTON

BURSA

4

CAVO

GEBZE

5

MATA

İST. 1 NO’LU

6

AKS OTOMOTİV

İST. 1 NO’LU

7

AKGÜN RADYATÖR

İST. 1 NO’LU

8

TABO OTOMOTİV

İST. 1 NO’LU

9

VALFSAN DIŞ TİCARET

İST. 1 NO’LU

10

COFLE TK

İST. 1 NO’LU

11

SANEL

İST. 1 NO’LU

12

MERT AKIŞKAN

İST. 1 NO’LU
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13

İMPO MOTOR

İZMİR

14

BAYSAN TROFA

KOCAELİ

15

CEM TENCERE

KOCAELİ

16

ÇOKYAŞAR HALAT

KOCAELİ

17

MARMARA SİEGENER

KOCAELİ

18

MACCAFERRİ

KOCAELİ

19

EPTA

TRAKYA

20

HİDRO - MAK DAMPER

TRAKYA

21

KONVEKTA

TRAKYA

22

MARMARA SİEGENER

TRAKYA

İSİG denetimi maddesinin geçtiği TİS’ler ve Münferit TİS tablosu aşağıda verildiği gibidir. Tablodan
da anlaşılacağı üzere münferit 55 TİS’in içerisinde 22 TİS’te İSİG denetimi maddesi geçmiştir.
Grafik 3.2: Şubelere Göre İSİG Denetimi Maddesi

4) MESS GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
2017-2019 DÖNEMİ MESS GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
MESS’le yapılan toplu sözleşme politikamızı 2010 yılında değiştirdik. Artık süreci yönlendirmekten,
tüm metal işçilerinin taleplerini oluşturup işveren yedeği, işbirlikçi sarı sendikalara baskı unsuru
olmaktan, doğrudan sözleşmeyi belirleyecek adımların atılması aşamasına geçtik. MESS’le yapılan grup sözleşmeleri bu tarihten sonra eskisinden farklı olarak sürdürülmeye başlandı. Nitekim
yıllar sonra grevler yeniden uygulanmaya başlandı. Bu politika değişikliği sonucunda oluşan yeni
mücadele anlayışı beraberinde metal fırtınaları yarattı, bu dönemki kazanımın zeminini oluşturdu.
Bu dönemki kazanım 2010 yılından bugüne verilen mücadelenin, politika değişiminin sonucunda
gerçekleşti.
Sendikamızın 2010 yılındaki grevleri sonrası bir dizi kazanım sağlanmıştı. MESS’le imzalanan resmi
sözleşme dışında, işverenlerle yapılan protokollerle saat ücretlerinde artışlar yapılmış, eksik ikramiyeler tamamlanmış, bazı işyerlerinde fazla mesai ücretleri yükseltilmiş ve bazı işyerlerinde de
erzak gibi kazanımlar elde edilmişti.
Bu mücadele ve kazanımların etkisiyle Bosch işyerindeki işçiler Sendikamıza üye oldular. Ancak,
Sendikamızın işyerinde yetki alması çeşitli yöntemlerle engellendi ve yetki tartışması nedeniyle
toplu sözleşme süreci de gecikti.
2014-2017 dönemi toplu sözleşmesi Sarı sendika Türk Metal tarafından 3 yıllık olarak imzalandı.
T. Metal Başkanı bu sözleşmeyle ilgili olarak “sözleşme tarihimize, bir ücret zammı daha altın harflerle yazılmıştır” dedi. (21 Aralık 2014)
Ayrıca devamında şunlar söyledi:
• Bu sözleşmeyi 2017 yılına kadar, yani 3 yıllık imzaladık. Sözleşmenin 2. yılı sona erdiğinde,
yani, beşinci 6 aylık dilimde, enflasyon artı %3,5 oranında ekstra bir zam daha aldık. Bu sözünü ettiğim % 3,5’luk refah payı, şimdiden kazanım hanemize yazıldı.
• Masada bir damla alın terinizi, bir lokma ekmeğinizi bırakmadık. Neyi hak ettiyseniz hakkınızı
son kuruşuna kadar aldık. Hepinize helal olsun. Başlangıçta, enflasyon otomatiğine bağlanmış, üç yıllık bir sözleşmeye karşıydık. Ama karşılığı verilmiş bir 3 yıl için de imza atarız dedik.
Karşılığını verdiler, biz de imzaladık.
• Biz bu sözleşmeyle, daha 3 yılda, bakın altını çiziyorum daha 3 yılda% 11’lik refah payını
yakaladık. Yani üç yıl, iki yıldan fazla getirdiği için kabul ettik.
T. Metal sendikasının “tarihimize altın harflerle geçmiştir” dediği bu sözleşme sonucu onbinlerce
metal işçisi ayağa kalkmış, 40 bin işçi işbirlikçi sarı sendikadan istifa etmiş ve metal fırtına yaşanmıştı.
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Bir tarafta bu satış sözleşmesi imzalanırken Sendikamız ise TİS Komisyonunu topladı ve “3 Yıllık
TİS’e hayır”, “Bu zam oranı kabul edilemez” dedi ve “Bu sözleşme imzalanamaz, mücadeleye
devam!” kararı aldı.
Böylece mücadelemiz yeni bir aşamaya geldi ve 41 fabrikadan 15 bin işçi için grev kararı alındı. 22
fabrika 29 Ocak’ta, diğer fabrikalar ise 19 Şubat’ta greve çıkacaklardı.
Sendikamızın MESS’e karşı başlattığı grev daha birinci günündeyken 30 Ocak günü Resmi
Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklandı. Bakanlar Kurulu kararında grev erteleme denilirken, aslında yapılan erteleme değil, grevleri yasaklamasıydı.
Bu dönemde Bosch’ta da toplu sözleşme görüşmeleri tıkanmış ve grev kararı asılmıştı. Bu aşamada sözleşme imzalandı. İşçilerin yeniden Birleşik Metal İş’e üye olmasının engellenmesi için
farklı bir sözleşme imzalandı. Bosch sözleşmesi ile T. Metal’in MESS’le imzaladığı grup sözleşmesi
arasında 1,2 lira fark vardı. Bosch’ta, saat ücretlerine 1,2 lira daha fazla zam yapılmıştı.
14 Nisan 2015 günü Bosch’ta, Türk Metal’in MESS’le anlaşması üzerine Oyak Renault işçileri ayağa
kalktı. Renault işçileri, Bosch’ta imzalanan sözleşmenin aynısının kendilerine de uygulanması istediler. Renault’ta başlayan eylemler diğer fabrikalardaki işçileri de harekete geçirdi. İsyan dalgası
Bursa merkezli olmasına karşın ağırlıklı Marmara bölgesi olmak üzere, çok sayıda ile yayıldı.
İsyana tespit edebildiğimiz 49 fabrikadan yaklaşık 58 bin işçi katıldı. Süreç içinde en az 40 bin işçi
istifa etti. Bu işçilerin büyük bölümü çeşitli baskı ve tehditler sonrası istifalarını geri almak durumunda kaldılar.
İşçiler bir yandan ekonomik taleplerde bulunurken, diğer yandan da patron işbirlikçisi sarı sendikaya da karşı da mücadele ettiler ve kendilerinin doğrudan temsilini sağladılar.
Bu süreçte Türkiye sendikal tarihi bir ilke tanıklık etti ve ilk defa bir işveren sendikası kendi kasasından işçiye “sus payı” olarak para verdi. İlk ödemenin ardından bir işveren sendikasının işçilere
para vermesinin MESS’in tüzüğüne aykırı olarak yapıldığı görüldü ve MESS tüzük değişikliği yaparak sonraki dönemde yaptığı ödemeleri işverenlere “sigorta prim desteği” adıyla yaptı.
MESS’in yaptığı ödemeler dışında T. Metal’de olağanüstü genel kurul yaparak 4 defada 150’şer
TL’lik erzak çeki dağıtma kararı aldı. Çekler geri dönenlere verildi.
T. Metal bu dönemde sürekli olarak işçilerin taleplerinin bir sonraki dönemde telafi edeceği açıklamasında bulundu ve işçiler bu sözleşmeden önemli beklenti içine girdiler.
Bosch’ta “işçiler yeniden Birleşik Metal’e dönmesin” diye grup sözleşmesinin üzerinde zam verilmesinin sonucu tetiklenen metal fırtınada ortaya çıkan birikim ve mücadele bu dönemki sözleşmeyi de etkileyecek sonuçlar üretti.
2014-2017 yılı toplu sözleşme sürecinde 9 işyeri/işletme MESS’ten ayrıldı ve bu işyerleri için 2 yıllık
sözleşmeler imzalandı. Bu sözleşmelerle MESS grup sözleşmesinin üzerinde ücret zamları alındı,
sosyal haklarda ve idari maddelerde yeni kazanımlar elde edildi.

MESS’e karşı sürdürülen mücadelede MESS’ten ayrılan 4 işletme (ABB Elektrik Sanayi, Alstom Grid
Enerji Endüstrisi, Schneider Elektrik Sanayi ve Schneider Enerji Endüstrisi)
1 Eylül 2016 yılında EMİS’i (Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası) kurdu. EMİS ile yapılan
toplu sözleşme döneminde de grev kararları alındı, grevimiz yasakladı, ancak yasak tanınmadı ve
grev fiilen gerçekleştirildi. Bu koşullarda EMİS taleplerimizi kabul ederek grevi sonlandırdı. EMİS’te
önemli kazanım elde edildi ve bu kazanım MESS sözleşmesi içinde alt sınırı oluşturdu.
Kısaca, bu dönemki MESS sözleşmeleri son 7 yıllık süreçte verilen önemli mücadelelerden elde
edilen kazanım ve deneyimin ışığında ve bu büyük mücadelenin birikimi üzerinden yapıldı.
Grup TİS’e Giderken Hazırlıklarımız
Sendikamız 2017-2019 dönemi grup toplu sözleşme sürecinde 30 işyeri/işletmeden 8.820 üye ile
yer aldı. 30 kuruluşa bağlı 47 işyeri/fabrika 11 ile yayılmış durumda.
Yeni dönem grup toplu sözleşme hazırlığı, önceki süreçlerde olduğu gibi erkenden, Mart 2017 tarihinde başladı. İşyeri TİS kurulları ile 2 tur toplantılar yapıldı. 1. Tur toplantılar 17 Mart-17 Nisan
2017 tarihleri arasında, 2. Tur toplantılar ise 23 Mayıs – 18 Haziran 2017 tarihleri arasında yapıldı.
Grup TİS’e ilişkin esas tartışmalar 7 Temmuz 2017 günü toplanan Merkez TİS Komisyonunda yapıldı ve teklifte neler yer alması gerektiği kararlaştırıldı. Bu toplantıda, işyerlerinin talepleri tek tek
ele alındı, bu talepler üzerine çeşitli değerlendirmeler ve tartışmalar yapıldı ve bu değerlendirmeler
sonrasında MESS’e sunulacak teklifte hangi taleplerin yer alması gerektiği belirlendi.
Başkanlar Kurulumuz toplu sözleşme teklif hazırlıklarını bir kez daha değerlendirmek ve son halini
vermek amacıyla 14 Ağustos 2017 günü toplandı. Toplantıda, son gelişmeler değerlendirildi ve
teklimiz ayrıntılı olarak bir kez daha ele alındı. Yapılan değerlendirmeler sonrasında toplu sözleşme
teklifinin son hali verildi ve teklifimizin kamuoyuna açıklanmasına karar verildi.
TİS Teklifimiz
Toplam 77 ana madde ile çok sayıda geçici madde ile ek maddeden oluşan toplu iş sözleşmesinde
köklü değişiklikler öngördük. Bu dönemde 77 ana maddenin 47’sinde değişiklik teklif ettik. Bu 47
maddenin bir bölümü idari maddelerden, bir bölümü sosyal haklardan, bir bölümü de ücret maddesinden oluşmaktaydı. Ücret zam teklifimiz 3 bölümden oluştu.
• İblağ: saat ücreti 9 TL’nin altında kalan işçilerin ücreti 9 TL’ye iblağ edilecek.
• Kıdem zammı: Her kıdem yılı için saat ücretlerine 0,10 TL kıdem zammı.
• Seyyanen zam: Herkesin saat ücretlerine 2,40 TL zam.
Bu üç kademe ile ücret zam önerimiz ortalamada yüzde 30,47 oranında oldu.
2016 yılında asgari ücretin geleneksel artış oranının üzerinde yükselmesi sonucu kıdemli işçi ile
yeni işe giren işçi arasında ücret farkı oldukça azalmıştı. Asgari ücretteki bu artış aslında, kıdemli
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işçinin ücretinin düşük olduğunu ortaya çıkmıştı. 5-10 yıllık işçi ile yeni işe giren işçi arasında ücret
farkı kalmaması nedeniyle bu dönem kıdem zammı yapılmasının uygun olacağına karar verildi ve
bu çerçevede her bir kıdem yılı için saat ücretlerine 10 krş teklif edildi.
Metal işkolunda çalışan işçiler giderek gençleşmektedir. Metal sektöründe çalışan işçilerin yüzde
25’i son 3 yılda işe giren işçilerden oluşmaktadır. Bu nedenle, işyerlerinde kıdem süresi az olan
işçilerin de dikkate alınması gereğinden hareketle, yukarıda belirtilen zam uygulamalarından sonra
tüm işçilere maktu olarak 2,40 TL/saat ücret zammı yapılması teklif edildi.
Metal işçilerine ödenen sosyal hakların ücret içerisindeki payının giderek düşmekte olduğu ortaya
çıkmış, ödeme yapılması gereken nedenle yapılan ödeme arasında bir bağ kalmamıştır. Örneğin,
bayramlarda metal işçilerine net 148,5 TL ile 283,5 TL arasında değişen miktarlarda bayram ödemesi yapılmaktaydı. Aynı şekilde çocuklar için yapılan aylık ödeme net 8,5 TL ile 6,8 TL arasında
değişmekteydi. Dolayısıyla sosyal ödemelerdeki bu orantısızlığın giderilmesi ve yükseltilmesi kaçınılmaz hale gelmişti. Bu nedenle, sosyal haklarda yüzde 50 oranında bir artış teklif edildi.
Ayrıca, çok sayıda idari madde de değişiklik teklif edildi.
TİS Görüşmeleri ve Uyuşmazlık
Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 60 günlük görüşme dönemi içerisinde 6 toplantı yapıldı.
1- 05 Ekim 2017 günü yapılan toplantıda 15 madde kabul edildi.
2- 13 Ekim 2017 günü yapılan toplantıda 8 madde kabul edildi.
3- 23 Ekim 2017 günü yapılan toplantıda 2 madde kabul edildi.
4- 2 Kasım 2017 günü yapılan toplantıda 7 madde kabul edildi.
5- 16 Kasım 2017 günü yapılan toplantıda hiçbir maddede anlaşma sağlanamadı.
6- 1 Aralık 2017 günü yapılan toplantıda 1 madde kabul edildi.
Sendikamız teklifi 78’i asıl madde, 5’i geçici madde ve 14’ü ek madde olmak üzere toplam 97
maddeydi. Görüşme sürecinde 27’si asıl madde, 2’i geçici madde ve 4’ü ek madde olmak üzere
toplam 33 madde kabul edildi.
Toplam 64 madde de ise uyuşmazlık tutuldu. Uyuşmazlık konusu maddelerin önemli bir kısmı
parasal maddelerden oluşmaktaydı. Ücret başta olmak üzere, sosyal haklar ve parasal sonuç doğuran fazla mesai, gece zammı gibi maddelerde de anlaşma sağlanamamıştı.
MESS’in Karşi Teklifleri
MESS, bu sözleşme döneminde de çeşitli maddelerde karşı teklifler verdi. Bu teklifler kazanılmış
hakları geriye götürmeyi hedefliyordu ve aynı zamanda esneklik dayatmaları içeriyordu.
MESS, 2 Kasım 2017 günü yapılan toplantıda İhbar Tazminatı ve Kıdem Tazminatı başlıklı mad-
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delerde karşı teklif verdi. İhbar Tazminatı ve Kıdem Tazminatı maddelerine yönelik teklifi, halen
kanuni sürelerin üzerinde ödeme yapılan işyerlerinde, 1 Eylül 2017 tarihinden sonra işe girenlere
kanunda yer alan sürelerde ödeme yapılması anlamına geliyordu.
16 Kasım 2017 günü yapılan 5. toplantıda ise aşağıda belirtilen maddelerde karşı teklif verdi.
MESS’in karşı teklif verdiği maddeler özetle şöyledir:
Çalışma Süreleri ve İşin Düzenlenmesi:
Günde 11 saati aşmamak üzere 4 aylık
dönem için denkleştirme yapılması ve günde 11 saati aşmamak koşulu ile günde üç
sattten fazla olmamak üzere telafi çalışması
yapılması.
İkramiyeler: İkramiyelerin fiili çalışmaya
bağlı olarak ödenmesi ve bu kapsamda 20
günün altında raporlu olunan dönemde ve
mazeret izinlerinde ikramiye ödenmemesi,
ödenmeyen ikramiyelerin fonda toplanarak
devamsızlık yapmayan işçilere ödenmesi.
Deneme Süresi: Deneme süresinin 2 aydan
4 aya çıkarılması.
Sendikamız toplantılarda kazanılmış hakları
geriye götürecek hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini, bu maddeleri müzakere dahi etmeyeceği açık olarak belirtti.
Patronlar Karlarına Kar Katıyor
Sözleşmenin başarılı olmasına yol açan etkenlerden biri de sektörün içinde bulunduğu
olumlu durumdur. Metal sektörü ülke ekonomisinin üçte birini kapsamaktadır. Dolayısıyla, sektördeki olumlu ya da olumsuz gelişmeler metal işçisi yanında ülke ekonomisi
için de sonuç doğurmaktadır.
Grup toplu iş sözleşmesine, metal işkolu ve
onun öncü sektörü konumunda olan otomotiv sektörünün ihracat rekorları kırdığı,
üretim ve satışların artığını bir dönemde
gidilmiştir.
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Sektördeki bu gelişmenin yanında, işverenler sürekli olarak teşviklerle desteklenmekte, maliyetlerin önemli bölümü devlet tarafından karşılanmaktadır.
Sektördeki bu gelişme, işçiler tarafından da bilinmektedir ve metal işçileri doğal olarak bundan
kendi paylarına düşeni de alma mücadelesini vermişlerdir.
Taleplerimiz Kabul Edildi ve Anlaşma İmzalandı
MESS’le 26 Ocak günü yapılan toplantıda 30 Ocak 2018 Salı günü yeniden bir araya gelinmesi
kararlaştırılmıştı. 30 Ocak günü yapılan görüşmede işçilerin kararlılığını ve cesaretini gören MESS
geri adım attı ve yeni bir ücret zammı teklifi verdi. Bu teklif yanında MESS daha önce açıkladığı
“kırmızı çizgileri” de geri çekti.
Anlaşma önemli ölçüde Sendikamızın talepleri çerçevesinde yapıldı. Özellikle ücret zammı tümüyle
sendikamızın talep ettiği yöntemle yapıldı. Ayrıca sendikamızın teklifinde yer alan birçok madde
kabul edilmiş oldu. Anlaşmaya göre;
İblağ:
Sendikamızın teklifi MESS tarafından aynen kabul edildi. Buna göre; 31.8.2017 tarihinde saat
ücretleri 9 TL’nin altında olan işçilerin ücreti 9 TL’ye iblağ (tamamlama) edilecektir.
Kıdem Zammı:
Sendikamızın teklifi MESS tarafından aynen kabul edildi. Buna göre; 01.01.2018 tarihinden
itibaren 1 tam yılını doldurmuş herkese, her kıdem yılı için 0,10 TL kıdem zammı uygulanacaktır. Bu uygulama 15 yıl ile yani 1,50 TL ile sınırlandırılmıştır.
Seyyanen Zam:
Sendika üyesi işçilere; ilk altı ay için 1,60 TL seyyanen ücret zammı yapılacaktır.

Grup Sözleşmesinde İlkler
MESS ile yapılan grup sözleşmesinde bu dönemde bir dizi ilkler yaşandı. Bunlardan birincisi sözleşmenin yürürlük tarihidir. Önceki dönem, T. Metal’in MESS ile imzalaması sonrasında Yüksek
Hakem Kurulu tarafından oldu bitti ile tek taraflı olarak 3 yıl toplu sözleşme dayatılmıştı. Bu dönem
sözleşmenin yürürlük süresi maddesi ücret zammından daha öncelikli bir madde haline gelmişti.
Yürürlüğün 3 yıl olması teklifi son güne kadar MESS’in kırmızı çizgileri arasında yer almaktaydı.
Buna karşın Sendikamız da bu sözleşmenin en kritik maddesinin yürürlük süresi olduğunu her
fırsatta ve açık olarak ifade etti.
Görüşmelerde ücret zam teklifimizin olduğu gibi kabul edilmesi halinde bile 3 yıllık sözleşme dayatmasının kabul edilmeyeceği ısrarlı biçimde belirtildi. Sendikamızın ve metal işçilerinin yürürlük
konusundaki hassasiyetini ve kararlılığını gören MESS son göeüşmede önceki ısrarlardan vazgeçti
ve 2 yıllık TİS’i kabul etti. MESS’in TİS’e girmiş mevcut bir maddeden geri adım atması bakımından
bu durum bir ilktir.
İşbirlikçi sarı sendika bu dönemde sözleşmenin 2 yıl süreli olması konusunda neredeyse suskun
kaldı. İşbirlikçi sendika, açıklamalarında bazı kırmızı çizgilerden söz etti, ancak hiçbir zaman 2
yıllık bir sözleşmenin kırmızı çizgi olduğunu açıklamadı. Buradan da görülmektedir ki, bu dönem
2 yıllık bir sözleşme imzalanması açıkça Birleşik Metal İş sendikasının ısrarlı ve kararlı mücadelesi
sayesinde gerçekleşmiştir.
Bu sözleşme döneminin özelliklerinden birisi de, MESS’in uzun dönemdir yeni bir hak talebine olan
direncinin kırılmasıdır. Bunun yanında idari maddelerde de bazı önerilerimizin kabul edilmesi yine
bu sözleşme döneminde gerçekleşmiştir.

Sosyal Haklar:
Sosyal haklarda %23’lük artış sağlanmıştır.

Sendikamız uzun bir dönemdir çeşitli idari maddelerde değişiklik teklif etmekte, ancak bu teklifleri
karşılık bulmamaktaydı. Bunlardan birisi de işçinin eşinin anne, babası (kayınpeder ve kaynana)
ve kardeşlerinin vefatı halinde ölüm izni verilmesiydi. Sendikamızın bu teklifi kısmi olarak kabul
edilmiş ve ilk defa eşin anne ve babasının vefatında üyeye 3 gün ücretli izin sözleşme maddesi
olmuştur.

Yürürlük:
Sendikamızın teklifi doğrultusunda yürürlük dönemi 2 yıllık olmuştur.

Bu dönemde işçileri için önemli maddelerden birisi olan tamamlayıcı sağlık sigortası da Sendikamızın teklifi doğrultusunda ilk defa sözleşmeye girmiştir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası:
Sendikamızın teklifi MESS tarafından aynen kabul edilmiştir.

Postabaşılık tazminatı önceki sözleşmelerde gruplara göre değişmekteydi, sendikamız bunun tüm
işçileri için eşitlenmesini ve yüzde olarak uygulanmasını talep etmişti. Bu teklifimiz yöntem olarak
kabul görmüş ve sözleşme maddesi haline gelmiştir. Sendikamızın yüzde 10 olarak teklif ettiği
Postabaşılık tazminatı yüzde 8 olarak kabul edilmiştir.

Ücret zammı bu üç uygulama ile birlikte %24’lük artışa denk gelmektedir. Bu artış, ortalama
ücrette ücret ve ikramiye dahil net 504 TL’lik artışa denk gelmektedir.

Ölüm İzninde Artış:
Sendikamızın teklifi doğrultusunda bir önceki
sözleşmede var olan izinlere ek olarak eşin
anne ve babasının vefatında üyeye 3 gün ücretli izin alınmıştır.

Bu maddelerin yanı sıra, işyerlerinde disiplin kurulu kurulması için önceki sözleşmede yer alan
“50’den fazla işçi çalıştırılması” şartı kaldırılmış, Kurula yansıtılan olayla ilgili işçinin yazılı savunmasının alınması ve yazılı savunma alınmadan disiplin cezası verilemeyeceği şarttı getirilmiştir. Yine
izin kurulunun sınırlama olmadan bütün işyerlerinde kurulması gibi değişiklikler yapılmıştır.
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Özetle, hem yürürlük gibi mevcut sözleşme maddesinden geri adım attırılması, hem tamamlayıcı
sağlık sigortası gibi yeni maddelerin kabul ettirilmesi, hem de idari maddelerde kısmi de olsa düzenlemelere gidilmiş olması ücret ve sosyal haklar dışında bu sözleşmenin diğer sözleşmelerden
farklılığını göstermektedir.

3- 15 Aralık Cuma günü başlayarak, her hafta Cuma günleri vardiya girişlerinde servislerden inilerek toplu bir şekilde yürüyüşler yapılacaktır.
4- Önümüzdeki günlerde, MESS’e üye işyerlerinin bulunduğu bölgelerde kitlesel basın
açıklamaları yapılacaktır.”

Bu sözleşme grev yasaklarına rağmen, “grev yasağınızı tanımıyoruz “diyen metal işçilerinin kazanımıdır.

12 Ocak 2018 günü gelinen aşamayı ve yapılacakları değerlendirmek amacıyla toplanan Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz mücadeleyi yükseltme kararı aldı ve yeni eylem takvimi yayınladı.
Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, belirlenen eylem ve etkinlik kararlarının en güçlü biçimde
uygulanacağını belirtti ve aşağıdaki kararları aldı:

Bu sözleşme, kararlı bir şekilde direnen, taviz vermeyen metal işçisinin ve bu mücadeleye önderlik
eden Birleşik Metal-İş Sendikasının kazanımıdır.

Metal işçileri aşağıda açıklanan tarihlerde alanlarda, meydanlarda toplanarak kitlesel
basın açıklamaları yapacaktır.

Eylemlerle Mücadelenin Sürekliliğini Sağladık

Sendikamız eylemlere görüşmelerden sonuç alınmadığı ve anlaşma zemininin zorlaştığı dönemde başladı. Uyuşmazlık tutanağının tutulması sonrası eylemlerin startı da verildi ve metal işçileri
MESS’in ilk teklifine gereken cevabı 4 Aralık 2017 Pazartesi günü sabahı verdiler ve 1 saat süreyle
üretimden gelen güçlerini kullandılar.

• 16 Ocak Salı günü, Çorlu

Daha sonra 8 Aralık 2017 günü Merkez Toplu Sözleşme Komisyonumuz toplandı ve kapsamlı eylem
kararları aldı. Bu kararlar Merkez Toplu Sözleşme
Komisyonu toplantısı Sonuç Bildirgesinde “Metal
İşçileri Mücadeleyi Yükseltiyor” başlığı ile şöyle duyuruldu:

• 24 Ocak Çarşamba günü, Eskişehir

Gün sermayenin dayatmalarına karşı
ayağa kalkma, sesini duyurma ve tepkimizi ortaya koyma günüdür.
MESS’e bağlı işyerlerindeki metal işçileri
emeklerine ve geleceklerine sahip çıkarak tepkilerini 11 Aralık 2017 gününden itibaren işyerlerinde göstermeye
başlayacaklar.
Merkez Toplu Sözleşme Komisyonumuz
aşağıdaki eylem ve etkinlikleri yapma
kararı aldı.
“1- 11 Aralık Pazartesi gününden
itibaren işyerlerinde fazla mesailere
kalınmayacaktır.
2- 11 Aralık Pazartesi gününden itibaren
(2 hafta süreyle) taleplerimizi içeren
kokartlar takılacaktır.

• 17 Ocak Çarşamba günü, Mersin
• 18 Ocak Perşembe günü, Bilecik
• 23 Ocak Salı günü, Mudanya

19 Ocak Cuma günü Merkez Toplu Sözleşme Komisyonumuz toplanarak gelişmeleri değerlendirecektir.
22 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da yapılacak basın toplantısı ile Metal İşçisinin Gerçeği
açıklanacaktır.
Önümüzdeki günlerde tüm metal işçilerinin katılımı ile Gebze’de miting yapılacaktır.
Bu eylem ve etkiler yanında, metal işçilerinin çalıştığı ve yaşadığı bölgelerde metal işçilerini ve halkı bilgilendirmek amacıyla bildiriler dağıtılacaktır.
Süreç artık grev aşamasına gelmişti. Resmi arabulucu raporunun sendikamıza gelmesinin ardından en kısa sürede grev kararını alınması ve kararlılıkla da uygulanması kararlaştırıldı. Aynı zamanda, grev kararının alınacağı hafta, Genel Yönetim Kurulumuzun belirleyeceği gün ve saatlerde
fabrikalarda üretimden gelen güç kullanılmasına karar verildi.
Grev yasakları gündemdeydi; OHAL’in bunu daha da kolaylaştırması nedeniyle metal işçilerinin
grev kararının da yasaklanma olasılığı söz konusuydu. Bu nedenle, grev hakkına sahip çıkmak ve
olası bir yasağa engel olmak amacıyla 25 Ocak 2018 tarihinde iş çıkışlarında şehir merkezlerindeki
PTT önlerinde toplanarak Başbakanlığa “grev haklarına” müdahale edilmemesi için telgraf çekildi.
Resmi arabulucu raporu Sendikamıza 17 Ocak 2018 tarihinde ulaştı. Bunun üzerine 19 Ocak 2018
Cuma günü Merkez Toplu Sözleşme Komisyonumuz toplandı. Toplantıda işyeri temsilcilerimiz kendi fabrikalarındaki üyelerimizin beklentilerini, görüş ve eğilimlerini aktardılar. Bu toplantıda sürece
ilişkin değerlendirmeler yanında MESS dayatmalarına boyun eğilmemesi gerektiği belirtildi ve yeni
eylem kararları alındı.
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8 Aralık 2017 tarihi itibariyle başlayan eylemlerimizin yanı sıra bölgelerde düzenlenen kitlesel basın açıklamalarıyla taleplerimizi kamuoyuna duyurmuştuk. Mudanya ve Eskişehir’de yapacağımız
basın açıklamaları sonrasında Kurulumuz ilk olarak ve ivedilikle yeni eylemlerin önümüzdeki hafta
başından itibaren işyerlerinde uygulanmasına karar verdi.
Grev tarihini açıklamamızın ardından, MESS’i bir kez daha uyarmak için fabrikalarda her vardiyada
1 saat üretimden gelen güçlerini kullanarak uyarı eylemi yapıldı.
Bu dönemde eylem kararları esas olarak Merkez Toplu Sözleşme Komisyonumuzun toplantılarında,
işyeri temsilcileri ile tartışılarak, bazen de Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantılarında alındı.
Eylem kararlarının da en geniş organlar tarafından alınması tüm eylemlerin işyerlerinde kararlı ve
etkili biçimde uygulanmasına yol açtı.
Yine bu süreçte fazla mesaiye kalmama kararı işyeri özgünlüğü gözetilmeksizin etkili biçimde
uygulandı.
Sendikamız mücadele tarihinde gelenekselleşen Cuma Yürüyüşleri bu sözleşme döneminde de
hayata geçirildi. Yürüyüşler, dönemsel gelişmelere göre fabrika içinde ve dışına da devam etti.
Genel eylem kararları dışında işyerleri kendi özgünlüklerine göre yaratıcı eylemler de yaptılar. Bazı
işyerleri yemekhaneye alkış ve sloganlarla toplu bir şekilde girdi.
Bu dönemde, genel merkez yöneticilerimiz ve şube yöneticilerimiz sık sık işyerlerini ziyaret etti,
metal işçileriyle buluştu ve gelişmelerle ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Bu ziyaret ve
bilgilendirmeler mücadelenin etkili biçimde yapılmasını sağladı.
Gebze Buluşması: Metal İşçisi Yasak Dinlemedi
Merkez Toplu Sözleşme Komisyonumuzun aldığı kararlar arasında “MESS’e üye işyerlerinin bulunduğu bölgelerde kitlesel basın açıklamaları yapılacaktır” kararı da bulunmaktaydı. Bu karar
Gebze’de Cumhuriyet Meydanında miting olarak gerçekleştirildi. Binlerce metal işçisi 4 Ocak 2018
günü Saat: 17.00’de Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda buluştu.
Gebze Cumhuriyet Meydanında buluşmak kolay olmadı. Gebze Şubemiz konuyla ilgili olarak Kaymakamlığa başvuruda bulundu. Kaymakamlık ve valilik Şubemizin başvurusuna olumsuz yanıt
verdi ve yürüyüş ve mitinge izin verilemeyeceğini belirtti.
Bu haksız ve hukuksuzluğa boyun eğmemesi, metal işçilerinin şube binası önünde toplanarak
Cumhuriyet Meydanına yürümesi kararlaştırıldı. Bu karara uygun olarak fabrikalardan çıkan metal
işçileri şube binasının önünde toplanmaya başladılar.
Şubenin bulunduğu binanın etrafı yüzlerce polis ve çok sayıda tomayla sarıldı. Ancak metal işçileri
kararlıydı, barikat açılmalı ve işçiler alanda taleplerini haykırmalıydı. İşçilerin kararlılığını gören
güvenlik güçleri yapılan görüşmeler sonucunda yürüyüşe izin vermek zorunda kaldı.

Şube binasından Cumhuriyet Meydanı’na yürüyen
metal işçileri, sık sık “MESS, MESS şaşırma sabrımızı taşırma”, “Zafer direnen emekçinin olacak”,
“Metal işçisi köle değildir”, “Direne direne kazanacağız”, “Fabrikalara MESS’e mezar olacak”, “Baskılar bizi yıldıramaz” OHAL’e boyun eğmeyeceğiz”,
“ “Direne direne kazanacağız”, “ “Yaşasın onurlu
mücadelemiz”, “Gün gelecek devran dönecek AKP
işçiye hesap verecek” sloganlarını attı.
Yaklaşık 3 bin işçi coşkulu bir şekilde yürüyerek
Gebze Cumhuriyet Meydanına geldi. Mitingde
Gebze Şube Başkanımız Necmettin Aydın ve Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu birer konuşma
yaptılar.
Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ise konuşmasında, “Bu alan metal işçilerinin ayak izlerine
alışkın. Defalarca Cumhuriyet Meydanında metal
işçileri haklarını taleplerini dile getirdi. Kulakları
duymayanlara uyarılar yaptık. Şimdi de öyle yapıyoruz. Kocaeli Valiliğine sendikamız eylem yapmak için bir müracaatta bulundu. Valinin bize ise
verdiği cevap bilindik. OHAL kapsamındanız miting
yapamazsınız denildi. Şimdi ben Sayın Valiye soruyorum. Siz büyüklerinizin sözlerini neden dinlemiyorsunuz? Cumhurbaşkanı OHAL’i teröristler
için kullanacağına açıkladı. Başbakan ise OHAL’i
devletin kendine yaptığı söyledi. Hiçbir vatandaşın
mağdur olmayacağı dile getirildi. Sayın Vali siz kraldan çok kralcılık yapıyorsunuz” dedi.

Serdaroğlu, “Hiç kimse grev yasaklarının ardına sığınmayacak. Diğer sendikalara sesleniyorum aynı anda greve çıkalım hükümet yasaklarsa da tanımayacağız. MESS OHAL’e
güveniyorsa, hiç güvenmesin. Biz metal işçilerine güveniyoruz. Grup sözleşmesinde
olan olmayan bütün metal işçilerini bu mücadeleyi önlerine koyarlarsa kazanacaklardır” dedi.
Grev Yasağına Boyun Eğmedik
AKP hükümeti döneminde sendikal hak ihlalleri giderek artmaktadır. Sendikal hakların özgürce
kullanımı çeşitli yol ve yöntemlerle engellenmekte ve işçi sınıfının en temel haklarından olan grev
hakkı kullandırılmamaktadır. OHAL ile bu baskılar giderek artmış ve son dönemde Bakanlar Kurulu
tarafından sürekli yasaklamalar söz konusu olmuştur. Bu sözleşme döneminin önemli başlıkla-
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rından birisini de olası bir grev yasağı oluşturmuş ve sözleşme hazırlıklarına başlanılan günden
itibaren bu konu işçilerle çeşitli biçimlerde paylaşılmış ve hazırlıklar bu olasılığı dikkate alarak
yapılmıştır.
OHAL’in bir fırsat olarak değerlendirildiği cumhurbaşkanı tarafından açık olarak dile getirilmiştir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED’in 12 Temmuz
2017 tarihinde düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, “Grev tehdidi olan yere OHAL’den istifade ile anında müdahale ediyoruz. Diyoruz ki hayır, burada greve müsaade etmiyoruz, çünkü iş
dünyamızı sarsamazsınız. Bunun için kullanıyoruz” demiştir.

Bu sunumun ardından Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, grev kararımızın gerekçelerini ifade
etti ve grev tarihi olarak da 2 Şubat tarihini açıkladı.
Genel Başkanımız, konuşmasında grev yasağının tanınmayacağını açıklıkla belirtti ve bu kararı şu
sözlerle ifade etti:

30 işyerinde 12 bin üyemizle almış olduğumuz grev kararını tüm metal işçileriyle
beraber 2 Şubat tarihinde hayata geçireceğimizi, eğer bu grevimiz yasaklanırsa grev
yasağını tanımayacağımızı sizlerin aracılığı ile bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Genel Kurulu’nda da “Buna karşılık birileri hâlâ, ‘Efendim,
olağanüstü hâl var’ diye sızlanıyor. Onların kimler olduğunu biliyorsunuz. Ben de diyorum ki,
olağanüstü hâl girişimcilerimizin, yatırımcılarımızın önünü mü kesiyor, yoksa önünü mü açıyor?
Eski olağanüstü hâlleri hatırlayın, fabrikaya girmezdin patron olarak, o günleri biz unutmadık. O
olağanüstü hâllerin olduğu dönemlerde patron fabrikasına giremiyordu. Biz geldik, fabrikalarınızın
kapısını açtık” dedi.

Yasak Geldi

AKP döneminde 254 işletme/işyerinde yaklaşık 193 bin işçinin grev hakkı yasaklandı.

Sendikamız olası grev yasağına karşı tutumunu çok önceden belirlemişti. Bu anlamda grev kararının alınması sürpriz olmadığı gibi, bu durumun karşısında ne yapılması gerektiği de belirlenmişti
ve “yasak tanınmayacak” kararı alınmıştı.

Grev yasaklarının MESS sözleşmeleri sürecinde de gündeme gelebileceği önceden öngörülmüştü.
Genel olarak grev hakkının savunulması, grev yasaklarının çeşitli yönleriyle tartışılması, bu haksız
ve hukuksuzluğun teşhir edilmesi amacıyla sözleşme döneminde “Grev Yasakları ve Sendikal Haklar Konferansı” düzenlenmesi kararı alındı.
13 Ocak Cumartesi günü Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezinde yapılan konferansa çok sayıda
işçi katıldı. Konferansta grev hakkı çeşitli yönleriyle ele alındı.
“Grevimiz Yasaklanırsa Grev Yasağını
Tanımayacağız”
Grev kararı 22 Ocak 2018 günü Taksim Golden
Age toplantı salonunda yapılan basın toplantısı ile
açıklandı. Basın toplantısına, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra, konfederasyonumuzun
önceki dönemlerde görev yapan genel başkanları
ile çeşitli sendikaların genel başkanları ile şube
başkan ve yöneticilerimiz ve işyeri temsilcilerimiz
katıldı.
Basın toplantısında, Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu grev kararını açıklamadan önce, bir süredir hazırlıkları yapılan Metal İşçisinin Gerçeği”
başlıklı rapordan bazı başlıklar sunuldu.

MESS ile sözleşme görüşmelerinin devam ettiği bir aşamada, Bakanlar Kurulu grevimizi yasakladı.
Grev yasağı beklenmedik bir durum değildi, ancak tahmin edilenden önce alınmıştı. Bugüne kadar
grev ertelemeleri aynı gün, ya da birkaç gün önce alınırken bu defa bir hafta önce 24 Ocak 2018
tarihinde alınmış ve 26 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de gece yarısı saat 04.00’de yayınlanmıştı

Nitekim, Sendikamız yasak karşısındaki tutumunu aynı gün yaptığı basın açıklaması ile “Grev Yasağını Tanımıyoruz! 2 Şubat’ta Grevdeyiz!” başlığı ile duyurdu.
İşçiler, haklarımızı elimizden almak isteyen bu isimleri unutmayacağız dediler…
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MESS’in Görüşme Sürecindeki Politikaları
MESS bu dönem ki görüşmelere yeni bir genel başkan ve yeni genel sekreterle girdi. MESS’in
yönetim kademesindeki bu yeniliklerin de toplu sözleşme sürecinde etkisinin olduğu kabul edilmelidir. MESS yönetimi, bu dönemde Sendikamızla eşit bir ilişki kurulması konusunda önceki dönemlerden daha farklı bir davranış sergiledi. Resmi toplantıların yanı sıra özel bilgilendirmeler de
yaptılar.
MESS sözleşme döneminde sıklıkla “rekabet gücünü korumak ve daha ileriye götürmek“ tezini ileri
sürdü. MESS bu dönem bazı konularda oldukça ısrarcı oldu ve bu konular sözleşme görüşmelerinde esas tartışma konusu oldu. MESS Genel Sekreteri Özgür Barut Dünya Gazetesine verdiği
röportajda şöyle söyledi:

Bizim görüşmelerde olmazsa olmaz dediğimiz 3 şart var. Birincisi; 3 yıllık sözleşme
yapmak istiyoruz. İşçi kanadı ise 2 yıllık istiyor. Başka ülkelerde 5- 6 yıllık sözleşmeler
var. Bizde yasal sınır 3 yıl. İkincisi; Devamsızlığın azalmasını istiyoruz. Doğum, iş kazası
gibi istisnai durumlar haricinde işe gelmeyenlerin, gelmediği süredeki ikramiyeleri
kesilsin, bir havuzda toplansın. Daha sonra işçi sendikalarının da kararı doğrultusunda
süreklilik sağlayan işçilere dağıtılsın. Üçüncüsü ise; Eşit işe eşit zam talep ediyoruz.
İşçi sendikaları ise kıdem zammı istiyor. Kıdem zammını en son Japonya uyguluyordu,
onlar da vazgeçtiler. (27 Kasım 2017)
Genel Sekreter Barut bu içerikteki açıklamalarını başka basın yayın organlarında sürdürdü ve 3
yıllık sözleşme, ikramiyelerin fiili çalışmaya bağlı olarak ödenmesi ve eşit işe eşit zam konusundaki
ısrarcı olduklarını ve bu 3 konunun MESS’in kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.
Bunun yanı sıra enflasyon ve memur maaşlarına yapılan zam da hep emsal gösterildi. Barut bu
konuda da , “İşçi sendikaları ortalama yüzde 40 talep ediyor. Bu ekonomik gerçeklerden uzak.
Memurlar yüzde 4 zam aldılar. Beyaz yakada ise yıllık yüzde 10 civarında zam varken bunu talep
ediyorlar, kabul edilemez” dedi.
Neden 2 yıllık TİS?
Bilindiği gibi, toplu sözleşmelerde ücret artışları, dolayısıyla ücret zamları esas olarak ilk ücret
zammı diliminde yapılmakta, diğer dönemlerdeki zamlar genellikle enflasyon oranı ya da bunun
birkaç puan üzerinde olmaktadır. MESS ile yapılan sözleşmelerde de ücret zam dönemleri 6’şar
aydır ve işçilerin ücret zammı esas olarak ilk 6 aylık dönemde yapılmaktadır. Bu nedenle, zam
belirleme dönemi ne kadar ertelenirse, işçiler o oranda az zam almış olacaklardır. Bunun dışındaki
tüm diğer gerekçelerin hiçbir inandırıcı yanı yoktur.
Ücret Zam Yöntemi Ne Olmalıdır?
Bu konuda MESS şöyle açıklama yaptı:
Çalışma yaşamında en önemli etkenlerden birisi hiç kuşkusuz ücret adaleti ve dengesidir. Bu konuda işçi-işveren arasında her ne kadar zıt bir tutum var gibi görünse

de çalışanların refah düzeyinin artması iki taraf için de ortak hedeflerin başında gelir.
Bununla birlikte ücret adaletinin bir diğer unsuru da, yapılan iş ve alınan ücretler arasındaki dengedir. İşçi sendikalarından gelen kıdeme dayalı zam talebi bizce bu dengeyi
zedeleyecektir. Aynı işi, aynı süre ve eforda yapan 2 kişinin sadece farklı zamanlarda
işe başladıkları için farklı ücret zamları alması talebini kabul edilemez buluyoruz.
MESS’in açıklamasında şu cümle dikkate çekicidir. “Aynı işi, aynı süre ve eforda yapan 2 kişinin
sadece farklı zamanlarda işe başladıkları için farklı ücret zamları alması talebini kabul edilemez
buluyoruz.” Bu açıklamanın gerçek niyeti yansıtmadığı açıktı. Aksi durumda öncelikle farklı tarihlerde işe girseler de aynı işi yapanların ücretlerinin aynı olması savunulmalıydı. Sendikamız bunu
savunmaktadır ve görüşmelerde de, MESS’in bu açıklamasına karşı bunu savunmuştur.
Diğer yandan, MESS görüşmeler süresince hiçbir zaman “Eşit İşe Eşit Ücret Zammı” teklif etmemiştir. MESS’in anlaşma öncesi zam yöntemine ilişkin verdiği teklifler, verilen yüzdelik oranının
işyeri ücret ortalamasına göre herkese seyyanen ödenmesidir.
Bu teklif, aynı fabrikada çalışan ancak ne iş yaparlarsa yapsınlar tüm işçilere aynı tutarda ama
farklı oranlarda zam anlamına gelirken, tüm fabrikalarda ise farklı miktar ve oranlarda ücret zammı
anlamına gelmekteydi. Dolayısıyla yan yana iki fabrikadaki işçiler aynı işi yapsalar, aynı kıdeme
sahip olsalar bile farklı ücret zammı alacaklardı.
Bu dönemde genelde tüm işçilerin, özelde de metal işçilerin ücret zam yöntemi konusundaki talepleri arasında kıdem zammı verilmesi vardır. Bu talebin neden tüm metal işçilerinin talebi olduğu
iyi anlaşılmalıdır. Asgari ücretin 2016 yılı başında 1300 TL olmasının ardından yeni işe giren işçi ile
10-15 yıllık işçi arasında ücret farkı kalmamıştı. Bu durum ücretlerin ne kadar düşük olduğunun ve
10-15 yıllık işçi ücretinin asgari ücrete yakın olduğunun bir göstergesidir.
İşçilerin ücretleri belirlenirken yaptıkları işin niteliği, işçilerin kıdem yılları da bir ölçüde dikkate
alınmalıdır: Bu durum hakkaniyetin bir gereğidir.
İkramiyelerin Fiili Çalışmaya Bağlı Olarak Ödenmesi
MESS’in bu dönemki talepleri arasında yer alan ikramiyelerin fiili çalışmaya bağlı olarak ödenmesi
devamsızlığın artması, fazla rapor alınması gerekçesine dayandırmaktadır. MESS’in teklifinin göre,
işçilere 20 günden daha az rapor aldığı günler ile mazeret izni aldıkları günlerde ikramiye ödemesi
yapılmamalıdır. İşverenler, bu baskı sonucu işçilerin daha az rapor alacaklarını ve daha az mazeret
izni kullanacaklarını beklemektedir.
Birincisi, böylesi bir uygulama nedeniyle işçiler zaten yeterli olmayan gelirlerinin azalmaması için
daha az rapor almak zorunda kalacaklardır. Bu tür bir uygulama sonrası işçiler rahatsızlıklarının
fiilen çalışmalarına engel olması aşamasına kadar rapor almamaya çalışacaklardır. İşçiler rahatsızlıklarının başında tedavi olmayacak, tedavi için hastaneye gitmeyecek ve rapor almayacak,
hastalıklarının ileri bir aşamasında ve tedavilerinin de giderek zorlaştığı ve çalışmanın artık mümkün olamayacağı bir aşamada rapor almaları söz konusu olacaktır. Böylesi bir sonuca yol açacak
uygulamanın talep etmesi insani değildir.
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İkinci olarak, Türkiye’de rapor alımlarının fazla olduğu belirtilmektedir. Gerek OECD gerekse de
Dünya Sağlık Örgütü verilerine bakıldığında rapor alımlarının diğer ülkelere göre fazla olmadığı
görülmektedir.
Hastalık nedeniyle kaybolan gün sayısı olarak OECD’ye bakıldığında, 27 ülke arasında en az rapor
olan ülkenin Türkiye olduğu, Türkiye’de bir kişi yılda sadece 3,2 gün rapor alırken, yılda 27 gün
rapor alan ülke insanları olduğu görülmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine baktığımızda da aynı sonuca ulaşılmaktadır. Aynı OECD verilerinde
olduğu gibi hastalık nedeniyle yapılan devamsızlıkta, yılda çalışan başına düşen gün sayısında yine
diğer ülkelere çok geride kalmaktayız.
Dünya Sağlık Örgütü verilerinden de görüleceği üzere AB ülkelerinde yıllık devamsızlık ortalamada
11,8 gün iken Türkiye de yılda sadece 3 gündür.
Dolayısıyla, gerek OECD gerekse de Dünya Sağlık Örgütü verilerine baktığımızda rapor alma sürelerinin Türkiye’de yüksek olmadığı tersine diğer ülkelere göre düşük olduğu görülmektedir.
MESS’in Ücret ve Sosyal Haklara Yönelik Teklifleri
MESS, ilk ücret zammı teklifini 60 günlük görüşme sürecinin bitiminde, 1 Aralık günü yapılan
toplantıda verdi ve tüm 6’şar aylık dönemler için enflasyon oranını teklif etti. Bu teklif ilk 6 aylık
dönem için yüzde 3,20 zam anlamına geliyordu. MESS, bu oranın işyeri ücret ortalamalarına göre
maktu olarak verilmesini önerdi.
MESS, ikinci ücret zam teklifini ise 60 günlük görüşme döneminden sonra yapılan11 Ocak 2018
günkü toplantıda verdi. Bu toplantıda önceki teklif 2 katına çıkarıldı yüzde 6,4 oranında zam önerildi. Diğer 6’şar aylarda ise enflasyon oranında artış teklif edildi. Zammın önceki teklifte olduğu
gibi işyeri ortalamasına göre maktu olarak verilmesi teklif edildi.
MESS, bu teklifinden sonra, 13 Ocak 2018 günü yaptığı açıklama ile ücret zam teklifini iki katına
çıkardığını ancak daha önce gündeme getirdiği üç önerisini koruğunu belirtti.
MESS’le 26 Ocak 2018 günü bir görüşme daha yapıldı ve MESS bu toplantıda ilk altı ay için yüzde
13,2 oranında zam teklif etti. MESS bu teklif ile geçmiş altı aylık dönem enflasyonu olan yüzde
3,2’nin üzerine 10 puan eklediğini belirtti. Bu ücret zam teklifini de uzlaşmaya yönelik arayışının
bir gereği olduğunu açıkladı.
MESS son zam teklifini anlaşmanın sağlandığı gün olan 30 Ocak 2018 günü verdi. Ücret zammı iblağ, kıdem zammı ve seyyanen artışın karşılığı olarak %24’lük artışa denk geldi. Bu artış, ortalama
ücrette ücret ve ikramiye dahil net 504 TL demekti. Diğer altışar aylık dönemler için de enflasyon
oranında artış yapılması konusunda anlaşma sağlandı.
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MESS’in ilk ücret zam teklifi bir önceki dönemin enflasyon oranı olan yüzde 3,20 iken, anlaşma
yüzde 24 ile yapıldı. Buradan bakıldığında resmi enflasyonun 6,5 katı artışla, bir başka deyimle
resmi enflasyon oranının üzerine yaklaşık yüzde 21’lik bir iyileştirme karşılığında sözleşme imzalandı.
MESS ücret zammında olduğu gibi sosyal haklarda da ücret zam tekliflerinin verildiği toplantılarda
artış teklif etmiştir. İlk olarak yıllık enflasyon oranı olan yüzde 10,68, ikinci defa yüzde 12,80 ve anlaşmanın yapıldığı son toplantıda ise yüzde 23 oranında artış teklif etti. Dolayısıyla sözleşme sosyal
haklarda yıllık resmi enflasyon olan yüzde 10,68 oranının yaklaşık 2 katı oranında artışla imzalandı.
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TİS Teklifimiz

5) 2019-2021 DÖNEMİ MESS GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

2019-2021 dönemi Grup Toplu Sözleşmesi, 40 fabrikadan 14 bin çalışanı etkiliyor ve yaklaşık 10
bin üyeyi doğrudan etkiliyor.
Sendikamız, önceki dönemler gibi bu dönemde MESS’le yapılacak grup toplu sözleşme hazırlıklarına aylar öncesinde başladı. Sözleşme kapsamındaki işyeri TİS komiteleri ile 2 tur toplantılar
yapıldı. 1. tur toplantılara Mayıs ayının başında başlandı ve toplantılar Haziran ayı sonuna kadar
devam etti.
işyeri toplu sözleşme komiteleri ile yapılan toplantılarda, grup sözleşmesinin özellikleri, geçen
dönem yaşananlar, iktisadi ve sektörel gelişmeler değerlendirildi ve gelecek döneme yönelik beklentiler ele alındı.
Temmuz ayında başlanan 2. tur toplantılarda ise, doğrudan teklif hazırlık çalışmaları yapıldı. Toplantılarda yeni dönemki TİS teklifinde nelerin yer alması gerektiği konuşuldu ve işyerlerimizdeki
üyelerimizin beklenti ve önerileri toplandı.
Bu toplantılardaki öneriler, Merkez TİS Komisyonu tarafından)değerlendirilerek, sözleşme teklifi
oluşturuldu. Merkez TİS Komisyonu; Genel Merkez Yönetimi, Şube Yönetim Kurulları ve MESS’e
bağlı işyeri temsilcilerinin katılımından oluşmaktadır.
Merkez TİS Komisyonu bu dönem iki defa toplandı. Birinci toplantı 20 Ağustos 2019 günü, ikinci
toplantı ise 3 Eylül 2019 günü yapıldı.
Birinci toplantıda, işyerlerinin tüm talepleri masaya yatırıldı. İşyeri Komiteleri ile yapılan toplantılardaki öneriler hakkında Komisyona bilgi verildi. Merkez TİS Komisyonunun bu bilgileri değerlendirmesi ve teklife son halinin verilmesi amacıyla 3 Eylül günü tekrar toplanıldı.
Bu toplantıdan bir gün önce de, 2 Eylül 2019 günü Başkanlar Kurulumuz toplandı. Başkanlar
Kurulumuz, teklife yönelik alternatifleri tartıştı ve hazırlık çalışmalarının kolaylaştırılması amacıyla
Merkez TİS Komisyonuna bir öneri hazırladı. Merkez TİS Komisyonu, yaptığı toplantıda Başkanlar
Kurulunun önerisini değerlendirdi, bazı konularda değişiklik yapılmasının uygun olacağını belirledi
ve teklife son hali verildi.
Bunların yanı sıra Başkanlar Kurulumuz da çeşitli defalar toplanmış ve konuyu gündemine almıştır.
İşte bütün bu toplantılardan süzülen talepler ayrıntılarıyla tartışılarak, bizim dışımızdaki gelişmeler
de dikkatlice takip edilerek toplu sözleşme teklifi hazırlanmıştır. Dolayısıyla, bu teklif tüm metal
işçilerinin görüşleri ve talepleri dikkate alınarak, olabildiğince onlarla birlikte hazırlanmıştır.

Sendikamız 2019-2021 Dönemi MESS Grup Toplu Sözleşmesi teklifini, 11 Eylül 2019 günü Genel
Başkanımız Adnan Serdaroğlu’nun Gebze’de yaptığı bir basın toplantısı ile açıkladı. Basın toplantısında, Genel Başkanımız, MESS’le yapılan grup toplu sözleşmesinin önemini, metal sektörünün
ülkemiz ekonomisindeki yerini açıkladı. Bunun ardından teklifimizin ayrıntıları hakkında bilgi verdi.
Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu açıklamasında:

“Diğer yandan, içinde bulunduğumuz dönemde bazı işyerlerinde üretimlerde kısmi
sorunlar yaşanmaktaysa da, işverenlerin henüz bir zarar içinde olmadıklarını görüyoruz. Hatta kârlılık oranları Sendikamız Araştırma Merkezinin çok çeşitli verileri dikkate
alarak yaptığı araştırma sonuçlarına göre son 8 yılın en üst seviyesindedir. Bunun için
ISO’nun en büyük 500 firma içindeki metal işyerlerine bakmak yeterlidir. Ayrıca yine
borsada yer alan işyerlerinin bilançolarına baktığımızda da benzer bir durumu görmekteyiz.
Bugün için bir işyeri örneğini vermek istiyorum. Daha sonraki günlerde başka örnekler
de açıklayacağız.
Borsada işlem gören bir otomobil firmasının, kamuya açıkladığı bilançolarındaki verilere bakarak yapacağımız ufak bir hesaplama, geçtiğimiz yıllar içinde şirketlerin nasıl
kârlarına kâr kattığını, işçilerin aldıkları ücretlerin ise bırakın değerini korumayı, aksine
hasılatla veya diğer maliyetlerle karşılaştırıldığında ciddi miktarda değer kaybettiğini
ortaya koyuyor.” diyerek söz konusu şirketle ilgili çeşitli bilgiler verdi.
“Söz konusu şirkette:
• 2015’de bir mavi yakalı işçi ortalama 42 araç üretiyorken bu oran 2016’de 44,
2018’de 46 olmuş. Yani her bir işçi yılda 4 araç daha fazla üretmiş.
• Şirketin Personel giderlerinin toplam hasılata oranı 2015 yılında yüzde 4,71 iken bu
oran 2018 yılında yüzde 3,71 olmuş. Bu hesaplamada, işçilerin kaybı yüzde 21’e denk
düşer. Yani işçilerin aldıkları ücretler bırakın artmayı ya da değerini korumayı aksine
ciddi miktarda azalmış. Benzer şeyi personel giderlerinin, toplam giderlere oranı için
de söyleyebiliriz, 2015’de bu oran yüzde 4,76 iken, 2018’de 3,63’e gelmiştir, bu da
yüzde 23,8’lik bir kayıp demektir.
• Yıllık üretim personel giderinin üretilen araç sayısına bölünmesi ile bulunan, araç
başına üretim personeli maliyeti ise, her yılın ortalama Euro kuruna bölündüğünde, işçilerin yaşadığı kayıp ve şirketlerin zenginleşmesi çok daha net belli oluyor. Bu şirkette,
2015 yılında araç başına personel gideri, 511,184 Euro iken, 2016’da 487,792 Euro,
2017’de 432,050 Euro ve 2018’de 395,016 Euro olmuştur.
• Yani 2015 ile 2018 arasında araç başına işçilik maliyeti yüzde 22,72 düşmüştür.
• Ayrıca iş gücü verimliliğinin 2018 yılında yüzde 31 oranında artması da bu kârlılık
oranlarına pozitif olarak yansımıştır.
Bu örnek bize işçilerin nasıl sömürüldüklerini, reel ücretlerin nasıl geriye gittiğini açık
biçimde göstermektedir” dedi.
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Genel başkanımız konuşmasının devamında, teklifin ayrıntılarını açıkladı ve sözlerini şöyle tamamladı.
“Biz, tüm bu taleplerin metal işçisinin hakkı olduğuna inanıyoruz. İşçiler de elbette
kendi taleplerine sahip çıkacak, başarılı bir toplu sözleşme için mücadelesini verecektir.
Buradan sözleşme döneminin henüz daha başlangıcında, bir çağrı da hükümete yapıyoruz. İşyerlerinde kaos yaratacak müdahalelerde bulunmayın. Tarafsız bir hakem rolü
üstlenerek sürecin çözümü konusunda tarafların özgürce uluslararası hukuktan doğan
demokratik haklarını kullanması konusunda şartları sağlamaya çaba sarf edin.
Bu inançla, yeni dönem toplu sözleşme döneminin tüm metal işçilerine hayırlı olmasını
diliyorum.
Sendika ayırımı yapmadan sözleşme kapsamındaki tüm metal işçisi kardeşlerime verecekleri bu zorlu mücadelede kolaylıklar ve başarılar diliyorum.
Gün mücadele günü,
Gün dayanışma günü,
Gün birbirimize daha çok sarılma günü.
Yönetim Kurulumuz adına hepinize saygılar sevgiler sunuyorum…”
Teklif
2 Yıllık Teklif: Toplu sözleşme teklifi 2 yıllık
olup, 2019 – 2021 yıllarını kapsamaktadır. Bu
bizim üzerinde en fazla hassasiyet gösterdiğimiz
konudur. Çünkü metal işkolunda ücretlere 6’şar
aylık dönemler halinde zam yapılmaktadır. Ücret
zam pazarlığının esasını da ilk 6 aylık dönem
oluşturmaktadır. Bir başka deyimle, işçiler ücret
zammını esas olarak ilk 6 aylık dönemde almaktadır. Bu nedenle ilk 6 aylık dönem ne kadar
geciktirilirse, işçilerin cebine girecek para da o
kadar az olacaktır. Bu nedenledir ki, işverenler
toplu sözleşme 3 yıllık olsun demekte, böylece
ücret zammını daha az vermenin hesabını yapmaktadır.
Ücret Teklifi: Ücret teklifi 2 bölümden oluşmaktadır.
İlk defa işe girecek bir metal işçisinin ücreti, asgari ücretin yüzde 15 oranında artırılarak uygulanması teklif edilmiştir.
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Halen çalışanlar için ise, ücretlere öncelikle yüzde 10 zam yapılması,

süresinin ücretler düşürülmeden 37,5 saate düşürülmesi teklif edilmiştir. Böylece, yeni istihdam alanları da yaratılacaktır. Ayrıca, işçilerin hafta tatillerini aileleri ile birlikte geçirmelerini
sağlamak amacıyla Cumartesi ve Pazar günü hafta tatili olarak teklif edilmiştir.

Ardından da saat ücretlerine 3,80 TL eklenmesi talep edilmiştir.
Teklifin parasal karşılığı ortalamada ilk 6 aylık dönem için yüzde 34,2’dir.

• İşyerlerinde özel istihdam büroları aracılığı ile ya da herhangi bir ad altında geçici süreli (belirli
süreli) işçi çalıştırılmasını engelleyici hüküm teklif edilmiştir. İşçilerin iş olunca işe alınması,
birkaç ay sonra da işten atılması sona erdirilmelidir.

Bu oran ilk 6 aylık dönem için ikramiye dahil net 1.152 TL’ye denk gelmektedir.
Diğer altışar aylık zam dönemleri içinse,

• İşçiler genelde normal ücretleri ile geçinemedikleri için, kimi zaman da işverenlerin talep ve
baskısıyla fazla çalışma yapmak zorunda kalmaktadır. Ancak, fazla mesai ücretleri düşüktür.
Bu nedenle, hafta tatillerinde evde dinlenme yerine çalışmak zorunda kalan işçilerin fazla
çalışma ücretleri yüzde 150, yine bayramlarda dinlenemeyen, aile ve akraba ziyareti yapmak
yerine çalıştırılan işçilerin ise bayram ve genel tatillerde fazla mesai ücretinin yüzde 200 (4
yevmiye) olması teklif edilmiştir.

2. altı aylık dönemde enflasyon oranına 4 puan eklenmesi şeklinde,
3. altı aylık dönemde enflasyon oranına 5 puan eklenmesi şeklinde,
4. altı aylık dönemde enflasyon oranına 4 puan eklenmesi şeklinde,
ücret artışları teklif edilmiştir.
Sosyal Haklar: Metal işçilerine ödenen sosyal hakların ücret içerisindeki payı giderek düşmekte,
ödemelerin nedenleri ile yapılan ödemeler arasında bir bağ kalmamaktadır.
Örneğin, bayramlarda metal işçilerine net 215 TL ile 481 TL arasında değişen miktarlarda bayram
ödemesi yapılmaktadır. Bu tutar, bir işçinin ailesiyle birlikte yakınlarını görmek için başka bir kente
gitmesi halinde yol ücretini bile karşılamaktan uzaktır.
Aynı şekilde çocuklar için yapılan aylık ödeme net 10 TL ile net 12 TL arasında değişmektedir.
Dolayısıyla sosyal ödemelerdeki bu adaletsizliğin giderilmesi ve yükseltilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu nedenle, sosyal haklarda ortalama yüzde 55 oranında artış teklif edildi.
Ayrıca, Kurban Bayramı için ayrımsız tüm metal işçilerine 1.600 TL’lik Kurban parası ödenmesi
teklif edildi.
Sosyal hakların ikinci yılı için ise enflasyon artı 5 puan artış teklif edildi.
Değişiklik Talep Ettiğimiz İdari Maddelerden Bazıları:
• Grup toplu iş sözleşmesindeki birçok maddede “kanun uygulanır” ibaresi yer almaktadır. Bu
durum, İş Kanununda yapılacak olası bir değişikliğin kendiliğinden sözleşme hükmü olması
ve uygulanması demektir. Oysa taraflar bugünkü koşullarda karşılıklı olarak anlaşmaktadır ve
bu anlaşma ne ise onun açık olarak yazılması gereklidir. Bu nedenle, Sendikamız tarafından
“kanun uygulanır” ibaresi geçen tüm maddelerde değişiklik talep edilmektedir.
• Toplu sözleşmeden sendika üyesi olabilen tüm işçiler ayrımsız
Bu nedenle TİS hakkını sınırlayan kapsam maddesi daraltılmıştır.

yararlanmalıdır.

• Ağır çalışma koşullarının olduğu işkolumuzda çalışma süreleri kısaltılmalıdır. Türkiye OECD ülkeleri içinde en fazla çalışma sürelerine sahip ülkelerden birisidir.
Başta otomotiv sektörü olmak üzere, metal işkolunda çalışma sürelerini çağdaş, sanayileşmiş
ülkeler düzeyine getirilmesi mücadelesini vereceğiz. Bu nedenle haftalık 45 saat olan çalışma

• 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün kadın işçiler için ücretli tatil olması talep edilmiştir.
• 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün engelli kadrosunda çalışanlar için ücretli izin günü olması
talep edilmiştir.
• Gece çalışmanın zorluğu ve yıpratıcılığı göz önüne alınarak gece zammının yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseltilmesi talep edilmiştir.
• Ağır çalışma koşullarında ömrünü tüketen işçilerin yıllık ücretli izin sürelerinin her dilim için
2’şer gün artırılması talep edilmiştir.
• Günlük 2 defa 15’er dakikalık dinlenme süresi verilmesi teklif edilmiştir. Böylece, kısa süreli
dinlenen işçilerin verimi de artacaktır.
• Vergi ödemelerinin büyük bölümünün ücretliler tarafından yapıldığı bilinmektedir. Bu da yetmezmiş gibi, işçiler, bazı zam dönemlerinde neredeyse hiç zam alamamakta, alınan ücret
zamları vergi dilimlerinin yükselmesi nedeniyle devlete vergi olarak kesilmektedir. Bu neden-
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le, yüzde 15’i aşan gelir vergisi ödemelerinin işveren tarafından üstlenilmesi teklif edilmiştir.
(talep edilmiştir)
• İşçiler hastalandıklarında, 5 gün ve daha az süreli rapor aldıklarında ilk 2 günün ücreti ödenmemektedir. İşçiler hastalanmalarının yanı sıra bir de gelir kaybına uğramamalı, rapor alındığında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödemediği ilk 2 günün ücreti işverence ödenmelidir. Ayrıca
işyeri hekimlerinin verdiği istirahatların ücretli olması teklif edilmiştir. (talep edilmiştir)
• Kadın işçiler hayatın her alanında olduğu gibi işyerlerinde de ayrımcılığa maruz kalmakta, cinsel
taciz (sözlü veya fiziksel), şiddet veya mobbinge uğramaktadır. Bu durum karşısında kadın işçiler çoğu zaman çaresizlik içerisinde sessiz kalmaktadır. Sendikamız tarafından daha önce birçok
işyerine de teklif edildiği gibi bu dönem MESS grup sözleşmesi kapsamındaki tüm işyerlerinde
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu kurulmasını ve bu kurulun işyerinde kadına yönelik şiddete,
cinsel taciz (sözlü veya fiziksel), ve mobbinge dair şikayetleri incelemesini, toplumsal cinsiyet
eşitsizliğine neden olan işyerindeki faktörleri belirlemek amacıyla detaylı bir risk değerlendirmesi
yapılmasını, bu eşitsizlikleri oluşturan ortamın ortadan kaldırılması için çalışmalar yürütülmesi
önerilmiştir. Kadın istihdamı konusunda da gereken hassasiyetin gösterilmesi talep edilmiştir.
Daha önce de Türkiye’de ilk olarak bir toplu sözleşmeye kadınlar için ayda 1 günlük regl iznini
yazdıran ve ilgili maddeyi de işyerlerinde uygulatmaya başlayan sendikamız, kadınların işyerlerinde ayrımcılığa uğramaması için mücadelesini sürdürmeye devam etmektedir.
• İşçilerin sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işyerlerinde sendikanın yetkili uzmanları da
periyodik kontroller gerçekleştirebilmelidir. Pratikte sendikamız tarafından yapılmaya başlanan bu çalışmanın sözleşme maddesi olması teklif edilmiştir.
• İşçilere Yılbaşı’ndan ve Ramazan Bayramı’ndan önce net 500 TL’lik erzak yardımı yapılması
teklif edilmiştir.
• Sendika üyesi işçilerin geçen dönem yararlanmaya başladıkları tamamlayıcı sağlık sigortasından işçinin eşinin ve çocuğunun da yararlanması teklif edilmiştir.

Öğrenim gören üyelerimizin ve anasınıfında olan üye çocuklarımızın da öğrenim yardımından yararlanması talep edilmiştir.
Görüşmeler Başladı
MESS’le Sendikamız arasında Grup Toplu Sözleşmesi 7 Ekim 2019 günü başladı. Sözleşme görüşmelerine Sendikamız heyeti; Genel Sekreterimiz Başkanlığında Şube Başkanlarımız, işyeri temsilcilerimiz, uzmanlarımız ve avukatımızın yer aldığı kalabalık bir heyetle katıldı.
Toplantıda, MESS adına, Yönetim Kurulu üyesi Bora Koçak’ın açılış konuşması sonrası, MESS Genel
Sekreteri Özgür Barut yaptığı konuşmada, bu sürece rekabetçilik ekseninde yaklaştıklarını belirtti
ve metal sektöründeki gelişmelere ilişkin bir sunum yaptı.
Daha sonra sözü alan Genel Sekreterimiz Özkan Atar; ülke ekonomisinin ve metal sektörünün
yaşadığı kimi sorunların geride kalma eğiliminde olduğunu, çeşitli verilere bakıldığında 2019 yılının
ikinci çeyreğinden itibaren metal sektörünün ve ülke ekonomisinin toparlanma eğilimine girdiğini
belirterek, son dönemde yaşanan kimi gelişmelere rağmen şirketlerin kârlılıklarını sürdürdüklerini,
kârlarda bir azalma olmadığını, rekabetçilikte önde olduğumuzu ve dolayısıyla işgücü maliyetlerinin düşük olduğunu belirtti.
Genel Sekreterimiz konuşmasında, çalışanlarının yaşama koşullarının zorlaştığını, işçilerin enflasyon artışı sonucunda gelir kaybına uğradığını belirtti. Çalışanların refah seviyesinin korunmasının
ve geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. İşletmelerin gerçekliği yanında işçilerin yaşanan reel
ücret kaybının yoğun olduğunu ve dolayısıyla işçilerin de hızla yoksullaştığını belirtti.
Genel Sekreterimiz Özkan Atar’ın konuşmasının ardından Sendikamız adına Doç. Dr. Serkan Öngel
tarafından sunum yapıldı. Yapılan sunumda;

• İşçi ücretlerinin bankada işlem görmesi nedeniyle alınan promosyonların işçilere ödenmesi
teklif edilmiştir. Bazı işyerlerinde keyfi olarak yaşanan bu sorunun da sözleşme maddesi ile
ortadan kaldırabileceğine dair sendikamızın inancı tamdır.

• Yaşanan kısmi sorunlara karşın şirketlerin 2018 ve 2019 yılı için kârlılık oranlarında önemli bir
değişiklik olmadığı,

• İşçilere işyerine düzenli bir şekilde gelmeleri
halinde 15 saatlik ücret
karşılığı Devam Primi
verilmesi teklif edilmiştir. Bu madde de hali
hazırda bazı işyerlerinde uygulanan ve kimi
sorunların çözümünde
kolaylaştırıcı bir sonuç
yaratan
sendikamızın
önerilerinden biridir.

• İşgücü ödemelerinin toplam üretimdeki payının en düşük olduğu ülkelerden birinin Türkiye
olduğu,

• Emek verimliliğinde artış yaşandığı, işçilerin verimlilik düzeylerinin yüksek olduğu,

• Enflasyonun hesaplama yöntemi nedeniyle işçilerin alım güçlerini koruyamadığı,
Bütün bu verilerin işçilerin taleplerinin gerekçeleri olarak görülmesi gerektiği ve işçilerin taleplerinin gerçekçi olduğu belirtildi.
Konuşma ve sunumların ardında maddelerin görüşülmesine geçildi. Bugünkü toplantıda 14 madde
görüşüldü, bunlardan 12 madde de anlaşma sağlanırken, 2 madde ertelendi.
Anlaşma sağlanamayan maddelerden birisi yürürlük maddesi olup, işveren sözleşmenin 3 yıllık
olmasını önermiş, Sendikamız sözleşmenin 3 yıllık olmasını kabul etmeyeceğini, tartışmayacağını
kesin bir şekilde belirtmiştir.
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Sendikamızın sözleşmeden daha fazla işçinin
yararlanmasını öngören Kapsam maddesindeki
değişiklik teklifi kabul edilmemiş, ertelenmiştir.
İkinci toplantı 21 Ekim Pazartesi günü, saat
14.00’de yapıldı. Bu toplantıda toplam 15 madde görüşüldü. Bu maddelerden sendikamızın
değişiklik teklif etmediği 8 madde kabul edildi.
Değişiklik önerdiğimiz 7 madde ise kabul edilmedi ve ertelendi.
MESS ihbar ve kıdem tazminatı maddelerinde karşı teklif verdi. MESS, karşı teklifi ile, yasal sürelerden daha fazla uygulama olan işyerlerinde 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren işe giren işçilere
kanunda yer alan sürelerin uygulanmasını önerdi. Sendikamız ise, kazanılmış hakları geriye götürecek bir öneriyi kabul etmeyeceğini ve tartışmayacağını belirtti.
Üçüncü toplantı 4 Kasım günü, saat 14.00’de MESS merkez binasında yapıldı. Bu toplantıda toplam 19 madde görüşüldü. Bu maddelerden sendikamızın değişiklik teklif etmediği 12 madde kabul
edildi. Değişiklik önerdiğimiz 7 madde ise kabul edilmedi ve ertelendi. Ayrıca, MESS 4 madde için
karşı teklif verdi.
Dördüncü toplantı 21 Kasım günü, saat 10.00’da Sendikamız Genel Merkezinde yapılacak. Çalışma
raporumuzun baskıya hazırlandığı tarihteki görüşmeler ve gelişmeler bu şekildeydi.

6) EMİS’LE YAPILAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
MESS’le yapılan 2014-2016 dönemi grup toplu iş sözleşmesi grev aşamasına gelmişti.10 Ocak
2015 tarihinde toplanan Merkez TİS Kurulu üyelerimiz, süreci bir bütün olarak değerlendirdi ve
üyelerin eğilimlerini aktardı.
İşyerlerinden gelen bilgiler metal işçilerinin büyük bir çoğunluğunun MESS dayatmalarını kabul
etmediği, ücret uçurumunun kapatılması için iyileştirmelerin olmadığı yönündeydi. Metal işçilerinin yaşam standardını yükseltmeyen ve düşük ücret sistemini 3 yıllık sözleşme ile kalıcılaştırmayı
hedefleyen sermayenin dayatmalarına karşı metal işçilerinin cevabı “bedeli ne olursa olsun direnmek” yönünde oldu.
Bunun üzerine Sendikamız greve çıkma kararı aldı ve grevin uygulanma tarihi 29 Ocak 2015
olarak açıklandı. Grev kararı alınması ve grev oylamalarından başarılı bir şekilde çıkılmasıyla birlikte MESS’ten ayrılmalar da başladı. Bu dönemde 8 işyeri/işletme MESS’ten istifa etti ve 2 yıllık
sözleşmeler imzalandı. Bu sözleşmelerle grup sözleşmelerinden alınan zammın çok üzerinde ücret
zamları alındı, ayrıca sosyal haklarda ve idari maddelerde yeni kazanımlar elde edildi.
MESS’ten ayrılan işletmelerden dördü; ABB Elektrik Sanayi, Alstom Grid Enerji Endüstrisi, Schneider Elektrik Sanayi, Schneider Enerji Endüstrisi 27 Ocak 2016 tarihinde kısa adı EMİS olan (Endüstriyel Metal İşverenleri Sendikası adlı) yeni bir işveren sendikası kurdu. EMİS, metal işkolundaki ikinci işveren sendikası oldu.
Bu gelişmenin ardından bu işletmeler adına EMİS’le 2016-2018 dönemi grup toplu sözleşmesi
süreci işletildi.

2016-2018 DÖNEMİ EMİS GRUP TOPLU SÖZLEŞMESİ
EMİS’le yapılan 01/09/2016 - 31/08/2018 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi; Schneider Elektrik, ABB, GRİD Solutions ve Schneider Enerji işletmelerine bağlı 26 işyerinden 2200 işçiyi
kapsamaktaydı.
Sendikamız EMİS’le yapılan grup sözleşmesi hazırlıkları kapsamında işyeri komiteleri ile 2 tur toplantı yaptı. Bu toplantıların birincisinde genel bilgilendirme yapılırken; ikinci toplantıda ise teklif
hazırlığı kapsamında işyerlerinin talepleri ele alındı. Teklif hazırlıkları Mayıs ve Haziran aylarında
yapıldı.
İlk olarak EMİS üyesi dört işletme için, yeni dönem toplu sözleşme sürecinin değerlendirilmesi,
sendikal politikalarımızın belirlenmesi amacıyla, Şubelerimizin profesyonel yöneticileri ile bu işyerlerinin temsilcilerinin katılımı ile 4 Mayıs 2016 günü Sendikamız genel merkezinde bir toplantı
yapıldı.
İşyerlerinde yapılan teklif hazırlık toplantılarının ardından, EMİS’e bağlı işyerleri için Merkez TİS
Komisyonu 14 Temmuz’da toplanarak teklife son halini verdi.
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Teklif:

Üyelerimiz Bilgilendiriliyor

Saat ücretlerine 2 TL eklendikten sonra yüzde 12 oranında zam yapılması teklif edildi.

Sendikamız bu süreçte, gerek şubelerimiz gerekse de genel merkez yöneticilerimiz tarafından
işyerlerinde yapılan toplantılarla, çıkardığı bildiri ve yaptığı açıklamalarla sürekli olarak işçileri bilgilendirdi.

Bu teklif yüzde 32 oranına denk gelmektedir.
Ücret zamlarının yanı sıra önemli bazı taleplerimiz şunlar oldu:

Metal işçileri,

• Sağlık sigortası olmayan işyerlerindeki işçilere sağlık sigortası yapılsın.

Kardeşler,

• Vardiya primi olmayan işyerlerindeki işçilere vardiya primi verilsin.

İşveren sendikası EMİS’e üye General Elektrik/ Grid Solutions ABB Elektrik, Schneider
Elektrik ve Schneider Enerji işletmelerine bağlı 26 işyerinden 2200 işçiyi ilgilendiren
grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sona gelindi. Görüşmelerde 60. gün bitti ve
bugün uyuşmazlık tutanağı tutuldu.

• Kiralık işçi alınmasın. Sözleşmeli, geçici işçi çalıştırılmasın.
• Çay molası süreleri düşük olan işyerlerinde süreler artırılsın.
Sendikamız 23 Ağustos 2016 günü EMİS’e toplu iş sözleşmesi teklifini verdi. EMİS’le ilk görüşme,
7 Eylül günü, saat 14.00’de Sendikamız Genel Merkezinde yapıldı.
Uyuşmazlık Tutuldu
02.11.2016 tarihinde yapılan
son toplantıda ise anlaşma
sağlanmaması üzerine 49
madde için uyuşmazlık tutanağı tutuldu.
Uyuşmazlık tutanağının tutulması sonrası Sendikamız,
Gebze’de işçilerle bir araya
gelmenin uygun olacağını
kararlaştırdı. Bu buluşma
nedeniyle Gebze Şubemizin
yapılacak toplantı için Kocaeli Valiliğine yaptığı başvuru
OHAL gerekçesiyle kabul
edilmedi.
Gebze
Şubemizin
12
Kasım’da Zümrüt Düğün
Salonu’nda gerçekleştirmek
istediği toplantı için Gebze Kaymakamlığı’na yaptığı
başvuru, Kocaeli Valiliği’nin 4
Kasım tarihinde il geneli için
duyurduğu OHAL yasağı ile
gerekçelendirildi:

Sendikamızın teklifi toplam 83 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerden ancak 34
madde kabul edilmiş ve 49 madde için uyuşmazlık tutanağı tutulmuştur.
Bu kadar çok madde için uyuşmazlık tutulması işverenin yaklaşımı hakkında bir fikir
vermektedir. Görüşme sürecinin başından beri işveren sendikasının uzlaşmaz tutumu
devam etti. Kazanılmış haklarımızı bile tartışma konusu yaptı ve geriye götürmeye
çalıştı.
EMİS, metal işçilerinin insan onuruna yakışır yaşama ve çalışma koşullarına yönelik
taleplerine karşı metal işçilerinin kazanılmış haklarını ortadan kaldırmayı amaçladı.
EMİS, toplu sözleşmedeki idari maddelerin bile yasa düzeyine geriletilmesini, güvencesiz çalışma süresinin 4 aya çıkarılmasını ve esnek çalışma düzenini teklif etti.
Önceki yıllarda MESS tarafından gündeme getirilen ve ikramiyeleri fiili çalışmaya bağlayan teklif bu defa da EMİS tarafından masaya getirildi.
Masada da söyledik, burada da bir kez daha açıkça söylüyoruz. Hiçbir zaman ve hiçbir
yerde, kazanılmış haklarımızı tartışma konusu etmedik, etmeyeceğiz. EMİS’i açıkça
uyarıyoruz, bu tekliflerinin kabul edilmesi söz konusu olamaz.
EMİS, ücret ve sosyal haklarda da benzer tutum içinde. İşverenlerin ücret ve sosyal
haklara yönelik teklifleri metal işçilerinin bugün aldıkları ücretleri, çalışma ve yaşama
koşullarını dikkate almayan bir düzeyde. EMİS’in ücret teklifi, metal işçilerinin yine
sefalet koşullarında çalışması demektir. İşverenlerin bu teklifleri bizi insan yerine koymadıklarının en açık kanıtıdır.
EMİS’e üye işyerleri sektörün büyük, uluslararası şirketleridir. Kârlılıkları tartışılmaz
durumdadır. Ancak, işverenler işçilerin sırtından kazandıklarının küçük bir bölümünü
bile işçilere vermek istemiyorlar.
Metal işçileri,
Kardeşler,
Bizler toplu sözleşme teklifimizi çok sayıda işçinin katıldığı kurullarımız aracılığıyla
hazırladık. Teklifimiz, metal işçilerinin talepleridir. Uzun tartışmalar sonucu hazırlanmış
bir tekliftir ve gerçekçidir.
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İnsanca yaşamak için asgari düzeyde yaşayacak ücret istiyoruz. Teklifimiz, seyyanen
2,00 TL artış yapıldıktan sonra yüzde 12 oranında zam yapılmasıdır. Bu teklif ortalamada net 700 TL anlamına gelmektedir. Ayrıca, ücretlerin oldukça düşük olduğu fabrikalar için de iyileştirme talebimiz var.
İşverenler, birinci altı ay için yüzde altı, diğer altışar aylık dönemler için de yüzde dört
ücret zammı teklif ettiler. Bu teklif ortalamada ikramiye dahil net 145 TL ücret artışı
demektir. Bu teklif işçilerle alay etmektir. Bu teklifin kabul edilebilir hiçbir yanı olmayacağı açıktır.
İşverenler sosyal haklarda ise, yüzde 10 artış teklif etti.
Bize oran yüksek diyorlar. Biz de diyoruz ki, orana değil istediğimiz rakama bakın.
Metal işçisi çok daha fazlasını hak etmektedir.
Zaten kağıt üzerinde kalmış rakamlardaki sosyal hakların bir ölçüde iyileştirilmesini
talep ediyoruz.
Çalışma sürelerinin kısaltılmasını, ağır çalışma koşullarının hafifletilmesini, çalışma
ortamının sağlıklı hale getirilmesini talep ediyoruz.
İnsanca yaşama için ücretlerden yapılan vergi kesintilerinin yüzde 15 ile sabitlenmesini
istiyoruz. Zamlar ve dolaylı vergiler yoluyla yoksullaştığımız yetmezmiş gibi, gelirimiz
artmadan ödediğimiz verginin arttığı sistemin bitmesini istiyoruz.
Kiralık işçilik ve sözleşmeli işçiliğe karşıyız. İşçiler köle değildir. Sermayenin, işçileri
kağıt mendil gibi kullanıp atmalarına izin vermeyeceğiz.
Ağır çalışma koşulları içindeki metal işçileri, mesai saatleri sonrasında evlerine gidip
dinlenmek yerine, aldıkları ücretlerle yaşayamadıkları için fazla mesai yapmak zorunda
kalmaktadırlar. Biz de, fazla mesai ücretlerinin yükseltilmesini talep ediyoruz.
Kardeşler,
İşverenler, içinden geçtiğimiz olağanüstü koşullara güvenmesinler. Metal işçileri, fiili
ve meşru haklarını, her koşul ve şartta kullanacaklardır. Bu konuda, metal işçilerinin
yaratıcılığını hatırlatmak isteriz.

İşverenlere geçtiğimiz dönem yaptığımız grevleri ve Metal Fırtınayı hatırlamak isteriz.
Metal işçilerinin sabrını ölçmeye kalkmayın. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.
Henüz vakit varken, metal işçilerinin haklı taleplerini yerine getirin.
Bütün değerlerin yaratıcısı olduğu halde, açlık ve yoksulluk sınırlarında yaşamaya mahkum edilen ve bu ülke nüfusunun büyük bir çoğunluğunu oluşturan işçiler ve emekçiler
bu durumu hak etmiyorlar.
Gün sermayenin dayatmalarına karşı ayağa kalkma, sesini duyurma ve tepkimizi ortaya koyma günüdür.
EMİS’e bağlı işyerlerindeki üyelerimiz, emeklerine ve geleceklerine sahip çıkacak ve
tepkilerini yarından itibaren işyerlerinde göstermeye başlayacaklardır.
Yaşasın işçilerin birliği!
Yaşasın Birleşik Metal İş.
Eylemler Başlıyor
Uyuşmazlık tutanağının ardından Sendikamız aşağıdaki eylem programı uygulanması kararını aldı.

1- Üyelerimizi gelişmelerle ilgili olarak bilgilendirmek amacıyla 3 Kasım 2016, Perşembe günü EMİS’e üye tüm işyerlerinde vardiya girişlerinde bildiri okunacaktır.
2- 7 Kasım 2016 tarihinden itibaren işyerlerinde fazla mesailer kaldırılacaktır.
3- 11 Kasım 2016 tarihinden başlamak üzere, her cuma günü işyerinden servislerden
inilerek toplu bir şekilde yürüyüşler yapılacaktır.
4- 15-16-17 Kasım 2016 tarihlerinde, EMİS’e üye işyerleri kapsamındaki üyelerimizin
katılımı ile işyerlerinin bulunduğu bölgelerde kitlesel basın açıklamaları yapılacaktır.
5- Sonraki günlerde yapılacak eylem ve etkinlikler, gelişmelere göre yeniden planlanarak, bilgilendirme yapılacaktır.
Adım Adım Greve Doğru…

Metal işçileri,
Kardeşler,
İşveren sendikası EMİS’le sürmekte olan grup toplu iş sözleşmelerinde yeni bir aşamaya geldik. 28 Kasım günü arabulucu ile de toplantı yapıldı. Ancak bu toplantıda da bir
anlaşma sağlanamadı.
EMİS, arabulucu toplantısında yeni tekliflerde bulundu. Öncelikle, idari maddelerdeki
değişiklik önerilerini geri çekti. Daha önce başta ikramiyelerimiz olmak üzere birçok
kazanılmış hakkımızı geriye götüren tekliflerini geri çekmesini olumlu bir adım, bir
başlangıç olması nedeniyle olumlu buluyoruz.
EMİS, 3 yıllık TİS talebinden de vazgeçtiğini sözlü olarak belirtti. İşverenlerin geri adım
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İşverenlere sesleniyoruz, teklifler arasındaki bu farkın kapanması lazım. İşverenlerin
elini cebine daha fazla koyması gerekiyor. Öncekine göre kısmi bir artış olsa da bu
tekliflerinin de kabul edilmesi söz konusu olamaz. EMİS’in ücret teklifi, metal işçilerinin yine sefalet koşullarında çalışması demektir. İşverenlerin bu teklifleri bizim alın
terimize, emeğimize değer vermediklerinin en açık kanıtıdır Daha fazla sefalet içinde
yaşamak istemiyoruz.
İşverenler işçilerin sırtından kazandıklarının küçük bir bölümünü bile işçilere vermek
istemiyorlar. Ancak, biz mücadelemizle alacağız.
Metal işçileri,
Kardeşler,
Çalışma sürelerinin kısaltılmasını, ağır çalışma koşullarının hafifletilmesini, çalışma
ortamının sağlıklı hale getirilmesini talep ediyoruz.
İnsanca yaşama için ücretlerden yapılan vergi kesintilerinin yüzde 15 ile sabitlenmesini
istiyoruz. Kiralık işçilik ve sözleşmeli işçiliğe karşıyız. İşçiler köle değildir.
Ağır çalışma koşulları içindeki metal işçileri, mesai saatleri sonrasında evlerine gidip
dinlenmek yerine, aldıkları ücretlerle yaşayamadıkları için fazla mesai yapmak zorunda
kalmaktadırlar. Biz de, fazla mesai ücretlerinin yükseltilmesini talep ediyoruz.
atması elbette ki metal işçilerinin kararlı mücadelesinin bir sonucudur.

Kardeşler,

Ancak, kazanılmış haklarımızı geriye götürülmesinden vazgeçilmiş olmasının yeterli
olamayacağı açıktır. İdari maddelerdeki taleplerimizi karşılamak için de adım atmalıdır.

İşverenlere sürenin giderek daraldığını hatırlatmak istiyoruz. Adım adım greve doğru
gidiyoruz. Haklarımızı almanın yolu grevse grev. Hazırlıklarımız yapıyoruz. Bundan
kaçmadık, kaçmayacağız. Mücadeleden yılmadık, yılmayacağız.

EMİS, metal işçilerinin insan onuruna yakışır yaşama ve çalışma koşullarına yönelik taleplerini yok saymaya devam ettikçe, metal işçilerinin mücadelesi de ona göre artarak
sürecektir.

Sesimiz her geçen gün daha yüksek çıkacak. Eylem ve etkinliklerimizi her geçen gün
daha da artıracağız. Sermayenin dayatmalarını boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

Metal İşçileri,

Yaşasın işçilerin birliği!

Kardeşler,

Yaşasın Birleşik Metal İş.

EMİS arabulucu toplantısında ücret ve sosyal haklara ilişkin de yeni teklif verdi.
Şimdi, yıllık olarak yüzde 12 oranında bir ücret zammı teklif etmektedir. Bu teklif ortalamada net 273 TL’ye denk gelmektedir.
İşverenler sosyal haklarda ise, yüzde 12 oranında artış teklif etti.
Biz, ilk 6 aylık dönem için:
ABB, GRİD Solutions ve Schneider Enerji işyerleri için saat ücretlerine seyyanen 2,00
TL artış yapıldıktan sonra yüzde 12 oranında ücret zammı teklif ettik.
Ücretlerin düşük olması nedeniyle Schneider Elektrik işyerleri için önce iyileştirme
yapılması, bunun ardından saat ücretlerine seyyanen 2,30 TL zam teklif ettik. Bu tekliflerimiz ikramiye dahil ortalamada net 700 TL’ye denk geliyor.
EMİS’in ücret teklifi ile Sendikamızın ücret teklifi arasında hâlâ önemli bir fark söz
konusu.

Grev 20 Ocak’ta Başladı
EMİS ile bir anlaşma sağlanmaması üzerine sendikamız 20 Ocak 2017 tarihi için grev kararı aldı.
Sendikamızın grev kararının işyerlerine asılması ile işveren de beyaz yakalılar eliyle grev oylaması
talep etti. Ancak, bütün işyerlerindeki grev oylamalarında sendika üyelerimizin sayısının çok üzerinde “greve evet” çıktı. Beyaz yakalı olarak tanımlanan sınıf kardeşlerimizin önemli bir kısmı da
“greve evet” oyu kullandı. Artık greve doğru adım adım yaklaşılıyordu.
20 Ocak günü tüm işyerlerimizde işçiler büyük bir coşkuyla greve çıktı. 19 Ocak 2017 tarihli Resmi
Gazete ile 20 Ocak günü öğle saatlerinde grevimiz yasaklandı.
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Anayasadan Doğan Hakkımızı Kullanıyoruz
Sendikamız, grev yasağının Anayasaya aykırı olduğunu ve Anayasadan doğan hakkını kullanacağını açıkladı.
Grev yasağına rağmen, Sendikanın aldığı karar doğrultusunda hiçbir işçi işyerine gitmedi, yasağa
uymadı. Bu durum 23 Ocak 2017 Pazartesi gününe kadar devam etti. Pazartesi günü ise, işçiler
işyerlerine gitti ancak hiçbir işçi çalışmadı. Bir başka deyimle şalter indi, üretim tümüyle durdu.
İşçilerin bu kararlılığı işverenler kadar hükümeti de tedirgin etti. Devreye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı girdi. Bakanlık Müsteşarı, Genel Başkanımızı arayarak, konuyla ilgili görüşmek için
kendisini Ankara’ya Bakanlığa davet etti. Müsteşar, Sendikamızla birlikte EMİS yöneticilerini de
çağırmıştı. Ancak, işverenler Bakanlığın davetini bir şartla kabul edeceklerini belirtmişti. Şartları
“işçilerin çalışmaya başlamasıydı”. Bakanlık Müsteşarı EMİS yönetiminin bu şartını Genel Başkanımıza aktardı. Genel Başkanımız bu şartı kabul etmedi. Uzun süren görüşmeler sonrası işverenler
bu şartlarını geri çekti ve Ankara’ya Bakanlığın toplantısına katılmayı kabul etti.
Aynı günün akşamında, Müsteşarın başkanlığında yapılan ve saatlerce süren toplantının ardından
anlaşma sağlandı ve toplu sözleşme anlaşma tutanağı imzalandı.
Yapılan anlaşma ile ücretlerde ilk 6 aylık dönem için yüzde 24 oranında ücret artışı yapıldı. Bu oran
işyerleri arasında değişiklik göstermekle birlikte ortalamada net 800 TL ücret zammı anlamına
gelmektedir. İkinci ve dördüncü altışar aylarda enflasyon oranında ücret artışı yapılırken, ücret
zamlarının üçüncü altı aylık dönemde enflasyon artı 2 puan şeklinde artması kararlaştırıldı.
Sosyal haklarda ise sözleşmenin birinci yılında yüzde 35 oranında artış yapıldı. Sosyal haklara sözleşmenin ikinci yılında enflasyon artı 2 puan şeklinde artış uygulandı. Sosyal haklar içerisinde yer
alan Bayram, İzin ve Yakacak kalemlerinde yapılan artış aylık net 74 TL olarak yansıdı.
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2018 – 2020 DÖNEMİ EMİS TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
EMİS üyesi, GRİD Solutions Enerji Endüstrisi A.Ş., ABB Elektrik Sanayi A.Ş., Schnedier Elektrik
San. ve TİC. A.Ş. ve Schneider Enerji Endüstrisi San. ve TİC. A.Ş. İşletmelerine bağlı 15 fabrikada
Sendikamız üyesi yaklaşık 3000 işçi çalışmaktadır.
Sendikamız EMİS’e bağlı işyerleri için görüşmelerin bu dönem grup toplu sözleşmesi şeklinde değil, her işyeri için ayrı ayrı yapılacak münferit görüşler şeklinde yapılmasının daha uygun olacağına
karar verdi. Bu kararda, işyerlerinin özgünlüklerinin ve ücret yapısının farklı olması önemli etkenlerdi. Ancak, bir işyeri için görüşme yapılırken, diğer işyerleri de gözetilerek süreç sürdürüldü.
Bu yılda hazırlıklar kapsamında işyeri komiteleri ile 2 tur toplantılar yapıldı. Birinci tur toplantılarda,
geçmiş dönem yaşananlar, bizi bekleyen süreç ve gelişmeler ile sektördeki durum ele alındı. İkinci
tur toplantılarda somut olarak teklif çalışması yapıldı.
Bu dönem yapılan toplu iş sözleşmesi ile bazı yeni haklar da elde edildi. Toplu sözleşme ile bazı
işyerleri için prim alınırken, tüm işyerlerine yönelik her yıl için net 300 TL’lik alışveriş çeki de alındı.
Bu tarihsel kazanım Sendikası ile birlikte hareket eden, disiplinli ve kararlı bir şekilde mücadele
eden metal işçilerinin kazanımıdır.

Görüşmeler 25.07.2018 tarihinde başladı. 21.09.2018 tarihinde uyuşmazlık tutanağı tutuldu.
EMİS ile Sendikamız arasında 4 işletme için yapılan toplu sözleşmeler 23 Ekim 2018 günü imzalandı.
EMİS ile toplu sözleşmeler 2 yıllık dönem için yapılmakta olup 01.09.2018-31.08.2020 dönemini
kapsamaktadır.
Bu toplu sözleşme döneminde ilk 6 aylık dönem için enflasyon yüzde 10,35, yıllık enflasyon ise
yüzde 17,90 olarak açıklanmıştır. Dolayısıyla yapılan anlaşma ile ücretlerde ilk 6 aylık dönem için
yüzde 24 oranında ücret artışı yapıldı. Böylelikle enflasyonun üzerine yaklaşık 14 puanlık bir iyileştirmenin yapılması sağlanmış oldu.
Bu oran işyerleri arasında değişiklik göstermekle birlikte ortalamada net 800 TL ücret zammı anlamına gelmektedir. İkinci ve dördüncü altışar aylarda enflasyon oranında ücret artışı yapılırken,
ücret zamları üçüncü altı aylık dönemde enflasyon artı 2 puan şeklinde uygulandı.
Sosyal haklarda ise sözleşmenin birinci yılında yüzde 35 oranında artışı yapıldı. Aynı dönemde
enflasyon oranı yüzde 17,90 olarak açıklandı. Dolayısıyla enflasyon oranının 17 puan üzerinde bir
artış yapıldı.
Sosyal haklara sözleşmenin ikinci yılında ise enflasyon artı 2 puan şeklinde artış uygulandı.
Ayrıca, mevcut uygulamaların yanı sıra her yıl için 300 TL’lik erzak alınması da sağlandı.
Parasal bu iyileştirmelerin yanı sıra, özel sağlık sigortası olmayan işyerlerindeki işçilere özel sağlık
sigortası yapılması, 8 Mart’ta sendikanın etkinlik düzenlemesi halinde kadın işçilerin bu etkinliğe
katılma hakkı gibi idari konularda da yeni düzenlemeler yapıldı.
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2015 KASIM - 2019 KASIM TARİHLERİ ARASINDA TİS İMZALANAN
İŞYERLERİ

SIRA İŞYERİ ADI
NO

ANLAŞMA
TARİHİ

ŞUBESİ

1 LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.

18.11.2015

GEBZE

2 HİDRO-MAK DAMPER VE HİDROLİK MAKİNA SAN. VE TİC.
A.Ş.

27.11.2015

İST. 2 NOLU

3 AKGÜN RADYATÖR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

2.12.2015

İST. 1 NOLU

4 ALİMEX ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

15.12.2016

KOCAELİ

5 TERMO MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

22.01.2016

KOCAELİ

6 ÇUKUROVA JENERATÖR SAN. TİC. A.Ş.

27.01.2016

İZMİR

7 PETROTEK SONDAJ MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.

1.02.2016

ANADOLU

8 POLKİMA POLYESTER KİMYA VE MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

2.02.2019

İZMİR

9 ERCİYAS ÇELİK BORU SAN. A.AŞ.

2.02.2016

KOCAELİ

10 FCMP TR METAL İŞLEME SAN. VE TİC. A.Ş.

9.02.2016

İZMİR

11 COFLE DCİ METAL ENJEKSİYON KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.

10.02.2016

İST. 1 NOLU

12 CAVO OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş.

16.02.2016

GEBZE

13 CSUN EURASİA ENERJİ TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

18.02.2016

GEBZE

14 REMEKS SANAYİ ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

24.02.2016

İST. 1 NOLU

15 TARKON TARIM MAKİNA VE KONSTRÜKSİYON ÜRÜNLERİ
AZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.

3.03.2016

ESKİŞEHİR

16 JANTSA JANT SAN. VE TİC. A.Ş.

9.03.2016

İZMİR

17 ÇOK YAŞAR HALAT MAKİNE TEL GALVANİZLEME SAN. TİC.
A.Ş.

23.03.2016

KOCAELİ

18 AR-METAL MONTAJ ELEKTRİK AĞAÇ TAAHHÜT SAN. TİC. LTD. 23.05.2016
ŞTİ.

GEBZE

19 SANEL SANAYİ ELEKTRONİĞİ İMALAT VE TİC. LTD. ŞTİ.

23.05.2016

İST. 1 NOLU

20 TATA STEEL İSTANBUL METAL SAN. VE TİC. A.Ş.

26.05.2016

KOCAELİ

21 TOTOMAK MAKİNE VE YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. A.Ş.

30.05.2016

İZMİR

22 NCG METAL VE PLASTİK AMBALAJ YENİLEME SAN. VE TİC.
A.Ş. (MESS)

3.06.2016

GEBZE

23 CSUN EURASİA ENERJİ TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

15.06.2016

GEBZE

24 EREN FREN VE DEBRİYAJ BALATALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

29.06.2016

İZMİR

25 AYKİM METAL SAN. VE TİC. A.Ş.

22.06.2016

İZMİR
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26 MATA AHŞAP VE OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş.

1.08.2016

İST. 1 NOLU

27 KÖKSALLAR GRUP DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

12.08.2016

BURSA

58 PRATT WHİTNEY THY TEKNİK UÇAK MOTORU BAKIM MERKEZİ LTD. ŞTİ.

27.09.2017

İST. 1 NOLU

28 BALATACILAR BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

23.08.2016

İZMİR

59 ANADOLU DÖKÜM SAN. A .Ş.

2.10.2017

KOCAELİ

29 BEMKA EMAYE BOBİN TELİ VE KABLO SAN. TİC. A.Ş.

6.09.2016

GEBZE

60 CSUN EURASİA ENERJİ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

9.11.2017

GEBZE

61 HİDRO-MAK DAMPER VE HİDROLİK MAKİNA SAN. VE TİC.
A.Ş.

13.11.2017

30 MAHLE MOTOR PARÇALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

23.09.2016

İZMİR

TRAKYA

31 MARMARA SİEGENER GALVANİZ SAN. VE TİC. A.Ş.

30.09.2016

KOCAELİ

32 FTB FASTENER TECNOLOGY BAĞLANTI ELEMANLARI SAN. VE
TİC. A.Ş.

5.10.2016

İZMİR

62 LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.

21.12.2017

GEBZE

63 EYLÜL TEKNİK DESTEK HİZM. İŞ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ

19.12.2017

İZMİR

33 CEM BİALETTİ EV VE MUTFAK EŞYALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

19.10.2016

KOCAELİ

34 MEFRO WHEELS TURKEY JANT SAN. A.Ş. (MESS)

23.11.2016

ESKİŞEHİR

64 TOPRAK DEMİR DÖKÜM SAN. VE TİC. A.Ş. (YHK)

22.12.2017

ESKİŞEHİR

35 DELPHİ OTOMOTİV SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

30.11.2016

İZMİR

65 ODS ORTADOĞU DÖKÜM SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

27.12.2017

ANADOLU

66 COFLE TK OTOMOTİV KONTROL SİSTEMLERİ SAN. VE TİC.
A.Ş.

15.01.2018

36 BALIKÇIOĞLU PRES DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

7.12.2016

TRAKYA

İST. 1 NOLU

37 BEKAERT İZMİT ÇELİK KORD SAN. VE TİC. A.Ş.

22.12.2016

KOCAELİ

38 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

5.01.2017

ANADOLU

67 POLKİMA POLYESTER KİMYA VE MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

1.02.2018

İZMİR

39 ÇUKUROVA JENERATÖR SAN. TİC. A.Ş.

26.01.2017

İZMİR

68 DOSTEL MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

1.02.2018

GEBZE

GEBZE

69 PENTA ELEKTRONİK TELEKOMÜNİKASYON PLASTİK SAN. VE
TİC. A.Ş.

2.02.2018

40 WEIDMANN TRANSFORMATÖR İZOLASYON SAN. İÇ VE DIŞ
TİC. A.Ş.

1.02.2017

İST. 1 NOLU

41 AKS OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.

3.02.2017

İST. 1 NOLU

70 HAPALKİ SANAYİ ÜRÜNLERİ ÜRETİM PAZARLAMA VE TİC.
A.Ş.

6.02.2018

ESKİŞEHİR

42 KONVEKTA KLİMA VE SOĞUTMA CİHAZLARI SAN. TİC. A.Ş.

6.02.2017

TRAKYA

6.02.2018

ESKİŞEHİR

43 TİTAN ASİA JANT SAN. VE TİC. A.Ş.

14.02.2017

İZMİR

71 TARKON TARIM MAKİNA VE KONSTRÜKSİYON ÜRÜNLERİ
AZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.

44 TABO OTOMOTİV MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

27.02.2017

İST. 1 NOLU

72 KARTESİS TURKEY METAL SAN. VE TİC. A.Ş.

19.02.2018

İZMİR

45 VALFSAN DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

15.03.2017

İST. 1 NOLU

73 TOTOMAK MAKİNE VE YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. A.Ş.

22.02.2018

İZMİR

46 İMPO MOTOR POMPA SAN. VE TİC. A.Ş.

22.03.2017

İZMİR

74 CAVO OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş.

26.02.2018

GEBZE

47 ZF LEMFÖRDER AKS MODÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

28.03.2017

İZMİR

75 RETTİG METAL TİC. VE SAN. A.Ş.

27.02.2018

İZMİR

48 MERT AKIŞKAN GÜCÜ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.05.2017

İST. 1 NOLU

76 ERGÜN HİDROLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

28.02.2018

İZMİR

49 ASİL ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. (YHK)

17.05.2017

BURSA

77 TATA STEEL İSTANBUL METAL SAN. VE TİC. A.Ş.

13.03.2018

KOCAELİ

50 KLİSOM KLİMA SOĞUTMA ISITMA MONTAJ İNŞAAT SAN. VE
TİC. A.Ş.

19.06.2017

ANADOLU

78 HMS MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

27.03.2018

İZMİR

79 HT SOLAR ENERJİ A.Ş.

5.04.2018

GEBZE

12.04.2018

İST. 1 NOLU

51 KÜRÜM DEMİR SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.

22.06.2017

GEBZE

80 SANEL SANAYİ ELEKTRONİĞİ İMALAT VE TİC. LTD. ŞTİ.

52 ACEL ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

14.07.2017

BURSA

3.05.2018

GEBZE

53 BÖHLER UDDEHOLM ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.

17.07.2017

GEBZE

81 WEIDMANN TRANSFORMATÖR İZOLASYON SAN. İÇ VE DIŞ
TİC. A.Ş.

54 BAYSAN TRAFO KAZANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

25.07.2017

KOCAELİ

14.05.2018

KOCAELİ

55 PETROTEK SONDAJ MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.

22.08.2017

ANADOLU

82 ÇOK YAŞAR HALAT MAKİNE TEL GALVANİZLEME SAN. TİC.
A.Ş.

56 ŞAHİNKUL MAKİNA VE YEDEK PARÇA SAN. TİC. A.Ş.

19.09.2017

BURSA

83 EPTA İSTANBUL SOĞUTMA SİS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

16.05.2018

TRAKYA

57 TEKNO MACCAFERRİ ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

25.09.2017

KOCAELİ

84 BALATACILAR BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

11.07.2018

İZMİR

85 AKGÜN RADYATÖR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

8.08.2018

İST. 1 NOLU

86 TERMO MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

8.08.2018

KOCAELİ
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87 MHC GRUP TEMİZLİK YEMEK İNŞAAT GIDA AKARYAKIT EKİPMANLARI İÇ DIŞ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (YHK)

10.08.2018

BURSA

88 EREN FREN VE DEBRİYAJ BALATALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

31.08.2018

İZMİR

6) MİDS ÇALIŞMALARI
MESS tarafından önerilen, 2017-2019 Grup TİS döneminde gündeme getirilen ve sözleşme sonrasında çalışmalarına başlanan revize MİDS modeli üzerinde Sendikamız tarafından bir dizi çalışma
yapılmıştır. Konuyla ilgili olarak Sendikamız bünyesinde uzmanlarımızdan oluşan bir Komisyon kurulmuş ve Komisyonda yer alan uzmanlarımız tarafından yetkilendirilen ilgili kişilerle çeşitli toplantılar yapılmıştır.

89 AR-METAL MONTAJ ELEKTRİK AĞAÇ TAAHHÜT SAN. TİC. LTD. 3.09.2018
ŞTİ.

GEBZE

90 DELPHİ OTOMOTİV SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

25.10.2018

İZMİR

91 MAHLE MOTOR PARÇALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

26.10.2018

İZMİR

92 BEKAERT İZMİT ÇELİK KORD SAN. VE TİC. A.Ş.

12.08.2018

KOCAELİ

93 TABO OTOMOTİV MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

14.12.2018

İST. 1 NOLU

94 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

14.12.2018

ANADOLU

95 AKS OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.

27.12.2018

İST. 1 NOLU

96 WORTHİNGTON ARITAŞ BASINÇLI KAPLAR SAN. A.Ş.

28.12.2018

BURSA

97 JANTSA JANT SAN. VE TİC. A.Ş.

7.01.2019

İZMİR

98 ERCİYAS ÇELİK BORU SAN. A.AŞ.

9.01.2019

KOCAELİ

99 FTB FASTENER TECNOLOGY BAĞLANTI ELEMANLARI SAN. VE
TİC. A.Ş.

14.01.2019

İZMİR

Bu çalışmalar kapsamında, MESS ilgilileri yanında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayberk Soyer’le çeşitli görüşmeler gerçekleştirilmiş, ayrıca
çeşitli işyeri ziyaretleri yapılmıştır. Bu çalışmalar sonrası bir rapor hazırlanarak MESS’e iletilmiş ve
rapor üzerine de yine çeşitli görüşmeler yapılmıştır.

100 TOR DEMİR METAL ÜRÜN. VE MAK. PAZL. SAN. TİC. A.Ş.

16.01.2019

İZMİR

Sendikamızın Raporunda öne çıkan bulgular ve görüşler ana başlıklarıyla şöyledir:

101 KONVEKTA KLİMA VE SOĞUTMA CİHAZLARI SAN. TİC. A.Ş.

11.02.2019

TRAKYA

102 ZF LEMFÖRDER AKS MODÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

3.04.2019

İZMİR

103 BAYSAN TRAFO KAZANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

10.05.2019

KOCAELİ

104 CEM BİALETTİ EV VE MUTFAK EŞYALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

20.05.2019

KOCAELİ

105 MARMARA SİEGENER GALVANİZ CİHAZLARI SAN. VE TİC. A.Ş. 21.05.2019

KOCAELİ

106 ACEL ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

28.05.2019

BURSA

107 MATA AHŞAP VE OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş.

26.06.2019

İST. 1 NOLU

108 MERT AKIŞKAN GÜCÜ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.07.2019

İST. 1 NOLU

109 KÜRÜM DEMİR SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.

22.07.2019

GEBZE

110 MACCAFERRİ ÇEVRECİ MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ SAN. VE
TİC. A.Ş. (TEKNO MACCAFERRİ)

29.07.2019

KOCAELİ

3- Revize MİDS modeli ile unvanların azaltılmasına olumlu yaklaşılmıştır. Ancak, kimi unvanların
birleştirilmesinin bazı işçilerin iş yükünün artması sonucunu yaratacağı kaygısı belirtilmiştir.

111 VOESTALPİNE HİGH PERFORMANCE METAL A.Ş. (BÖHLER)

7.08.2019

GEBZE

Diğer yandan, kimi unvanlarda spektrum azaltılması grup yükselme olanağını sınırlamaktadır.

112 POLMOD MAKİNA MODEL KALIP PLASTİK ÜR. SAN. VE TİC.
A.Ş.

18.09.2019

İZMİR

113 POLMAR KOMPOZİT SAN. VE TİC. A.Ş.

18.09.2019

İZMİR

114 VALFSAN DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

4.10.2019

İST. 1 NOLU

115 PRATT WHİTNEY THY TEKNİK UÇAK MOTORU BAKIM MERKEZİ LTD. ŞTİ.

11.10.2019

İST. 1 NOLU

116 LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.

1.11.2019

GEBZE

117 İNFORM ELEKTRİK SANAYİ VE TİC. A.Ş.

1.11.2019

GEBZE

Sendikamızın Komisyonu, bir yandan MESS tarafından önerilen yeni modele yönelik masa başı
çalışmalar yaparken, diğer yandan da, MİDS uygulamasının olduğu çok sayıda işyerinde de saha
çalışması yapmıştır.

1- Halen 9 grup olan MİDS’in ilk olarak 6 grup olan ve daha sonra 7 gruba çıkarılan modelde unvan
ve gruplamadaki değişiklik dışında yeni bir İş Ailesi Modeli tanımlanmıştır. Sendikamızın İş Ailesi
Modeli’ne yönelik bir itirazı söz konusu değildir.
2- Revize MİDS modeli ile yeni bir ölçüm metodolojisinin kullanıldığı anlaşılmakta, metodun ölçüm
kriterleri açıklanmakta, ancak ölçüm kriterlerinin puanlarına erişilememektedir. Bu nedenle unvanların gruplarının hangi kriterlere göre yapıldığı anlaşılamamıştır. Puanlamanın sistemde erişilebilir
hale getirilmesinin, modelin objektivitesi açısından son derece önemli olduğu belirtişmiş ancak
talebimiz olumlu karşılanmamıştır.

Revize Model’e:
• 26 unvan eklenmesi önerilmiş,
• 3 spektrum eklenmesi önerilmiş,
• Revize Model’den 2 spekturumun çıkarılması önerilmiştir.
Bu taleplerimizle ilgili olarak Doç. Dr. Ayberk Soyer’le yapılan çalışmalarda az sayıda önerimiz
kabul edilmiştir.
4- Revize Model ile yapılan unvanların gruplara dağılımına bakıldığında 9’lu gruplamada unvanların
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gruplara dağılımı ile revize MİDS’te önerilen yeni gruplamada unvanların dağılımı önemli ölçüde
farklılık gösterdiği ve önerilen gruplamada unvanların skalanın orta ve ortanın altında yoğunlaştığı
görülmüştür.
5- Revize Model ile her ne kadar mevcut MİDS unvanlarının birebir eşleştirme yapılamayacağı, her
işçi için yeni değerlendirme yapılacağı belirtilmekte ise de işçilerin ezici çoğunluğunun benzer unvanlara yerleştirilmesi söz konusu olacaktır. Bu nedenle, bu karşılaştırma gruplar içinde yer alacak
işçiler bakımından da yapılmıştır.
Benzer bir durumun gruplarda yer alan işçiler için de geçerli olduğu görülmüştür. 7’li grup esas alınarak yapılan karşılaştırmada, üyelerimizin unvanlarına uygun gruplara yerleştirilmesi sonucunda
üyelerimizin yüzde 64’ünün grup kaybına uğradığı, yüzde 30’unun herhangi bir kayba uğramadığı
ve yüzde 5’inin de grubunun yükseldiği görülmüştür.
Modelin esasını bozmayacağını düşündüğümüz önerilerle, işçilerin bu kaybının giderilmesine yönelik grup yükseltilmeleri talep edilmiştir.
Sorunun çözümüne katkı sağlayabileceği düşüncesiyle son dönemde iki ayrı aşamada spekturumlu toplam 45 unvanın yeniden değerlendirilmesi önerilmiş, bu önerimizden yalnızca spekturumlu
olarak 7 unvanda değişiklik talebimiz kabul görmüştür.
Yukarıda ana başlıklarıyla belirttiğimiz çalışmaları ve gelişmeleri değerlendiren Sendikamız Yönetim Kurulu, önerilen revize MİDS modelinin işçilerin hak kaybına yol açacağı, bunu önleyebilecek
önerilerimizin ise çeşitli gerekçelerle kabul görmemesi nedeniyle halen uygulanmakta olan MİDS
modeline devam edilmesini uygun görmüş ve bu düşüncelerini bir yazı ile MESS’e bildirmiştir.
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HUKUK DAİRESİ RAPORU
Bir hazin hürriyet
Satarsın gözlerinin dikkatini, ellerinin nurunu,
bir lokma bile tatmadan yoğurursun
bütün nimetlerin hamurunu.
Büyük hürriyetinle çalışırsın el kapısında,
ananı ağlatanı Karun etmek hürriyetiyle,
hürsün!
Sen doğar doğmaz dikilirler tepene,
işler ömrün boyunca durup dinlenmeden yalan
değirmenleri,
büyük hürriyetinle parmağın şakağında düşünürsün
vicdan hürriyetiyle,
hürsün!
Başın ensenden kesik gibi düşük,
kolların iki yanında upuzun,
büyük hürriyetinle dolaşıp durursun,
işsiz kalmak hürriyetiyle,
hürsün!

Hukuk dairemiz avukatları tarafından Sendikamızın 26-27 Aralık 2015 tarihinde yapılan 19. Genel Kurulundan sonra bu tarihe kadar yürütülen, yetki tespiti, işkolu ihtilafları, işe iade davaları,
kıdem - ihbar tazminatı ve sair işçilik alacaklarının tahsili, aidat alacakları, kolektif iş hukukundan
kaynaklanan uyuşmazlıklar ile ceza davalara ilişkin bilgiler aşağıda ki gibidir:

YETKİ UYUŞMAZLIKLARI
l. OLUMLU YETKİ TESPİTLERİNE İTİRAZLAR:
İSTANBUL 1. NOLU ŞUBE :
1. Sanel San. Elek. İm. Ve Tic. Ltd. Şti.
Sonuç: Lehe sonuçlandı.
2. Civtaş Cıvata İm. San. Ve Tic. A.Ş.
Sonuç: Lehe sonuçlandı.
3. Nalcı Sınai Mamulleri İmalat Paz. Ltd. Şti.
Sonuç: Lehe sonuçlandı.
4. Armsan Silah San. Ve Tic. A.Ş.
Sonuç: Devam ediyor.

En yakın insanınmış gibi seversin memleketini,
günün birinde, meselâ, Amerika’ya ciro ederler onu
seni de büyük hürriyetinle beraber,
hava üssü olmak hürriyetiyle,
hürsün!
(...) Ne demir, ne tahta, ne tül perde var hayatında,
hürriyeti seçmene lüzum yok
hürsün.
Bu hürriyet hazin şey yıldızların altında.
Nazım Hikmet

5. Simkab Elektrik San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.
Sonuç: Lehe sonuçlandı.
6. Yenen Müh. Müş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Sonuç: Devam ediyor.
7. NCR Bilişim Sistemleri Ltd. Şti.
Sonuç: Devam ediyor.
8. Günsan Elektrik Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş.
Sonuç: Devam ediyor.
9. Diam Vitrin Tasarım Hizmetleri Ambalaj San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Sonuç: Devam ediyor.
10. Pratt Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Merkezi Ltd. Şti.
Sonuç: Lehe sonuçlandı.
11. Valfsan Dış Ticaret Ltd. Şti
Sonuç: Lehe sonuçlandı.
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TRAKYA ŞUBE:

KOCAELİ ŞUBE:

1. Vatan Kablo Metal Endüstri ve Tic. A.Ş.
Sonuç: Lehe sonuçlandı.

1.MMZ.Onur Boru Profil Üretim San. Ve Tic. A.Ş.
Sonuç: Aleyhe sonuçlandı.

2. Uğur Metal Kaplama Sanayi ve Ticaret Hüsnü Coşkun
Sonuç: Lehe sonuçlandı.

2. Crown Bevcan Türkiye Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.
Sonuç: Aleyhe sonuçlandı.

3. Samet Teknik Hırdavat Ve Kalıp Parlatma Plas. Tic. San. Ltd. Şti.
Sonuç: Lehe sonuçlandı.
4. Salko Bisiklet San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Sonuç: Devam ediyor.
5. Valeo Ticari Taşıtlar Termo Sistemleri A.Ş.
Sonuç: Devam ediyor.
GEBZE ŞUBE:
1. Weidmann Transformatör İzolasyon San. İç ve Dış Tic. A.Ş.
Sonuç: İşveren feragat etti, lehe.
2. Csun Eurasia Enerji Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.
Sonuç: Lehe sonuçlandı.
3. HT Solar Enerji A.Ş.
Sonuç: İşverenin feragati ile lehe bitmiştir.
4. BBS Metal Montaj Elekt. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Sonuç: Devam ediyor.
5. Inductotherm İndüksiyon Sistemleri San. A.Ş.
Sonuç: Devam ediyor.
6. M.T. Reklam A.Ş.
Sonuç: Devam ediyor.
7. Baldur Süspansiyon Üretim San. Ve Tic. A.Ş.
Sonuç: Devam ediyor.
8. MKS Transformatör Ekip. San ve Tic. A.Ş.
Sonuç: Devam ediyor.
9. Armetal Montaj Elektrik Ağaç Taah. San. Tic. Ltd. Şti.
Sonuç: Lehe sonuçlandı.

3. Donghee Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Sonuç: Lehe sonuçlandı.
4. Atasan Metal San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Sonuç: Lehe sonuçlandı.
5. Baysan Trafo Radyatörleri San. Ve Tic. A.Ş.
Sonuç: Lehe bitti.
6. Oktay Elektrik ve Aydınlatma Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Sonuç: Aleyhe
7. Elimsan Şalt Cihazları ve Elek. San. Ve Tic. A.Ş.
Sonuç: Devam ediyor.
8. Nuhtel Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Sonuç: Devam ediyor.
9. Yüksel Endüstriyel Ürün. Turz. Yat. San. Tic. A.Ş.
Sonuç: Devam ediyor.
10. IRC Otomotiv Makina San. Ve Tic. A.Ş.
Sonuç: Devam ediyor.
BURSA ŞUBE:
1. İmortaş Oto Yedek Parça İmalat Organizasyon ve Tic. A.Ş.
Sonuç: Devam ediyor.
2. Standex Gravür San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Sonuç: Devam ediyor.
3. Ewon Otomotiv Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.
Sonuç: Lehe sonuçlandı.
4. Cornaglia Turkey Makina Metal Kalıp Plas. Otom. San. Tic. Ltd. Şti.
Sonuç: Lehe sonuçlandı.
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ESKİŞEHİR ŞUBE:
1. Midal Kablo Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Sonuç: Lehe sonuçlandı.
2. Öznur Pres Makina Metal Sanayi A.Ş. (Roca)
Sonuç: Aleyhe.
İZMİR ŞUBE:
1. FTA Havacılık ve Bağlantı Elemanları San. Tic. Ltd. Şti.
Sonuç: Lehe sonuçlandı.
2. Ar-Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.
Sonuç: Lehe sonuçlandı.
3. Termokar Isıtma Soğutma Klima Cihazları San. Tic. A.Ş.
Sonuç: Devam ediyor.
4. AKG Termoteknik Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Sonuç: Devam ediyor.
5. Karyer Isı Transfer San. Ve Tic. A.Ş.
Sonuç: Devam ediyor.
6. Üstünkarlı Makina A.Ş.
Sonuç: Lehe sonuçlandı.
7. Göksan Pompa San. Tic. A.Ş.
Sonuç: Lehe sonuçlandı.
8. Tor Demir Metal Ürün. Ve Mak. Paz. San. Tic. A.Ş.
Sonuç: Lehe sonuçlandı.
ANADOLU ŞUBE:
1.Akın Piston San. Tic. Ltd. Şti.
Sonuç: Lehe sonuçlandı.
2. İzopoli Yapı Elemanları Taah. San. Ve Tic. A.Ş.
Sonuç: Lehe sonuçlandı.
3. Tuğra Makine A. Ş.
Sonuç: Lehe sonuçlandı.
4. Mert Döküm İnş. San. Ve Tic. A.Ş.
Sonuç: Devam ediyor

ll. OLUMSUZ YETKİ TESPİTLERİNE İTİRAZLAR :
İSTANBUL 1. NOLU ŞUBE :
1. Arobus Araç İmalat San. Ve Tic. A.Ş.
Sonuç: Aleyhe sonuçlandı.
2. Cofle TK Otomotiv Kontrol Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.
Sonuç: Aleyhe sonuçlandı.
3. THY Teknik A.Ş.
Sonuç: Aleyhe sonuçlandı.
TRAKYA ŞUBE:
1. Dinex Egzoz ve Emisyon Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş.
Sonuç: Aleyhe sonuçlandı.
GEBZE ŞUBE:
1. BBS Pano Nak. Tic. Ltd. Şti.
Sonuç: Devam ediyor.
KOCAELİ ŞUBE:
1. Mas-Daf Makine Sanayi A.Ş.
Sonuç: Aleyhe sonuçlandı.
2. Yolbulan Demir San. Ve Tic. A.Ş.
Sonuç: Sendikamıza verile olmuşuz yetki tespiti ve Çelik İş’e verilen olumlu yetki tespitinin
iptali talebiyle açılan davalar devam etmektedir.
3. Posco Assan TST Çelik San. A.Ş.
Sonuç: Devam ediyor.
BURSA ŞUBE:
1. Siortaş A.Ş.
Sonuç: Türk Metal Sendikası’na verilen yetki tespitine yaptığımız itiraza ilişkin dava devam
etmektedir.
2. İmortaş Dış Ticaret A.Ş.
Sonuç: Türk Metal Sendikası’na verilen yetki tespitine yaptığımız itiraza ilişkin dava devam
etmektedir.
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3.İmorpres Otomotiv San. Tic. A.Ş.
Sonuç: Türk Metal Sendikası’na verilen yetki tespitine yaptığımız itiraza ilişkin dava devam
etmektedir.

SENDİKAMIZI VE ÜYELERİMİZİ TEMSİLEN YÜRÜTÜLEN DAVALAR
İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE:

ESKİŞEHİR ŞUBE:
1. Öznur Pres Makina Metal Sanayi A.Ş. (Roca)
Sonuç: Çelik-İş Sendikası’na verilen yetki tespitine yaptığımız itiraz aleyhe sonuçlanmıştır.
İZMİR ŞUBE:
Luna Elektrik Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.
Sonuç: Devam ediyor.
ANADOLU ŞUBE:
Ceha Büro Mobilyaları Ltd. Şti.
Sonuç: Lehe sonuçlandı.

İŞKOLU UYUŞMAZLIKLARI
1. İşyeri		
: Weidmann Transformatör İzolasyon San. İç ve Dış Tic. A.Ş.
Bakanlık kararı : ‘Metal’
Sonuç		
: Lehe sonuçlandı.
2. İşyeri		
: Mata Ahşap ve Otomotiv San. Tic. A.Ş.
Bakanlık kararı : ‘Ağaç ve kâğıt’
Sonuç		
: Yerel mahkemede lehe sonuçlandı. İstinaf incelemesi devam ediyor.

İşe İade Davaları:
1. Tabo Otomotiv işyerinden çıkarılan 1 üye için açılan işe iade davası lehe bitmiş olup üyemizin
alacakları tahsil edilmiştir.
2. Armsan Silah San. Ve Tic. A.Ş. işverenliği tarafından işten çıkarılan 4 üye adına açılan işe iade
davaları sendikal tazminata hükmedilerek lehe sonuçlanmıştır. İşe geri alınmayan üyelerimizin
alacakları tahsil edilmiştir.
3. Simkab Elektrik işverenliğince işten çıkarılan 6 üye için açılan işe iade davaları lehe sonuçlanmış
olup işbaşı yaptırılmayan üyelerimizin alacakları tahsil edilmiştir.
4. NCR Bilişim Sistemleri Ltd. Şti. aleyhine 2 üye adına açılan işe iade davaları, davanın kabulü
kararının kesinleşmesi ile işçiye tazminatları ödenerek sona ermiştir.
5. Standart – TİM Reklamcılık işyerinden çıkarılan 2 üye için açılan işe iade davaları lehe sonuçlanmış olup işbaşı yaptırılmadıklarından alacakları tahsil edilmiştir.
6. Azmüsebat Çelik işverenliği tarafından iş sözleşmesi feshedilen 2 üyemiz için açılan işe iade
davaları lehe sonuçlanmıştır. İşveren tarafından işbaşı yaptırılmayan üyelere alacakları ödenmiştir.
7. Anadolu Motor işyerinden çıkarılan 2 üye için açılan işe iade davaları sonucunda işe iadelerine
karar verilmiş ancak işbaşı yaptırılmadıklarından alacakları tahsil edilmiştir.
8. Günsan Elektrik işyerinde yürütülen örgütlenme çalışmaları sırasında işten çıkarılan 6 üye için
açılan işe iade davaları lehe bitmiş olup sendikal tazminata hükmedilmiştir. Üyelerimiz işe geri
alınmamışlar ve alacakları tahsil edilmiştir.
9. Diam Vitrin işyerinde örgütlenme faaliyetleri sırasından işten çıkarılan 13 öncü üyemiz için açılan işe iade davaları devam etmektedir.
10. Mata Ahşap işverenliği tarafından işten çıkarılan 1 üye için açılan işe iade davası devam etmektedir.
11. Pratt&Whitney şirketinden çıkarılan 1 üye için açılan işe iade davası devam etmektedir.
12. ABB Elektrik işyerinden çıkarılan 1 üyemiz için açılan işe iade davası lehe bitmiş olup alacakları
tahsil edilmiştir. Bir üyemiz için açılan dava ise Gebze’de devam etmektedir.
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Tazminat ve Alacak Davaları:

TRAKYA ŞUBE:

1. Sinter Metal İmalat San. Tic. A.Ş. firmasında işe iade davasından sonra işe geri alınmayıp alacağı ödenmeyen üye işçinin davası lehe sonuçlanmış olup, Yargıtay’da inceleme sırası beklemektedir.

İşe İade Davaları:

2. Diam Vitrin işyerinde yetki tespiti geldikten sonra üyelerimizin tamamı kanunsuz grev yaptıkları
iddiasıyla işten çıkarılmıştır. 6 üye için örnek açılan kıdem tazminatı ve sendikal tazminat talepli
davalar devam etmektedir.
Akgün Radyatör işyerinden 4 üyemiz için işçilik haklarından kaynaklanan alacak davalarından 3’ü
kazanılmış ve kesinleşmiştir. Diğer 1 dava kazanılmış olup dosya Yargıtay’dadır.
3. Gürsaş işyerinden 2 üyemiz için açılan alacak davaları lehe sonuçlanmış ve üyelerin alacakları
tahsil edilmiştir.
4. Samka işyerinden 2 üyemiz için açılan alacak davaları lehe sonuçlanmış ve üyelerin alacakları
tahsil edilmiştir.
5. Adöksan Döküm işyerinde iş sözleşmeleri feshedilen 2 üyemiz için açtığımız davalarda, üyelerimizin işe iadelerine ve sendikal tazminata hükmedilmiştir. İşveren üyelerimizi işbaşı yaptırmış ancak iş vermemiştir. Bu durumun gerçek bir işe başlatma olmaması nedeniyle işe iade davasından
kaynaklanan alacakları için açılan davalar da kazanılmıştır.
6. Cofle işyerinden çıkarılan 1 üye için açılan dava lehe sonuçlanmış olup istinaf incelemesi devam
etmektedir.
Hukuki Uyuşmazlıklara İlişkin Diğer Davalar:
1. ABB şirketi tarafından devralınan Elmek işyerinde devir tarihine kadar uygulanan ve tarafı Türk
Metal Sendikası olan toplu iş sözleşmesinin bu tarih itibarıyla sona erdiği ve Sendikamızın taraf
olduğu grup toplu iş sözleşmesinin bu işyerinde üye olanlara üyelik bildirimleri ile uygulanması
gerektiğine dair temsilcimiz üzerinden açılan dava lehe sonuçlanmıştır.
2. THY Teknik A.Ş. işyerinde Sendikamıza tebligat yapılmadığı için öğrenme tarihinden sonra
açtığımız Çelik-İş sendikası lehine olumlu yetki tespitine itiraz ettiğimiz davada aleyhimize sonuçlanmıştır. Yine yetki itirazı süreci sonuçlanmadan Çelik-İş Sendikası için kesin yetki belgesi düzenlenmiş olup, yetki belgesinin iptali istemiyle açtığımız dava, yetki tespitine itiraz davası açtığımız
için derdestlik iddiasıyla reddedilmiştir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiş olup Yargıtay tarafından
da onanmıştır.
3. Diam Vitrin işvereninin sendikamız aleyhine açtığı kanunsuz grevin tespiti davası yerel mahkemede lehimize bitmiş olup istinaf incelemesi devam etmektedir.

1. Disa Otomotiv işyerinde çıkarılan 27 üye adına açılan işe iade davaların tümünde feshin sendikal
nedene dayandığı belirlenmiş ve davalar lehe sonuçlanmıştır. İşbaşı yaptırılmamış olup alacakları
tahsil edilmiştir.
2. Teknik Alüminyum işverenliğince çıkarılan 6 üye adına açılan işe iade davaları lehe sonuçlanmış
olup işverenin daveti üzerine 2 üye işbaşı yapmıştır. Diğer üyelerimiz işbaşı yapmamışlardır.
3. Vatan Kablo işyerinden örgütlenme çalışmaları sırasında işten çıkarılan 33 üye işçi adına açılan
işe iade davalarından 23’ü sendikal sebepli olarak kazanılmış, birisi Yargıtay’ca bozulup 5+4 olarak
kesinleşmiştir. İşçiler işe geri alınmamış, alacakları ödenmiştir.
4. Kurtul Makine işyerinde üyelik çalışmalarının başlarında işine son verilen iki üye adına açılan işe
iade davaları kazanılmıştır. Ancak işe geri alınmayarak alacakları ödenmiştir.
5. Trakya Döküm işyerinde sendikamıza üye oldukları için 9 işçi adına açılan işe iade davaları
kazanılmıştır.
6. Yıldız Kalıp işyerinden çıkarılan 5 üye işçi adına açılan işe iade lehe sonuçlanmış olup üyelerimiz
iade kararına rağmen işbaşı yaptırılmamıştır.
7. Paksan Makine işverenliğince işten çıkarılan 3 üye için açılan işe iade davaları lehe sonuçlanmış
olup üyeler işbaşı yaptırılmamışlardır. Bu işçiler için açılan alacak davaları devam etmektedir. Yine
Paksan işverenliği ve alt işverene karşı 4 üye için açılan işe iade davaları devam etmektedir.
8. Ego Elektrik işyerinde örgütlenme nedeniyle iş sözleşmeleri feshedilen 79 üye için açılan işe
iade davaları kazanılmıştır. İade kararına rağmen işbaşı yaptırılmayan üyelerin alacakları tahsil
edilmiştir.
9. Ar Yıldız işyerinden çıkarılan 17 üye için açılan işe iade davalarından, 11’i lehe sonuçlanmıştır.
Diğer 6 dava da yerel mahkemede lehe bitmiş olup istinaf incelemesi devam etmektedir.
10. Hüsnü Coşkun – Uk Uğur Kaplama işyerlerinden çıkarılan 4 üye için açılan işe iade davaları
kazanılmış olup alacakları taksitle ödenmektedir.
11. Öz Yaşar Galvanizleme işyerinden çıkarılan 8 üye için açılan işe iade davaları lehe sonuçlanmış
olup işbaşı yaptırılmadıklarından alacakları tahsil edilmiştir.
12. Canlar TM işyerinden çıkarılan 2 üye için açılan işe iade davalarından biri lehe bitmiş ve üyeye
alacakları ödenmiştir diğer dava ise devam etmektedir.
13. Sennur Elektrik örgütlenme nedeniyle çıkarılan 6 üyemiz için açılan işe iade davaları sendikal
tazminatlı olarak kazanılmıştır. İşe geri alınmadıklarından alacakları tahsil edilmiştir.
14. Valeo işyerinden çıkarılan 1 üye için açılan işe iade davası devam etmektedir.
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Tazminat ve Alacak Davaları:
1. Sio Aotomotive 1 üye işçi adına açılan alacak davası aleyhe sonuçlanmıştır.

4. MKS Transformatör işyerinde işten çıkarılan 13 üyemiz için açılan işe iade davalarından, 6 tanesi lehe sonuçlanmış olup işbaşı yaptırılmadıklarından alacaklarının tahsili aşamasına gelinmiştir,7
tanesi ise devam etmektedir.

2. Vatan Kablo işyerinde örgütlenme çalışmaları sırasında işten çıkarılan ve 6 aylık kıdemi dolmamış olan 10 üye işçi adına açılan sendikal tazminat davalar kazanılmış ve üyelerimizin alacakları
tahsil edilmiştir.

5. HT Solar işyerinde örgütlenme çalışmaları ve sonrasından çıkarılan 36 üyemiz için açılan işe
iade davalarından, 13’ü reddedilmiş olup tarafımızdan istinaf edilecektir. Diğer 22 dava ise devam
etmektedir.

3. Ejot Tezmak işyerinde iş kazası geçiren bir üyemiz için açılan maddi ve manevi tazminat davası
kazanılmış olup alacakları tahsil edilmiştir.

6. Arpek Arkan işyerinden çıkarılan 1 üyemiz için açılan işe iade davası devam etmektedir.

4. Gimsan işvereni hakkında verilen iflas kararı nedeni ile oluşan iflas masasına 51 üye işçi adına
ve sendikanın aidat alacağı için kayıt talebinde bulunulmuştur. Kayıt taleplerimiz kabul edilmiş olup
tasfiye işlemleri devam etmektedir.

8. ZF Sachs işverenliği tarafından iş sözleşmesi feshedilen 3 üye için açılan işe iade davaları devam
etmektedir.

5. Güven Elektrik işyerinde 258 üyemizin tazminat ve diğer işçilik alacakları için yapılan icra takiplerinde anlaşmaya varılmıştır. Üye işçilerin alacakları tamamen tahsil edilmiştir.
6. Pancar Motor’un, ödemediği sendika aidat alacakları için yapılan icra takibinde haciz işlemi
yapılmıştır, bir kısım alacak tahsil edilmiştir. Takip devam etmektedir.
7. RSA Tesisat Malzemeleri işyerinde 1 üyemizin geçirdiği iş kazası nedeni ile açılmış bulunan maddi ve manevi tazminat davası halen devam etmektedir.
8. Hüsnü Coşkun – Uk Uğur Kaplama işyerinden 2 işçi için açılan sendikal tazminat ve işçilik alacakları davaları kazanılmış olup alacakları taksitle ödenmektedir.
9. Balıkçıoğlu Pres işyerinin kapanması nedeni ile 94 üyenin alacakları için uzlaşma tutanağı düzenlenmiş ve icra takibine geçilmiştir. Takipler halen devam etmektedir.
10.Yıldız Kalıp işyerinden çıkarılan 1 üye işçi adına açılan alacak davası devam etmektedir.

GEBZE ŞUBE:
İşe İade Davaları:
1. İleri Elektronik işyerinde örgütlenme çalışmaları sırasında işten çıkarılan 3 işçi için açılan işe iade
davaları kazanılmış ve alacakları tahsil edilmiştir.

7. Arfesan Arkan işyerinden çıkarılan 1 üye için açılan işe iade davası devam etmektedir.

9. Kale Havacılık işverenliğince işten çıkarılan 5 üye için açılan işe iade davaları devam etmektedir.
10. BBS Metal işyerinde Sendikamıza üye oldukları için çıkarılan 14 üye için açılan işe iade talepli
davalar devam etmektedir.
11. İnform Elektrik işyerinden çıkarılan 4 üye için açılan işe iade davaları devam etmektedir.
12. Baldur işverenliğince sendikamıza üye oldukları için iş sözleşmeleri feshedilen 17 üyemiz için
sendikal tazminat talepli açılan işe iade davalarından 6’sı lehe bitmiş ve üyelerin alacakları tahsil
edilmiştir. 8 üyenin davası da yerel mahkemede lehe sonuçlanmış ancak üyeler Yargıtay aşamasında feragat ettiklerinden bu nedenle davalar reddedilmiştir. 3 üyemizin davası ise yerel mahkemede
kabul edilmiş olup istinaf incelemesindedirler.
13. Arpek Arkan işyerinden çıkarılan 3 üye için açılan işe iade davaları reddedilmiştir.
14. Mees Makine işyerinden çıkarılan 3 üyemiz için açılan işe iade davalarından 2’si lehe bitmiş ve
alacakları tahsil edilmiştir. Diğer davada lehe bitmiş olup dosya Yargıtay’dadır.
15. Opsan işyerinden çıkarılan 1 üyemiz için açılan işe iade davaları kazanılmış olup alacakları
tahsil edilmiştir.
16. Kroman işyerinden çıkarılan 1 üye için açılan sendikal tazminat talepli dava lehe bitmiştir.
Tazminat ve Alacak Davaları:
1. Poly Metal iflas ettiğinden üyelerimizin alacakları iflas masasına kaydedilmiş olup tasfiye devam
etmektedir.

2. Federal Mogul işyerinden çıkarılan 1 üye için açılan işe iade davası reddedilmiştir.

2. HT Solar işvereninin toplu iş sözleşmesine aykırı davranması nedeniyle 2 üye üzerinden örnek
açılan ücret farkı alacağı davaları devam etmektedir.

3. CSUN Eurasia işyerinde örgütlenme döneminde işten çıkarılan 5 üye için açılan işe iade davalarının 4’ü kazanılmış olup 1 tanesi devam etmektedir. Davaların biten üyelerin alacaklarının tahsili
için ihtiyati tedbir talep edilip icra takibi yapılmıştır.

3. CSUN Eurasia işyerinin kapanması nedeniyle 348 üyemiz için başlattığımız icra takipleri devam
etmektedir. Bu işverenliğe karşı sendika aidatı alacağı ile ilgili icra takibi ve dava da devam etmektedir.
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4. Kale Radyatör işyerinden çıkarılan 1 üye için açılana alacak davası kısmen kabul edilmiş olup
alacakları tahsil edilmiştir.
5. Arpek Arkan işyerinden çıkarılan 2 üye için açılan alacak davaları reddedilmiştir.
6. Kroman işyerinden 1 üyemiz için açtığımız alacak davası devam etmektedir.
7. Opaş işverenliğine karşı 1 üye için açılan alacak davası kazanılmış olup alacakların tahsili için
icra takibi başlatılmıştır. Yine 1 üye için açılan sendikal tazminat davası kabul edilmiş olup dosya
Yargıtay’dadır.
Diğer Hukuki Uyuşmazlıklar:

6. Sarsılmaz Silah Sanayi işyerinde 3 üyemizin işe iade davaları lehe sonuçlanmıştır.
7. Tekno Maccaferri’deki 6 üyemizin iş akdinin feshi üzerine işe iade ve sendikal tazminat talepli
dava açılmış olup, davaları devam etmektedir.
8. Elimsan işyerinde çalışan 1 üyemizin iş akdinin feshi üzerine işe iade ve sendikal istemle açtığımız dava lehe sonuçlanmıştır.
9. Oktay Elektrik işyerinde sendikal sebepli işten çıkartılan 8 üye ile ilgili sendikal sebepli işe iade
davasının 7’si sendikal sebepli işe iade talebimizin kabulü ile sonuçlandı kesinleşti. Diğer davada
sendikal sebep iddiamız reddedilmiş işe iade kabul edilmiştir

1. Poly Metal işyerinin iflasına karar verilmiş ve fabrika kapanmıştır. 44 üyemizin ve sendikamızın
aidat alacağı için iflas masasına kaydedilmiştir.

10. Termo Makine işyerinde 17 üyenin işletmesel sebeple işten çıkartılmasına ilişkin sendikal sebepli işe iade davası açılmış olup davaların hepsinde işe iade kararı verilmiş, sendikal sebepli işten
çıkartılmaya ilişkin talebimiz reddedilmiştir.

2. HT Solar işvereninin sendikamız aleyhine açtığı kanunsuz grevin tespiti davası devam etmektedir.

11. Yüksel Endüstriyel işyerinde işten çıkartılan 55 üye için açılan davalardan, 39’u sendikal sebepli fesih iddiamız kabul edilerek kesinleşmiştir.16 dava devam etmektedir.

Ceza Davaları :

12. Saf Holland A.Ş. isimli işyerinde çalışan 3 üyemizin işten çıkartılması sebebiyle açtığımız işe
iade davaları sendikal tazminat talebimizin reddi ve üyelerin işe iadesi ile sonuçlanmıştır.

1. Alstom Grid işyeri önünde EMİS grup toplu iş sözleşmesine ilişkin yapılan eylem nedeniyle Genel
Merkez ve şube yöneticileri hakkından açılan dava lehe bitmiştir.

13. Teknorat Otomotiv işyerinde işten çıkartılan 23 üye için açılan işe iade davaları devam etmektedir.

KOCAELİ ŞUBE:

14. İntek Kalıp aleyhine 8 üyemizle ilgili olarak açtığımız işe iade davalarında sendikal sebepli fesih
iddiamız kabul edilmiş, sendikal tazminat taleplerimizin kabulü ile kesinleşmiştir.

İşe İade Davaları:

15. Yolbulan Demir’den sendikal sebeple çıkartılan 5 işçinin işe iade davaları devam etmektedir.

1. Nema Makine işyerinde üyelerimizin 8’inin iş akitleri feshedilmiş, açılan iade davaları lehe sonuçlanmıştır.

16. Posko Assan işyerinde örgütlenme nedeniyle çıkarılan 60 üye için açılan işe iade davalarının
58’inde sendikal tazminata hükmedilmiştir. Üyelerimizin işbaşı yaptırılmadıklarından alacakları tahsil edilmiştir. 2 üyenin davası devam etmektedir.

2. Enpay işverenliğince sendikamıza üye oldukları gerekçesi ile işten çıkarılan 164 üye için açılan
işe iade davaları kazanılmıştır.
3. Donghee işyerinde örgütlenme nedeniyle çıkarılan 47 üye için açılan işe iade davalarının 44’ü
sendikal tazminata hükmedilmiştir. Üyelerimizin işbaşı yaptırılmadıklarından alacakları tahsil edilmiştir. 1 üyemizin davası reddedilmiş olup 2 üyenin davası devam etmektedir.
4. M.T. Reklam işyerinde yürütülen örgütlenme çalışmaları sırasında ve sonrasında işten çıkarılan
53 üye için açılan işe iade davalarından 18’i dava kabul edilmiş, 13’ü reddedilmiştir.
5. Çınar boru işyerinden çıkarılan 2 üyemiz için açılan işe iade davaları lehe bitmiştir.
7. Alimex işverenliği tarafından işten çıkarılan 1 üye işçi için açılan işe iade davası aleyhimize
bitmiştir.

17. Sendikamıza üye oldukları için Umer Haddecilik işvereni tarafından iş sözleşmeleri sona erdirilen 39 üyemiz için sendikal tazminatlı açtığımız işe iade davaları devam etmektedir.
18. IRC Otomotiv işyerinden çıkarılan 4 üye için açılan işe davaları lehe bitmiştir. İşbaşı yaptırılmayan ve alacakları ödenmeyen üyelerimizden 1’i için dava açılmış olup diğer 2’si için de dava
açılacaktır. Diğer üyemiz için işbaşı başvurusu yapılmıştır.
19. Stow Depo işyerinden çıkarılan 5 üye için açılan işe iade davaları devam etmektedir.
20. Ford Otomotiv işyerinde 33 üyemiz için açılan sendikal tazminat talepli işe iade davalarında
yerel mahkemede dava kabul edilmiş, Yargıtay ise bozarak “geçerli fesih” kararı vermiştir.
21. Federal Mogul işyerinde 11 üyemiz için açılan sendikal tazminat talepli işe iade davalarından 9
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tanesi kesinleşmiştir. Bu dosyalarda yerel mahkeme sendikal tazminat talebini reddedip, işe iadeye
karar vermiştir. Yargıtay ise düzelterek onamış, sendikal işe iade olarak hüküm kurmuştur.

Ceza Davaları:

22. Çok Yaşar Halat A.Ş. işyerinde işe iade davası açtığımız 1 üyemizin davası kabul edilmiş ve
onanarak kesinleşmiştir.

1. Snop işvereni aleyhine TCK 118. Maddeye muhalefet nedeniyle yaptığımız suç duyurusu sonucunda açılan davada beraat kararı verilmiştir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiş olup dosya Yargıtay tarafından bozulmuş olup yargılama devam etmektedir.

23. Çınar Boru Profil San. Ve Tic. A.Ş. isimli işyerinde iş akdi feshedilen 2 üyemizin işe iade davaları
lehe sonuçlanmıştır.

2. Donghee işvereni hakkında örgütlenme döneminde yaptığımız suç duyurusu sonucu açılan ceza
davası devam etmektedir.

Tazminat ve Alacak Davaları:

3. Posko işyerinde örgütlenme hakkına müdahale nedeniyle yapılan eylemlerden dolayı yönetici ve
üyelerimizin yargılandığı dava devam etmektedir.

1. Elkim işyerinden 243 üye için ücret garanti fonuna yaptığımız başvurunun reddi nedeniyle
Türkiye İş Kurumu aleyhine açtığımız davalar yerel mahkemede kazanılmış ancak karalar Yargıtay
tarafından bozulmuştur. Yargılama devam edecektir.
2. Donghee işyerinden 2 üye için açılan alacak davaları devam etmektedir.
3. Elimsan işyerinden 1 üye için açılan sendikal tazminat talepli dava devam etmektedir.
4. Tekno Maccaferri’de çalışan 1 üyemizin kıdem-ihbar tazminatına yönelik açtığımız dava kazanılmış olup alacakları tahsil edilmiştir.
5. AD Demirel işyerinin kapatma kararı nedeniyle üyelerimizin tazminat alacakları ve sendikamızın
aidat alacağı için işverenle yapılan protokol neticesinde alınan senetlerin ödenmemesi sonucu
tarafımızdan icra takibi yapılmıştır. Kalan alacaklar için takip devam etmektedir.
Ayrıca 2 üye için açılan fark kıdem ve ihbar tazminatı alacağı davaları kazanılmış olup icra takibine
geçilmiştir.
6. Teknorat Otomotiv işyerinde işten çıkartılan bir işçinin kıdem ihbar tazminatı talepli davası açılmış bitmiş kesinleşmiştir.
7. Posko Assan işyerinde çıkarılan 52 üye için açılan alacak davaları devam etmektedir. Ayrıca 54
üye için vergi mahkemesine açılan davalar reddedilmiş olup istinaf aşamasındadır.
8. Nuhtel işyerinden çıkarılan 2 üyemiz için açılan sendikal tazminat talepli davalar reddedilmiştir.
9. Elimsan işvereni aleyhine 1 üyemiz için yürütülen icra takibi nedeniyle yapılan itirazın kaldırılması için açılan dava devam etmektedir.
10. Arma Filtre işyerinden 1 üye için açılan sendikal tazminat davası lehe bitmiş olup dosya Yargıtay’dadır.

BURSA ŞUBE:
İşe İade Davaları:
1 Bosch işyerinden işten çıkarılan işe iade davaları kazanılan ve işe geri alınmayan 4 üyemizin
ödenmeyen kıdem ve ihbar tazminatı alacakları için açılan davalar kazanılmıştır.
2. Bosch Rexroth işyerinde çalışırken iş sözleşmeleri feshedilen bir üyemiz için açılan işe iade davası kazanılmış ve alacakları tahsil edilmiştir.
3. NBR Makina işyerinde sendikamıza üye oldukları için işten çıkarılan işe iadelerine karar verilmesine rağmen işe alınmayan ve alacakları ödenmeyene 11 üyemiz için icra takibi başlatılmış,
söz konusu takiplerden 7’si itirazın iptali davasına konu olmuştur. Dosyalar Yargıtay tarafından
onanmıştır.
4. ADARAD işyerinde örgütlenme çalışmasının başlangıcında işten çıkartılan bir işçi için açılan işe
iade davası kazanılmış olup karar Yargıtay tarafından onanmıştır.
5. Çimtaş Boru ve Çelik işverenliği tarafından işten çıkartılan 3 üyemiz için açılan işe iade lehe
sonuçlanmıştır.
6. Şahinkul Makina işverenliği tarafından iş sözleşmeleri sona erdirilen 9 üye adına açılan iş iade
davalarından 1’i reddedilmiş, 9’unun kabulüne karar verilmiş, tüm dosyalar Yargıtay’ca onanarak
kesinleşmiştir.
7. Bilim Makina işverenliği tarafından sendikamızla görüşme aşamasından işten çıkartılan 7 işçi
adına açılan işe iade davaları kazanılmış, işveren işçileri işe davet etmiş, 1 işçi işbaşı yapmış, 5 işçi
adına alacak davası açılmış olup dosyalar halen Yargıtay’dadır.
8. Tecasa işverenliği tarafından İş sözleşmeleri sona erdirilen 3 üye adına açılan işe iade davalarından 1’i feragatle sonuçlanmış, diğer ikisinin kabulüne karar verilmiş ve kararlar Yargıtay’ca
onanarak kesinleşmiştir.
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9. Otosima işverenliği tarafından işten çıkartılan 1 üyemiz adına açılan işe iade davası lehe sonuçlanmıştır.
10. Sendikamızın örgütlenme çalışmaları sırasında Ototrim işverenliğince iş sözleşmeleri sona erdirilen 52 işçi adına açılan sendikal tazminat talepli işe iade davaları sonuçlanmış olup, işçilerin sendikal nedenle iş sözleşmelerinin sona erdirildiğinin tespiti ile işe iadelerine karar verilmiş, kararlar
Yargıtay’ca onanarak kesinleşmiştir.
11. Yamas Yaşar Makina Kalıp Oto Yedek Parça San. Tic. A.Ş.’nce iş sözleşmeleri sona erdirilen 7
üye adına açılan sendikal tazminat talepli işe iade davalarının kabulüne dair verilen kararların kesinleşmesi üzerine davalı işveren tarafından ödenmeyen alacaklar nedeniyle alacak davası açılmış
olup, alacakların davalı tarafından ödenmesi nedeniyle yapılan protokol gereği alacak davalarından feragat edilmiştir.
12. Fimaks işverenliği tarafından işten çıkartılan 7 üyemiz adına işe iade davasının kabulüne karar
verilmiş olup kararlar kesinleşmiştir.
13. Rollmech işverenliği tarafından sendikamızın örgütlenme faaliyeti sırasında işten çıkartılan
21 işçi adına açılan sendikal tazminat talepli işe iade davaları sonuçlanmış olup, işçilerin sendikal nedenle iş sözleşmelerinin sona erdirildiğinin tespiti ile işe iadelerine karar verilmiş, kararlar
Yargıtay’ca onanarak kesinleşmiştir.
14. Feka işverenliği tarafından sendikamızın örgütlenme faaliyeti sırasında işten çıkartılan 12
üye adına açılan sendikal tazminat talepli işe iade davalarının kabulüne karar verilmiş, kararlar
Yargıtay’ca onanarak kesinleşmiştir.
15. MFK Makina işverenince örgütlenme nedeniyle iş sözleşmeleri sona erdirilen 3 üye adına açılan
sendikal tazminat talepli işe iade davaları sonuçlanmış olup üyelerin sendikal nedenle iş sözleşmelerinin sona erdirildiğinin tespiti ile işe iadelerine karar verilmiştir. Dosyaların tümü Yargıtay’ca
onanarak kesinleşmiştir.
16. OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.’nce iş sözleşmeleri tazminatsız ve tazminatlı olarak
sona erdirilen 112 üye adına açılan sendikal tazminat talepli işe iade davalarının tamamında üyelerin sendikal nedenle iş sözleşmelerinin sona erdirildiğinin tespiti ile işe iadelerine karar verilmiştir.
Dosyaların tümü Yargıtay’ca onanarak kesinleşmiştir.
Yine aynı örgütlenme çalışması içerisinde “eğitim çalışması” adı altında baskı yapılan 9 üye adına
açılan sendikal tazminat talepli işe iade davalarının İlk Derece Mahkemesinde kabulüne karar verilmiş, ilgili dosyalar Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay’ca onanarak kesinleşmiştir. Aynı üyeler
adına işverence mobbing yapılması nedeniyle açılan manevi tazminat davalarının ise reddine karar
verilmiştir, ilgili kararlar Bölge Adliye Mahkemesince de hukuka uygun bulunarak kesinleşmiştir.
Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuş, Anayasa Mahkemesi başvurularımızı reddetmiştir.

17. E.C.S. Elektrik işverenliği tarafından iş sözleşmeleri sona erdirilen 5 üye adına açılan sendikal
tazminat talepli işe iade davalarında yerel mahkeme üyelerin işe iadelerine karar vermiş ancak 3
üyenin dosyasında sendikal tazminata hükmetmiştir. Diğer 2 üyenin dosyasında sendikal tazminata hükmedilmemesi nedeniyle tarafımızca kararlara itiraz edilmiştir. Tüm dosyalarda Bölge Adliye
Mahkemeleri Sendikal tazminata hükmetmiştir. Tüm dosyalar kesinleşmiş, işveren üyelerin hak ve
alacaklarını ödemediği için alacak davaları açılmış olup, davalar halen devam etmektedir.
18. Ewon işyerinden çıkarılan 18 üye adına açılan sendikal tazminat talepli işe iade davalarının
15’inde üyelerin sendikal nedenle iş sözleşmelerinin sona erdirildiğinin tespiti ile işe iadelerine
dair karar kesinleşmiştir. Üç dosyada Bölge Adliye Mahkemesi İlk Derece Mahkemesinin kararını
ortadan kaldırarak davayı reddetmiş, ret kararları Yargıtayca onanarak kesinleşmiştir.
19. Mastaş Makina işyerinden çıkarılan 3 işçi adına açılan sendikal tazminat talepli işe iade davalarının ikisinde ilk derece mahkemesi feshin sendikal nedene dayandığını kabul etmeyerek işe iadenin kabulüne karar vermiş, ilgili kararlara sendikal tazminat yönünden Bölge Adliye Mahkemesine
itiraz edilmiştir. Bir dosya halen ilk derece mahkemelerinde devam etmektedir.
20. Türk Pyrysmian işyerinden iş sözleşmeleri sona erdirilen 7 üye adına işe iade davası açılmış
olup, davalar halen ilk derece mahkemelerinde devam etmektedir.
21. Sistemi Comandi Meccanici işyerinden çıkarılan 2 üye adına işe iade davası açılmış olup, davalar halen ilk derece mahkemelerinde devam etmektedir. Davacılardan birinin vefatı nedeniyle diğer
dava tarafımızca takip edilmektedir.
22. Asil Çelik işyerinde 2017 yılı Ocak ayında uygulanacak grevin yasaklanmasının ardından işveren sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek 10 işçinin iş sözleşmesini feshetmiştir. Açılan
davalardan8’i lehe sonuçlanmış ve alacaklar tahsil edilmiştir. Diğer iki dava yerel mahkemede lehe
sonuçlanmış olup dosyalar işverenin itirazı nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesindedir.
23. Schmitter Oto işverenliği tarafından işten çıkartılan 3 üyemiz açılan sendikal tazminat talepli
işe iade davaları sonuçlanmış olup, işçilerin sendikal nedenle iş sözleşmelerinin sona erdirildiğinin
tespiti ile işe iadelerine karar verilmiş, kararlar Yargıtay’ca onanarak kesinleşmiştir.
Tazminat-Alacak Davaları ve İcra Takipleri:
1. Asil Çelik işyerinde uygulanan kısa çalışma sırasında üyelerimize, ikramiye, yakacak ve çocuk
yardımı alacakları 103 üyemiz için açılan alacak davaları kazanılmış, 101 dosyada alacak miktarı
temyiz sınırı altında olduğundan kesinleşmiş ve tahsil edilmiştir. Temyiz sınırının üzerinde olan iki
dosya davalı tarafça temyiz edilmiş, kararlar Yargıtay’ca bozulmuş, bozma üzerine yerel mahkemece davaların reddine karar verilmiş, ret kararları Yargıtay’ca onanarak kesinleşmiştir.
2. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün alt işvereni olan MHC şirketinde çalışan üyelere
işyerinde bağıtlanmış olan toplu iş sözleşmesinin işverenlerce uygulanmaması nedeniyle oluşan
alacaklarının tahsili amacıyla 57 üye adına alacak davası açılmış olup, davalar halen ilk derece
mahkemesinde devam etmektedir.
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3. Asil Çelik işverenliği aleyhine bir üye adına açılmış olan işe iade davasının kazanılması sonucu
işverenin kıdem ve ihbar tazminatını ödememesi nedeniyle açılmış olan alacak davasının kabulüne
karar verilmiş olup, karar Yargıtay’ca onanarak kesinleşmiştir.

5. Örgütlenme çalışmalarında Arobus işyerinde üyelerimize yapılan baskılarla ilgili 1 üyemiz adına
yapmış olduğumuz suç duyurusu sonucu açılan ceza davasında beraat kararı verilmiş, karar tarafımızca temyiz edilmiş, beraat kararı Yargıtay’ca onanarak kesinleşmiştir.

Hukuki Uyuşmazlıklara İlişkin Diğer Davalar:

6. Bosch ve Bosch Rexroth işyerlerinde örgütlenme faaliyetlerinin devam ettiği dönemde yapılan
toplantıları hukuk dışı davranışlarla engellemeye çalışan Türk Metal Sendikası Bursa 2 Şube başkanı ve 8 yöneticisi hakkında yaptığımız suç duyurusu sonucunda, bu kişiler hakkında Bursa 4. Asliye
Ceza Mahkemesi’nin 2012/652 E. sayılı dosyasında açılan davada 1 sanık hakkında ceza verilmiş
ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, diğer sanıklar hakkında beraat kararı
verilmiştir. Karar Yargıtay’ca onanarak kesinleşmiştir.

1. Asil Çelik işyeri eski temsilcisi Hüseyin Kurt’un Sendikamız aleyhine yaptığı açıklamalar nedeniyle açtığımız manevi tazminat davası kazanılmış, Yargıtay’ca bozulması üzerine davanın reddine
karar verilmiş, ret kararı Yargıtay’ca onanarak kesinleşmiştir.
Ceza Davaları:
1. Tİ Otomotiv işveren vekilleri hakkında sendikal hakların kullanılmasını engellemeleri nedeniyle
yaptığımız suç duyurusu sonucu açılan dava reddedilmiş olup karar tarafımızdan temyiz edilmiş
olup karar Yargıtay tarafından bozulmuş ve yapılan yargılama sonucunda işveren vekilleri ceza
almıştır.
2. Sendikamızın örgütlenme çalışmalarında Bosch işyeri önünde yapılan basın açıklaması sırasında
yönetici ve üyelere yapılan saldırı nedeniyle tarafımızca suç duyuruları ve aynı olaya ilişkin Türk
Metal Sendikası temsilcilerinin DİSK ve Sendikamız yöneticileri aleyhine yaptıkları suç duyurusu
sonucunda açılan ve Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2013/275 E. sayısı ile görülen davanın sonucunda DİSK ve Sendikamız yöneticilerinin beraatına, şikâyetçi olduğumuz sanıklardan 2
sanığın cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararlarına tarafımızca itiraz edilmiş, itiraz reddedilmiştir.
Şikâyetçisi olduğumuz beraat eden sanıklar yönünden karar tarafımızca temyiz edilmiş olup, Yargıtay, bu sanıklardan 10’unun cezalandırmaları gerektiği gerekçesiyle kararı bozmuştur. Bozma
kararı üzerine dosya ilk derece mahkemesine gelmiş olup, yargılama devam etmektedir.
3. Örgütlenme çalışmaları sırasında MFK Makina Freze Kalıp Oto Yan San. İml. İnş. Ve Paz. San.
Ve Tic. Ltd. Şti. yetkilisine karşı sendikal hakların kullanmasını engellemesi, tehdit ve hakaret
nedeniyle tarafımızca yapılan suç duyurusu nedeniyle açılan ceza davasında, işyeri sahibi sanık
Muhsin Mardin’in sendikal hakların kullanılmasını engelleme, silahla tehdit, hakaret suçlarından
cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.
Bu kararın sonrasında tehdit ve hakarete uğrayan Sendika çalışanı ve sendika üyeleri adına manevi tazminat davası açılmış olup, dava halen devam etmektedir.
4. OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.’nin üyelerin iş sözleşmelerini sona erdirmesi üzerine
Sendikaca basın açıklaması yapılmak istenmesi nedeniyle Sendika yönetici, çalışan ve üyelerine karşı açılan ceza davasında Mahkeme, Sendika yönetici, çalışan ve üyelerinin 5 ay hapis ile
cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermiş, ilgili kararlara ilişkin
Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuştur. Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurular halen sonuçlanmamıştır.

ESKİŞEHİR ŞUBE:
İşe İade Davaları:
1. Accuride (Mefro Whells -Tekersan), işyerinde işten çıkartılan 2 üyemiz için açılan işe iade davaları reddedilmiştir.
2. Bozüyük’ te bulunan Midal Kablo işverenince işten çıkarılan 24 üye için açılan işe iade davalarında, üyelerimizin işe iadesine ve kendilerine sendikal tazminat ödenmesine karar verilmiştir.
Alacakları tahsil edilmiştir. 2 dava ise devam etmektedir.
3. ICF Isı Cihazları işyerinde örgütlenme faaliyetleri sırasında işten çıkartılan 66 üyemiz için açılan
işe iade davalarından lehe sonuçlanmıştır. İşyeri iflas ettiğinden üyelerimizin alacakları iflas masasına kaydedilmiştir.
4. Roca Banyo TR A.Ş. aleyhine 3 üye için açılan işe iade davaları kabul edilerek kesinleşmiş ve
tazminatlar üyelere ödenmiştir.
5. Doruk ve Renta işverenliğine karşı belirli süreli sözleşme ile çalıştırılan üyeler için açılan 113 işe
iade ile kıdemi 6 aydan düşük üyeler için açılan ihbar tazminatı davalarından 19’u Bölge Adliye
Mahkemesi incelemesinden geçerek kesinleşmiş, işçiler işe başlatılmayarak tazminatları ödenmiştir. Diğerleri devam etmektedir.
Tazminat ve Alacak Davaları:
1. Renta işyerinden çıkarılan 1 üye için açılan sendikal tazminat talepli dava kabul edilmiştir. Dosya
Yargıtay’dadır.
2. Bilecik’te kurulu bulunan Demisaş Döküm AŞ’de çalışmakta iken kalp krizi neticesinde vefat
eden üyemizin ölümünün iş kazası olarak tespiti istemli açmış olduğumuz davanın kabulüne karar
verilmiş olup, kesinleşerek mirasçılarına ödeme yapılmıştır.
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Ceza Davaları:
1. Eskişehir Şube yöneticilerim ve üyelerimiz aleyhine Bilecik Valiliği önünde yapılan basın açıklaması nedeniyle açılan davada hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiştir. Bu karara
karşı itirazımızın da reddedilmesi üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurulmuştur.

11. Peksa Profil işyerinden örgütlenme nedeniyle iş sözleşmeleri feshedilen 13 üyemiz için açtığımız işe iade davaları devam etmektedir.
12. Karyer işyerinden sendikamıza üye oldukları için işten çıkarılan 27 üyemiz için açılan işe iade
davaları lehe bitmiştir. 2 üye için açılan dava devam etmektedir.

2. Eskişehir şube yöneticileri aleyhine 1 Mayıs 2016 kutlamaları sebebi ile 2911 sayılı yasaya muhalefetten açılan yöneticilerimiz beraat etmişlerdir.

13. Dönmez Debriyaj işyerinde sendikamıza üye oldukları için işten çıkarılan 9 üyemiz için açılan
işe iade davalarından 7’si kazanılmış olup 2’si devam etmektedir.

3. Roca Banyo TR A.Ş. yöneticisi hakkında üyelerimizi sendikadan istifa ettirme baskısı nedeniyle
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığımız suç duyurusunda takipsizlik kararı verilmiştir.

14. Üstünkarlı işyerinden örgütlenme çalışmaları sırasında işten çıkarılan 11 üyemiz için açtığımız
işe iade davalarından 7’si lehe bitmiş olup 4’ü devam etmektedir.

Diğer Davalar:

15. Termokar işyerinden çıkarılan 10 üyemiz için açılan işe iade davalarından 2’si lehe bitmiştir.
Diğer 8 dava ise devam etmektedir.

1. Öznur Pres işvereninin çoğunluk tespitine itiraz davasında verilen kabul kararının hak ihlaline
neden olması ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonuçlanmamıştır.

İZMİR ŞUBE:
İşe İade Davaları:
1. Teknik Otomat işverenliği tarafından işten çıkarılan 10 üyemiz için açtığımız işe iade davaları
lehe sonuçlanmıştır.
2. Totomak işyerinden çıkarılan 4 üyemiz için açılan işe iade davaları lehe sonuçlanmıştır.
3. CMS Cant işverenliği tarafından işten çıkarılan 1 işçi için açtığımız işe iade davası lehe sonuçlanmıştır.
4. Volt Elektrik işvereni işten çıkarılan 8 üyemiz için açtığımız işe iade ve sendikal tazminat talepli
davada 1 üyemizin işe iadesine, 7 üyemiz için de işe iade ve sendikal tazminata karar verilmiştir.
5. Ar-Elektronik işverenince işten çıkarılan 33 üyemiz için açtığımız işe iade davaları lehe sonuçlanmıştır.
6. Mepa işverenince işten çıkarılan 5 üyemiz için açtığımız işe iade davası kabul edilmiştir.
7. Luna işyerinde işten çıkarılan 13 üyemiz için açtığımız işe iade davasından 12 dava kabul edilmiştir diğeri ise feragat nedeniyle reddedilmiştir.
8. FTA Havacılık işverenince işten çıkarılan 8 üyemiz için açtığımız işe iade davaları kazanılmıştır.
9. Mercan Endüstriyel işyerinden çıkarılan 2üyemiz için açılan işe iade davaları devam etmektedir.
10. Accel Bisiklet işyerinden çıkarılan 6 üyemiz için açılan işe iade davası devam etmektedir.

16. Ortropro işyerinden çıkarılan 1 üye için açılan işe iade davası kazanılmıştır.
17. Aykim Metal işyerinden çıkarılan 1 üyemiz için açtığımız işe iade davası lehe bitmiş olup istinaf
incelemesi devam etmektedir.
Tazminat ve Alacak Davaları:
1. Ar-Elektronik tarafından işten çıkarılan 11 üyemiz için açtığımız sendikal tazminat talepli davalar
lehe sonuçlanmıştır. 2 üye için açılan alacak davaları devam etmektedir.
2. Manisa Ruba işyerinden 14 üyemiz için açtığımız toplu iş sözleşmesinin yanlış uygulanmasından kaynaklı ücret alacağı, eşit davranma ilkesine aykırılık ve sendikal tazminatlı davalar devam
etmektedir.
3. Çukurova Jeneratör işyerinden 7 üyemizin alacakları nedeniyle başlattığımız icra takiplerine
yapılan itirazlar reddedilmiştir.
4. Luna işvereni tarafından işten çıkarılan 17 üyemiz için açtığımız sendikal tazminat talepli davalar
lehe sonuçlanmıştır.
Luna işvereni aleyhine açılan kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer alacaklarına ilişkin açılan davalar
kısmen kabul edilmiş olup istinaf incelemesi devam etmektedir.
5. Mepa tarafından işten çıkarılan 1 üyemiz için açtığımız sendikal tazminat talepli dava lehe sonuçlanmıştır.
6. Karyer işyerinden sendikamıza üye oldukları için işten çıkarılan 7 üyemiz için açılan sendikal
tazminat davaları lehe bitmiştir. 2 üye için açılan sendikal tazminat davaları lehe bitmiş olup istinaf
incelemesi devam etmektedir.
7. AKG Termoteknik işyerinden 18 üyemiz için açtığımız sendikal tazminat davalarından 17’si lehe
bitmiş olup istinaftadır. Diğer üyemiz için açtığımız dava devam etmektedir.
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8. Termokar işyerinden çıkarılan 6 üyemiz için açılan sendikal tazminat talepli davalardan 3’ü lehe
bitmiş olup istinaf incelemesi devam etmektedir. Diğer 3 dosyanın ise yerel mahkemede yargılanması devam ediyor.
9. Dönmez Debriyaj işyerinden çıkarılan 3 üyemiz için açılan sendikal tazminat talepli davalar kazanılmış olup istinaf incelemesi devam etmektedir.
Ceza Davaları:
1. Karyer işvereni ve işveren vekillerinin sendikal hakları ihlal etmeleri nedeniyle yaptığımız suç
duyurusu nedeniyle açılan davada sanıklara ceza verilmiş olup dosya istinaf incelemesindedir.
2. Ruba işyeri ile ilgili ceza davası devam etmektedir.
Diğer Davalar:
1. Ruba işverenliğine karşı toplu iş sözleşmesinin uyarlanması ile ilgili açtığımız dava yerel mahkemede reddedilmiş olup tarafımızdan itiraz edilmiştir.

ANADOLU ŞUBE:
İşe İade Davaları:
1. Başöz Enerji aleyhine 2 üyemiz için açtığımız iade davalarından 2 tanesi reddedilmiş olup kararlar Yargıtay tarafından da onanmıştır.
2. Antalya Wagner Kablo aleyhine 3 üyemiz için açtığımız iade davası kabul edilmiş, Bölge Adliye
Mahkemesi incelemesinden geçerek kesinleşmiş, işçilere tazminat ve alacakları ödenmiştir.
3. Hidrokon Konya işverenliği tarafından işten çıkarılan 17 üyemiz için açtığımız iade davaları kabul
edilerek kesinleşmiş, üyelerimize tazminatları ödenmiştir.
4. Galipoğlu Hidromas işvereni tarafından işten çıkarılan 13 üyemiz için açtığımız iade davalarından 4 tanesi üyelerimizin feragati nedeniyle reddedilmiş olup, 9 üyemizin davası kazanılmış ve
alacakları tahsil edilmiştir.
5. Akın Piston işyerinde işten çıkarılan 4 üyemiz için açtığımız iade davaları reddedilmiş, ret kararları Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmiştir.
6. Mersin’de bulunan Özbal Çelik işvereni tarafından iş sözleşmeleri feshedilen 5 üyemiz için açılan
işe iade davalarında, 2 dosya için sendikal tazminat kararı, 3 dosya için de işe iade kararı verilmiş
bu kararlar kesinleşmiştir. İşçilere ödemeler yapılmış olup, kimi kalemlerde eksik ödeme yapılması
nedeni ile arabulucuya başvurulacaktır.
7. Kayseri’de Kurulu Tuğra Makine işyerinden çıkarılan 2 İşçi adına açmış olduğumuz işe iade
davası kabul edilerek İstinaf incelemesi sonucunda kesinleşmiştir. İşçilere tazminat ve alacakları
ödenmiştir.

8. Çemaş Döküm işverenliğince iş sözleşmeleri feshedilen 2 üyemiz için açılan işe iade davaları
kazanılmış olup üyelerimizin alacakları tahsil edilmiştir.
Tazminat ve Alacak Davaları:
1. Sağlık Bakanlığı aleyhine 6 üyemiz adına açılan alacak davalarında, TİS’ten kaynaklı 3 alacak
davası kabul edilmiş, karar kesinleşmiştir. Davalar icra takibi aşamasındadır. 3 fazla mesai alacağı
davası kazanılmış olup 2’si şu an Yargıtay’dadır. Diğer dosyada karar kesinleşmiş olup üyemizin
alacakları tahsil edilmiştir.
2. Ceha Büro Mobilyaları işyerinden çıkarılan 2 üyemiz için açılan sendikal tazminat davaları lehimize sonuçlanmış ve alacakları tahsil edilmiştir.
3. Kayseri ODS Ltd. Şti. aleyhine bir üyemiz adına açılan kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacaklarına ilişkin dava yerel mahkemede kabul edilmiş olup, dosya Bölge Adliye Mahkemesi’ndedir.
Diğer Davalar:
1. Ankara Ostim’de Kurulu Klisom A.Ş. ‘de çalışırken işyerine alınmayan üyelerimizin hukuki durumunun tespiti için 31/05/2017 tarihinde işyerinde keşif yapılarak delil tespiti isteminde bulunulmuş ve bilirkişilerce rapor düzenlenmiştir.
2. Kayseri’de kurulu olan ODS Ltd. Şti. işverenliğine karşı sendika aidat alacağı ile ilgili icra takibimize borçlu işverenlik itiraz etmiştir. Kayseri 4. İş Mahkemesinde itirazın iptali davası devam
etmekte iken işverenlikle anlaşma yoluna gidilerek, sendika aidatları tahsil edilmiştir.

GREVLERE İLİŞKİN HUKUKİ SÜREÇLER:
1. MESS grup toplu iş sözleşmeleri sonucu 29 Ocak 2015’te başlayan grevlerimizin, 30 Ocak 2015
günü Bakanlar Kurulu kararıyla ertelenmesi üzerine, 02.02.2015 tarihinde Danıştay’da dava açılmış ve bu davada yürütmenin durdurulması talep edilmiştir. Yürütmenin durdurulması talebimiz
Danıştay 10. Dairesi tarafından 2’ye karşı 3 üyenin oy çokluğuyla reddedilmiştir. Bu karar yaptığımız itirazda reddedilmiştir.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun yürütmeyi durdurma talebimizi reddetmesi nedeniyle, grev ertelemesi grev yasağına dönüştüğünden ve başkaca bir iç hukuk yolu kalmadığından
27.08.2015 tarihinde sendika tüzel kişiliğimiz adına Anayasa Mahkemesi’ne tarafımızdan başvurulmuştur. Anayasa Mahkemesi 09.05.2018 tarihli kararında, erteleme kararının sendika hakkına
müdahale olduğu, bu nedenle Anayasa’nın 51. Maddesi ile güvence altına alınan sendika hakkının
ihlal edildiği tespit edilmiş ve idarenin 50.000 TL. manevi tazminat ödemesine karar verilmiştir.
Danıştay 10. Dairesi, Anayasa Mahkemesi kararına karşı davayı esastan reddetmiştir. Bu karar
ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na yaptığımız itiraz incelemesi devam etmektedir.
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2. Asil Çelik işyerinde uygulanacak grev Bakanlar Kurulu’nca 18.01.2017 tarihli Resmi Gazete ’de
yayımlanan 17.01.2017 tarih ve 2017/9744 sayılı kararı ile millî güvenliği bozucu nitelikte olduğu
görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmiştir. Bu erteleme kararına karşı açılan dava devam etmektedir.
3. EMİS tarafından sendikamız aleyhine açılan Kocaeli ABB işyerindeki kanun dışı grevin tespiti
davası görülmekte iken EMİS ile varılan anlaşma sonucunda feragat ile sona ermiştir.
Sendikamız tarafından EMİS ve ÇSGB aleyhine açılan ve Ankara 36. İş Mahkemesi’nde görülen
grev oylamasına itiraz davası EMİS ile varılan anlaşma sonucunda feragat etmemizle sona ermiştir.

açtığı davada yerel mahkeme lehimize karar vermiş olup anılan karar Yargıtay tarafından da onanmıştır. Yine Ümit Bingöl’ün üyelikten çıkarılmasına ilişkin Merkez Disiplin Kurulu kararı aleyhine
açtığı dava ise aleyhe sonuçlanmıştır.
6. Schneider işyerinden Gökhan Kabasakal’ın üyelikten çıkarılmasına ilişkin Merkez Disiplin Kurulu
kararı aleyhine açtığı dava devam etmektedir.
7. Çemaş işyerinde temsilcilik görevinden alınan Fahri Doğan’ın bu kararın iptali talebiyle açtığı
davada yerel mahkeme aleyhimize karar vermiş olup istinaf incelemesi devam etmektedir.
8. İş sözleşmesi feshedilen Ayşegül Doğanöz’ün açtığı işe iade davası aleyhimize sonuçlanmıştır.

4. Tecnomaccaferri işyerinde aldığımız grev kararı sonrası işveren Ankara’da bulunan ofisinde grev
oylaması için muvazaalı çalışan girişi yapmıştır. Bu husus tarafımızdan mahkeme kanalı ile tespit
edildikten sonra grev oylamasının yapılmaması için kuruma başvuru yapılmıştır. Kurum talebimizi
reddetmiştir. Bunun üzerine Düzce İş Mahkemesi’nde açılan davada talebimiz kabul edilmiş yapılan grev oylamalarının iptaline karar verilmiştir.

9. İş sözleşmesi feshedilen Mehmet Beşeli’nin açtığı işe iade davası aleyhimize sonuçlanmıştır.

5. Kayseri’de bulunan ODS işverenliğinin, sendikamız aleyhine açmış olduğu kanunsuz grevin
tespiti davası yerel mahkemece reddedilmiş olup Bölge Adliye Mahkemesi incelemesi neticesinde
karar kesinleşmiştir.

13.İş sözleşmesi feshedilen Hüseyin Güler’in açtığı işe iade davası aleyhimize sonuçlanmıştır. Hüseyin Güler’in, açtığı alacak davası aleyhimize sonuçlanmıştır.

DİĞER DAVALAR:
1. Hüseyin Fırat, Şube Mali Sekreterliği görevinden Sendika Merkez Disiplin Kurulu’nun 25.07.2018
tarih - 21 sayılı ve 22.01.2019 tarih - 22 sayılı kararları ile alınması üzerine açtığı davalar birleştirilmiştir. Karar tarafımızdan ve davacı yanca istinaf edilmiş olup inceleme devam etmektedir.
Yine Hüseyin Fırat’ın üyelikten çıkarılmasına ilişkin Merkez Disiplin Kurulu kararı aleyhine açtığı
dava devam etmektedir.
Hüseyin Fırat’ın açtığı alacak davası devam etmektedir.
2. Gökhan Aydın’ın, Şube Mali Sekreterliği görevinden Sendika Merkez Disiplin Kurulu’nun
25.10.2017 tarih - sayılı kararı ile alınması üzerine açtığı dava aleyhe bitmiştir. Yine Gökhan
Aydın’ın, Şube Mali Sekreterliği görevinden Sendika Merkez Disiplin Kurulu’nun 14.02.2019 tarih
- 23 sayılı kararı ile alınması üzerine açtığı dava yerel mahkemede aleyhimize sonuçlanmış olup
karar tarafımızdan istinaf edilmiş olup inceleme devam etmektedir.
3. Eskişehir Şubesi eski yöneticilerinden Ünal Akkaya’nın sendika aleyhine açmış olduğu alacak
davası devam etmektedir.
4. Görevden alınan Bekaert işyeri temsilcilerinin, yönetim kurulu kararının iptali için açtıkları dava
devam etmektedir.
5. ZF Lemförder işyerinde temsilcilik görevinden alınan Ümit Bingöl’ün bu kararın iptali talebiyle

10. İş sözleşmesi feshedilen Gülümser Öztürk’ün açtığı işe iade davası aleyhimize sonuçlanmıştır.
11. İş sözleşmesi feshedilen Yakup Aslandoğan’ın açtığı işe iade davası aleyhimize sonuçlanmıştır.
12. İş sözleşmesi feshedilen Ahmet Ergin’in, açtığı işe iade davası aleyhimize sonuçlanmıştır.

14. İş sözleşmesi feshedilen Melek Özer’in açtığı alacak davası devam etmektedir.
15. İş sözleşmesi feshedilen Cengiz Yıldız’ın açtığı alacak davası devam etmektedir.
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BİREYSEL VE KOLLEKTİF İŞ HUKUKUNU DÜZENLEYEN
TEMEL YASALARDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
4857 SAYILI İŞ KANUNU
4857 Sayılı İş Yasası’nda son dört yıl boyunca torba yasalarla bir çok değişiklik yapılmıştır.
Analık İzinlerinde Yapılan Değişiklik:
Ekim 2016 tarihli 6663 Sayılı torba yasa ile 4857/13. ve 74. Maddesinde yapılan değişiklik ile analık
izinlerinde ve kısmi çalışmada yeni düzenlemeler getirildi. Yeni gelen düzenlemelerden biri olan
yarım çalışma, kadın işçinin doğum raporundan sonra çocuk sayısına göre birinci doğumda 60,
ikinci doğumda 120, üçüncü doğumda ise 180 gün, çocuğun engelli doğması halinde ise 360 gün
isterse yarı zamanlı çalışmasıdır. İşveren çalışılan yarı sürenin ücretini ödeyecek, kalan yarı sürenin
ücreti ise günlük asgari ücretin brüt tutarı üzerinden Türkiye İş Kurumu tarafından “yarım çalışma
ödeneği” olarak ödenecektir.
Bu konuda ikinci düzenleme olan kısmi çalışma, ebeveynlerin ikisinin de çalışıyor olması şartıyla
birinin çocuk ilkokul çağına geldiği ayın sonuna kadar part-time çalışma hakkıdır. İşçi doğum izinlerinin bitiminden sonra dilediği zamanda kısmi çalışmaya geçebilir. Dilediği zaman da tam zamanlı
çalışmaya dönebilir. İşçinin kısmi çalışma talebi nedeniyle iş akdinin feshedilmesi mümkün değildir.
Her çocuk için bir kez bu haktan yararlanılabilir. Ancak kısmi çalışmada çalışılan süre üzerinden
işveren ödeme yapar iken kalan süre ödemesi Kurum tarafından yapılmamaktadır. Ayrıca çıkarılan
yönetmelik ile bir çok işyerinde bu talep işverenin keyfiyetine bırakılmıştır ki bunlardan biri de
vardiyalı çalışan işyerleridir.
Yıllık Ücretli İzin
Yasa’nın 56. Maddesinde yine 2016 yılı içinde yapılan değişiklik ile yıllık iznin 10 günlük kısmı aşan
izin süreleri istendiği kadar bölünebilecektir. Eski düzenlemede yıllık izin, bir bölümü 10 günden
aşağı olmamak üzere ancak 3’e bölünebiliyordu.
Esneklikte Yeni Adım: Kiralık İşçi
20.05.2106 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6715 Sayılı “İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile özel istihdam bürolarına geçici
iş ilişkisi kurma yani işçi kiralama yetkisi verilmiş oldu.
4857 Sayılı İş Yasası’nın geçici iş ilişkisin düzenleyen 7. maddesi tamamen değiştirilmiştir. Madde
ile geçici iş ilişkisinin özel istihdam bürosu aracılığıyla da kurulabileceği düzenlemesi getirilmiştir.
Yeni düzenlemede yukarıda belirttiğimiz hüküm aynen yer alırken yasadaki madde ile özel istihdam büroları üzerinden geçici iş ilişkisi kurulmasına ilişkin farklı bir düzenleme getirilmektedir.
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Geçici iş ilişkisi işletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak görülen işlerde, iş güvenliği bakımından acil işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya
çıkması halinde ve işletmenin iş hacminin öngörülemeyen ölçüde artması halinde en fazla dört ay
süre ile kurulabilecek ve sekiz ayı geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenebilecektir. Dönemsellik
arz eden iş artışları halinde en fazla dört ay süre ile yapılabilecektir. Bu sürelerin sonunda altı ayı
geçmeden aynı iş için yeniden geçici işçi çalıştıramayacaktır.
Bu hükümlerin çalışma yaşamına yansıması şöyle olacaktır:
• “İşletmenin iş hacminin öngörülemeyen ölçüde artması hali” hariç işyerinde kaç geçici işçi
çalıştırılacağına ilişkin bir sınır bulunmamaktadır. Dolayısıyla işyerinde ki tüm işçiler kiralık işçi
statüsünde çalıştırılabilir.
• Geçici çalıştırılan işçi işyerinin işçisi sayılmayacağından, işyerinde yürürlükte olan toplu iş
sözleşmesinden yararlanamayacaktır.
Ayrıca işe iadenin koşulu olan 30 işçi çalışma şartında ve diğer çalışan sayısına göre işverene
yükümlülük uygulanan hallerde geçici işçi dikkate alınmayacaktır.
• Geçici işçi sendika üyesi olamayacaktır. Burada geçici işçinin sendika üyesi olamayacağına
ilişkin açık bir yasak yoktur. Ancak geçici işçi işyerinin işçisi sayılamadığından o işyerindeki sendikada örgütlenemeyecektir. Özel istihdam bürolarında kayıt üzerinde bir çok değişik
meslekten işçi görülecek ve bunlar ülkenin her yanındaki işyerlerine dağılmış veya iş bekler
pozisyonda olacaklardır. Dolayısı ile geçici işçi özel istihdam bürosu üzerinden de fiilen örgütlenemeyecektir.
• Geçici işçinin ücreti veya çalışma şartları emsal işçi dikkate alınarak belirlenecektir denmektedir. Bu durumda sendikasız ve en son giren işçi, emsal işçi olarak dikkate alınacaktır.
Geçici işçinin ücretinin ödenmesinden özel istihdam büroları sorumlu tutulmuş.
İşveren sadece “işletmenin iş hacminin öngörülemeyen ölçüde artması halinde” çalıştırdığı
geçici işçinin ücretinin ödenip ödenmediğini takip edecektir.
İşçiye ücret ödenmez ise işçi ancak özel istihdam bürosuna ilişkin yargıya başvurabilecektir.
Bu büroların çoğunluğunun tabiri caiz ise bir masa bir sandalyeden ibaret malvarlıkları olacağından işçi ücret alacağını hiç tahsil edememe durumu ile yüz yüze kalacaktır.
Özel istihdam bürolarının Türkiye İş Kurumu’na brüt asgari ücret tutarının 200 katına denk
gelen miktarda (şuanda 511.680,00TL) teminat verme zorunluluğu olsa da bu cüzi teminatın ihtilaf halinde işçi alacaklarını karşılamayacağı açıktır.
• Geçici işçinin kıdem tazminatına esas süresinin nasıl hesaplanacağı belirsizdir.
• Kiralık işçinin fiilen çalıştırıldığı günlerde SGK primleri ödeneceğinden, emeklilik için gerekli
olan 7200 prim ödeme şartını, tamamlamasının mümkün olmadığı da ortadadır.

Uzaktan Çalışma:
4857 Sayılı Yasa’nın 14. Maddesinde düzenlenen çağrı üzerine çalışma, yine 6715 Sayılı Yasa ile
“çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma” şeklinde değiştirilmiştir. Uzaktan çalışma, işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik
iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi
olarak tanımlanmıştır.
Fazla Çalışma Onayında Aleyhe Düzenleme:
25 Ağustos 2017 tarihinde Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’nin 9. maddesinde yapılan değişiklikle fazla çalışma onayının her yıl başında alınmasına yönelik zorunluluk
kaldırılmıştır. İş sözleşmesinin yapılması esnasında veya fazla çalışma ihtiyacı olduğunda fazla
çalışma onayının bir defa alınması yeterlidir şeklinde düzenlenmiştir. Bu şekilde işçiler işe girerken
verdikleri onay ile tüm çalışma yaşamları boyunca bağlı kalmaktadırlar.
Cumhurbaşkanlığı Sistemine Geçiş
24.06.2018 tarihinde yapılan seçim sonucunda Cumhurbaşkanı’nın and içerek görevine başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinden, sisteme uyum amacıyla İş
Yasası ile birlikte tüm yasalarda KHK’lar ile yapılan değişiklik ile Başbakan ve Bakanlar Kurulu
ifadeleri ayıklanıp bu ifadelerin yerine Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları ifadeleri
konulmuştur.
Ayrıca Ekim 2017’de İş Mahkemeleri Kanunu ile İş Yasası’nda değişiklikler yapılmış olup bu değişikliklere aşağıda değinilmiştir.

7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU
İş Mahkemeleri Kanunu 27 Ekim 2017 günü Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Kanun İş Mahkemeleri Kanunu, İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile Arabuluculuk Kanunu gibi
bireysel ve kolektif iş hukukunda düzenleme yapan yasalarda değişiklik içermektedir. Yeni yasa ile
getirilen önemli değişiklikler şunlardır:
1. Kanunun ile bireysel ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan işçi alacakları ile işe iade taleplerinde dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getirilmiştir. 01.01.2018 tarihinden
itibaren dava açan işçiler öncelikle arabulucuya gitmek durumunda kalmışlardır.
Yasa gerekçesinde çeşitli ülkelerden örnek verilmiş, İngiltere, Fransa, Avusturya, Hollanda, Avusturya ve İtalya’dan arabuluculuk örnekleri verilmiş ancak bu ülkelerde iş yargılamasında arabuluculuğun zorunlu olmadığı yine genel gerekçede itiraf edilmiştir. Sadece Malezya ve Arjantin’de iş
uyuşmazlıklarında arabuluculuk kurumunu zorunlu olduğu belirtilmiştir.
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Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 2012 yılında yürürlüğe girmesi ile ülkemizde
gönüllülük temeli ile uygulanan arabuluculuk sistemi ilk defa zorunlu hale getirilmiştir. Bu düzenleme ile işçiler arabulucuya gitmeden, alacak veya işe iade davası açamamakta, açmaları halinde ise
dava şartı yokluğundan davaları reddedilmektedir. Bu durumda işçi arabulucuya başvurup tekrar
dava açmak durumunda kalmaktadırlar.
Arabuluculuk Kanunu’nda yapılan değişiklikle de arabulucuda anlaşma yapılması halinde, işçiler
aynı konuda bir daha dava açma hakkına sahip değillerdir.
İşçilerin işveren ile eşit imkanlara sahip olmadıkları göz önüne alındığında alacak miktarını tam
olarak bilmeyen bir işçi arabuluculuk sürecinde pazarlık masasına oturtulmakta alacağının çok
altına ekonomik zorluklar nedeniyle anlaşmak zorunda kalmaktadır.
Zorunlu arabuluculuk genel gerekçede ifade edildiğinin aksine hak arama özgürlüğünün engeller
niteliktedir. Bununla işçilerin yargı yoluna başvurmaları engellendiği gibi işçiler haklarının çok altında anlaşmalara razı edilmektedirler.
Yasaya göre tarafların anlaşma halinde arabulucunun ücretini, taraflar eşit karşılayacaklardır. Bu
da dava masraflarını karşılamada zorlanan işçi açısından ek külfet anlamına gelmektedir.
Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı halinde her iki işverenin görüşmeye katılması ve anlaşmayı
kabul etmesi gerekecektir. Aksi takdirde anlaşma sağlanamayacaktır. Uygulamada çoğu zaman
asıl işverenler iş ilişkisini kabul etmediklerinden arabulucu aşamasında anlaşmaya yanaşmamaktadırlar.
2. Yasanın 8. maddesi ile işe iade, işletme niteliğinin tespitine ilişkin davalar, toplu iş sözleşmesinin
yorumu davaları ile grev veya lokavtın kanundışı olduğunun tespiti davaları için temyiz yolu ortadan kaldırılmıştır. Sayılan davalarda aleyhine karar verilen taraf istinaf yolu da denen bölge adliye
mahkemelerinde itirazını sunabilecek olup burada verilen kararlar kesin olacaktır.
Bölge adliye mahkemeleri her ne kadar bir başkan 2 üye ile heyet halinde toplanıp karar verseler
de bu mahkemeler yerel mahkemelerin benzeri bir yargılama süreci gördüklerinden Yargıtay gibi
içtihat ortaya koyamamaktadırlar. Bu durumda yerel mahkemede ki yargılamanın tekrarından ve
temyiz yolunun kapatılmasından başkaca bir sonuç ortaya çıkmamaktadır. İçtihat birliği de birden
fazla istinaf mahkemesi kurulduğundan kaybolmuştur.
3. Yasanın 11. Maddesine göre iş sözleşmesinin feshinde işçinin çalıştırılmadığı (boşta geçen) süre
alacağının ve işe başlatmama tazminatının miktar olarak belirleneceği gerekçesi ile artık her iki
alacağın hesabı dava tarihinde ki ücret üzerinden yapılacağı düzenlenmiştir. Yine işe başlatılmayan
işçiye, yasal şartların oluşması durumunda ödenecek kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti
gibi feshe bağlı hakların, geçersiz sayılan fesih tarihi esas alınarak belirlenmesi öngörülmüştür.
Böylece işçinin, işveren tarafından işe başlatılmadığı tarihin, iş sözleşmesinin sona erdiği tarih
olarak kabulü şeklindeki eski uygulamadan vazgeçilmiştir. Dava süresince meydana gelmiş ücret
artışları ve kıdem tavanındaki artışlardan işçi yararlanamamaktadır.

4. Yasada diğer bir hak gaspı zamanaşımı süresinde ortaya çıkmıştır. Hak aramayı engelleyici bir
şekilde, kıdem-ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve yıllık izin alacağında zamanaşımı 5 yıla
indirilmiştir.
Bunun gerekçesi olarak da iş sözleşmesini fesheden işverenin on yıl dava tehdidi altında kalmasının yatırım ve gelecek planlarını etkilediği, bununda ülkenin ekonomik gelişmesini tehlikeye
uğratacağı belirtilmiştir.
5. Yasanın 13. Maddesi ile 4857/91. maddenin 2. fıkrası değiştirilmiştir. 4857/91. Maddenin eski
halinde Devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izleyeceği, denetleyeceği ve teftiş
görevini müfettişler elli ile yapacağı, işten çıkarılan işçilerin kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına ilişkin şikayetlerin inceleneceği düzenlemesi yer almaktaydı. Bu
hüküm kaldırılmıştır.
Yasal değişiklik ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na veya Türkiye İş Kurumu’na ancak iş
sözleşmesi devam eden işçiler başvurabilecekler. Dolayısıyla işten çıkarılan işçilerin başvuruları
dikkate alınmayacaktır. Yani Bakanlık artık işçilerin en çok talepte bulundukları işten çıkış hallerinde şikayet ve başvurularını incelememektedir.

6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU
Grev Yasağı:
Anayasa Mahkemesi’nin 2014 yılında iptal ettiği şehiriçi toplu ulaşım ve bankacılık sektöründeki
grev yasakları, 22.11.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 678 Sayılı KHK ile fiilen geri getirildi. Bu madde ile Cumhurbaşkanı’na büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu ulaşım hizmetleri
ile bankacılık hizmetlerindeki grevleri erteleme yetkisi verildi.
Anayasa Mahkemesi 2014 yılında verdiği kararla, Kanundaki “kamu kuruluşlarınca yürütülen şehir
içi toplu ulaşım hizmetleri” ve “bankacılık” sektöründeki grev yasaklarını iptal etmişti.
Sendikalara Devlet Denetimi:
15 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Devlet Denetleme Kurulu’na işçi ve işveren örgütlerini, dernekleri, vakıfları ve her türlü meslek
kuruluşunu denetleme yetkisi verildi.
5 numaralı Kararnameye göre Cumhurbaşkanının emri ile çalışan Devlet Denetleme Kurulu sendika, meslek örgütü, vakıf ve derneklerde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve
denetleme yapma yetkisine sahiptir.
Kararnamede Devlet Denetleme Kurulu her kademe görevliyi, seçilmiş sendika yöneticileri dahil
görevden uzaklaştırma tedbiri uygulayabilecektir. Meslek örgütü ve sendikaların her türlü belge ve
bilgileri hiçbir sınırlama olmadan denetleyebilecektir.
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Devlet Denetleme Kurulu’na verilen bu geniş yetkiler Anayasaya, ILO sözleşmelerine ve 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na aykırıdır.

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Kanun’un 38. Maddesinde yapılan değişiklik ile az tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren 50’den az çalışanı olan işletmeler ile kamu kurumlarında, sürekli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu önce 1/7/2017 tarihine sonra da 1/7/2020 tarihine ertelenmiştir. Ayrıca yasada
50’den az çalışanı bulunan işverenlerin yükümlülükleri hafifletilmiştir.

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU
10.02.2016 tarihli 6663 Sayılı Yasa ile yapılan değişiklik doğum ve evlat edinme sonrası yarım
çalışma ödeneği ve prim giderleri ile Kuruma kayıtlı işsizlere ve öğrencilere yönelik düzenlenecek
İşbaşı Eğitim Programı giderlerinin işsizlik fonundan karşılanacağı düzenlemesi getirilmiştir.
2015 yılında yapılan Genel Kurulumuzdan sonra çıkarılan çok sayıda torba yasa ve KHK ile İşsizlik
Sigortası Kanunu’na yeni ek ve geçici maddeler eklenmiştir. Bu maddelerin tamamına yakını işverenlerin teşvik edilmesi yolu ile fonun gelirlerinin işçilere değil işverenlere aktarılmasına ilişkindir.
Bu teşvikler kapsamında işe yeni alınacak özelikle genç veya kadın işçilerin, SGK primi işveren
payları ve gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı terkin edilerek bu
miktarların fondan karşılanacağı ifade edilmiştir.
Yine Ek madde 3’e göre tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde
belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2019 tarihine
kadar belge masrafı ile sınav ücreti fondan karşılanacaktır.
18.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren 7161 Sayılı Yasa ile 4447 Sayılı Yasa’nın 50. Maddesinde
değişiklik yapılmıştır. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için hizmet akdinin sona ermesinden önce
son 120 gün kesintisiz sigorta primi ödenme şartı “hizmet akdine tabi” olma şeklinde değiştirilerek son 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı
ödememe durumu ortadan kaldırılmıştır. Bu değişiklik olumlu olmakla birlikte kısa çalışma ödeneği
alma şartlarının işsizlik ödeneği alma şartına bağlanmış olması nedeniyle kısa çalışma ödeneğinin
önünün açılması amacıyla yapılmıştır.
Kısa Çalışma Yönetmeliği Değişti:
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na “Ek Madde 2” başlığı ile eklenen “Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği” maddesi ile ilgili olarak 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Kısa Çalışma
Ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile var
olan yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yönetmeliğin eski halinde kısa çalışma uygulaması için genel, bölgesel ve sektörel krizin varlığı
veya işyerinde zorlayıcı sebebin ortaya çıkması halinde kısa çalışma uygulaması talepleri kabul
edileceği belirtilmekteydi. Yapılan düzenleme ile işyerinde zorlayıcı sebep tanımı değiştirilmiştir.
Zorlayıcı sebep tanımına deprem, sel yangın, su baskını, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri
nedenlerin yanı sıra “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar” ifadesi de eklenmiştir.
Böylece “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumların” varlığı halinde de kısa çalışma talebi
de kabul edilecektir. Yapılan değişiklik ile Türkiye İş Kurumu tarafından genel, bölgesel ve sektörel
krizin varlığına dair bir karar alınmadan da kısa çalışma uygulaması “dışsal etkilerden kaynaklanan
dönemsel durumlar” sebebiyle hayata geçirilecektir.

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI
KANUNU
Özelikle torba yasalar ile birçok maddesi değiştirilen diğer bir yasada 5510 Sayılı Yasa’dır. Sağlık
hizmetlerinin kapsamı genişletilmez ve emeklilik konusunda bir iyileştirme yapılmazken işverenlere
ve özel sağlık kuruluşlarına teşvikler arttırılmıştır.
Kamuoyunda EYT olarak bilinen işçilerin beklediği intibak yasası bir türlü çıkarılmazken işverenlere özellikle genç ve kadın işçi ile engelli işçi çalıştırmaları halinde teşvik adı altında muafiyetler
artırılmıştır.

ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ:
KAMUSAL EMEKLİLİĞİN TASFİYESİ
2016 Ağustos ayında yapılan yasa maddesi değişikliği ile 01.01.2017 tarihinde henüz 45 yaşını
doldurmamış olanlar yani 01.01.1972 ve sora doğumlu olan işçi ve memurların, Bireysel Emeklilik
Sistemi (BES)’ne otomatik olarak işin esası zorunlu olarak katılmaları düzenlendi.
01.01.2017 tarihinde 45 yaşını doldurmamış işçi ve memurlar yani ücretli çalışan kesim iradeleri
dışında sisteme dahil edildiler.
Sistemden iki ay içinde cayma hakkı olsa dahi özellikle bu yıl içinde sistemden çıkanlar da dahil
tüm çalışanların tekrar sisteme alınıp cayma hakkının tanınmayacağı yönünde tartışmalar basına
yansımıştır.
Zaten ilgili Yönetmeliğe göre sistemden ayrılan işçi 2 yılda bir tekrar sisteme dahil edilebilecektir.
Hatta Hazine Müsteşarlığı bu süreyi 1 yıla bile indirebilecektir.
Yasaya göre işçinin ücreti, ikramiyeleri, sosyal yardım ödemeleri ve fazla mesai ücretinin dahil
olduğu, prime esas kazancının %3’ü zorunlu BES primi olarak, işveren tarafından kesilecek ve özel
sigorta şirketine aktarılacak.
Zorunlu BES ikinci emeklilik olarak reklam edilmektedir. Ancak ikinci emeklilikten ziyade kamusal
emekliliğin tasfiyesinin planlandığı bir düzenlemedir. Sermaye kesiminin kamusal emekliliğin tasfiyesini talebi hükümet tarafından yerine getirilmektedir.
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Kamusal emeklilik SGK’ya işveren-işçi-devlet katkısı ile gerçekleşmekte iken BES sadece işçi katılımı üzerinden oluşmaktadır. Şimdilik %25 devlet katkısı olsa da devlet sistemin oturmasından
sonra bu teşvikten vazgeçecektir. Ayrıca kamusal emeklilikte yaşlılık aylığı kişi ölene kadar aylık
bağlanmakta, ölümünden sonra da varsa hak sahiplerine ölüm aylığı ödenmektedir. BES’te ise
kişi biriken miktarı aylık olarak almak istediğinde kendisine para bitene kadar aylık bağlanacaktır.

KAMUDA ÇALIŞAN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME
696 sayılı KHK ile ek listesinde yer alan çok az sayıda kurumda çalışan alt işveren işçilerine kadroya geçme hakkı sağlandı. 696 sayılı KHK ile kapsama alınan merkezi idarelerde çalışan taşeron
işçilerin kadroya geçebilmeleri için işçinin çalıştırıldığı ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi olması, işçinin Devlet Memurları Kanunu’ndaki bazı şartları taşıması (arşiv araştırması dâhil), işçinin emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığına hak kazanmamış olması, işçinin 4
Aralık 2017 tarihi itibariyle taşeronda çalışıyor ya da bu tarih itibariyle analık veya hastalık izninde
ya da askerde olması, işçinin taşeronda çalıştırıldığı döneme ilişkin açmış olduğu dava ve/veya
icra takiplerinden feragat etmesi, işçinin kadroya alınması karşılığında geçmişe dönük bir hak ve
alacak talebinde bulunmayacağını beyan etmesi, başvuru yapması, yapılacak sınav ya da sınavlarda başarılı olması şartlarını taşıması gerekmekteydi. Bu düzenleme taşeron sorunun çözümünün
çok uzağında kalmış olup esas taşeron çalıştıran kurumları da kapsamamıştır. Belediyeler de ise
işçilerin Belediyelerin kurduğu şirkete alınmıştır.
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ARAŞTIRMA DAİRESİ ÇALIŞMA RAPORU
Faaliyet dönemimizde sendikamız araştırma dairesi Doç.Dr. F. Serkan ÖNGEL’in katkıları ile yeniden
yapılandırılmıştır. Bu çerçevede dairemiz iki temel faaliyet alanı tanımlamıştır. Bunlardan birincisi
araştırma dairemiz tarafından işçi sınıfının çıkarlarını temel alarak, işsizlik, enflasyon, hayat pahalılığı gibi alanlarda üretilen aylık ve dönemsel raporlardır. İkincisi ise akademi ile işçi sınıfı arasında
köprü kurmayı amaçlayan Bilim ve Danışma Kurulu faaliyetleridir. Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf
Araştırmaları Merkezi (BİSAM), bu kapsamda kurumsallaştırmaya çalışılan bir merkezdir. Temel faaliyetleri araştırmalar gerçekleştirmek, raporlar hazırlamak, bilimsel toplantılar gerçekleştirmektir.
Daire raporumuzda kısaca yapılan faaliyetlere yer verilecektir.

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM)
Sendikamız araştırma dairesi altında yapılandırılan Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları
Merkezi (BİSAM), bilim insanlarından katkı alarak, dönemsel raporlarla, kapsamlı araştırmalarla
Türkiye’nin ve işçi sınıfının temel meselelerini kamuoyunun gündemine taşımaktadır. Bu kapsamda
yayınladığımız araştırmalarımız şunlardır.

A.Dönemsel Raporlar
1. Açlık ve Yoksulluk Sınırı
Sendikamız Mart 2018 tarihinden bu yana aralıksız bir biçimde Açlık ve Yoksulluk Sınırı hesaplaması yaparak kamuoyu ile paylaşmaktadır. Açlık ve yoksulluk sınırı her ayın ilk haftasında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Tüketici Fiyat Endeksinin açıklanmasını takiben kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
Araştırmada, merkezimiz tarafından Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyabetik bölümünün hazırladığı Türkiye’ye Özgü Beslenme Kalıbı’nın, farklı kaynaklardan elde edilen verilerle değerlendirilerek yenilenmesi sonucunda elde edilen BİSAM beslenme kalıbı dikkate
alınmıştır. Elde edilen beslenme kalıbı her ay açıklanan TÜİK madde fiyatları ile değerlendirilerek,
kişinin ihtiyacına göre yapması gereken gıda harcamasının tutarı tespit edilmektedir. Ağustos 2019
dönemi öncesinde madde grup ağırlıkları basit ortalama üzerinden hesaplanırken, bu dönem ile
birlikte her madde grubu kendi içinde ağırlıklandırılmış ve dikkate alınan madde sayısı artırılmıştır.
TÜİK verileri dikkate alınarak yaptığımız hesaplamada esas alınan kalori miktarları şunlardır:
• 4-6 yaş çocuk için 1963 kalori
• 15-18 yaş çocuk için 3244 kalori
• Yetişkin bir erkek için 2953 kalori
• Yetişkin bir kadın için 2658 kalori
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4 Kişilik ailenin sağlıklı beslenmek için yapması gereken minimum aylık gıda harcaması AÇLIK SINIRI olarak belirlenmektedir. Bu verinin Hanehalkı tüketim harcamasına dağıtılması ile elde edilen
veri ise bize YOKSULLUK SINIRINI vermektedir. Tüketim Harcama Kalıbı dikkate alınırken, tüm
içecekler, tütün ve gıda harcamaları bir kalem olarak belirlenmiştir.
Yoksulluk sınırı hesaplanırken, TÜİK Hanehalkı Bütçe Anketi Tüketim Harcaması Araştırması 2016
yılı sonuçlarının, 3. yüzde 20’lik dilimin tüketim harcamaları dikkate alınmıştır. Söz konusu tüketim
grubu Türkiye’de nüfusun yüzde 40 ila yüzde 60’ı arasındaki kesimidir.
Yetişkin erkek ve kadınlar için 18-50 yaş grubu, 10-18 yaş grubu için erkek çocuk dikkate alınmıştı.
Sendikamız sınıf araştırmaları merkezi BİSAM’ın raporları kamuoyunda ilgi ile karşılanmaktadır. Açlık ve Yoksulluk Sınırı pek çok sendika tarafından açıklanmaktadır. Sendikamız özellikle kullandığı
görsel malzemelerle öne çıkmaktadır.
Bu dönemde yayınlanan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporlarımız şunlardır.
• Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu 09/03/2018
• Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu 05/04/2018
• Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu 08/05/2018
• Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu 06/07/2018
• Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu 06/08/2018
• Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu 06/09/2018

2. Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu
Raporumuz, TÜİK Tüketim harcamaları istatistikleri veritabanı, 2014 İstatistikleri ve TÜİK Tüketici
Fiyat Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sonuçları üzerinden, farklı harcama gruplarının
tüketim kalıpları dikkate alınarak, enflasyon kalıpları oluşturulmakta, bu kalıplar üzerinden farklı
gruplara göre enflasyon verileri hesaplanmaktadır. Gizli yoksullaşma oranı resmi TÜFE verileri ile
farklı gruplar için hesaplanmış enflasyon oranlarındaki fark dikkate alınarak tespit edilmektedir.
Alım gücü ile ilgili veriler TÜİK’in madde fiyatları üzerinden hesaplanmaktadır. Merkezimiz bu
araştırma ile enflasyonun çeşitli gelir grubu kategorlerine göre enflasyon açıklayarak, herkesin
enflasyonun farklı olduğunu, resmi enflasyon verilerinin toplumun özellikle dar gelirli kesimlerinin
enflasyonunu açıklayamadığını ortaya koymaktadır. Son dönemde enflasyondaki olağanüstü hareketler ve verilere olan güven sorunları nedeni ile raporun açıklanmasına ara verilmiştir.
Faaliyet dönemimizde açıkladığımız Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporları şunlardır:
• Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu 03/06/2016
• Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu 04/07/2016
• Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu 03/08/2016
• Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu 05/09/2016
• Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu 03/10/2016
• Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu 08/11/2016
• Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu 05/12/2016
• Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu 03/02/2017

• Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu 06/10/2018

• Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu 03/03/2017

• Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu 08/11/2018

• Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu 03/05/2017

• Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu 05/12/2018

• Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu 05/06/2017

• Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu 04/01/2019

• Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu 03/07/2017

• Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu 06/02/2019

• Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu 03/08/2017

• Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu 06/03/2019

• Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu 05/09/2017

• Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu 05/04/2019
• Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu 09/05/2019
• Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu 05/07/2019
• Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu 08/08/2019
• Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu 06/09/2019
• Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu 04/10/2019
• Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu 05/11/2019

• Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu 04/10/2017
• Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu 03/11/2017
• Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu 04/12/2017
• Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu 03/01/2018
• Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu 05/02/2018
• Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu 05/03/2018
• Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu 03/04/2018
• Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu 03/07/2018
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3. Alım Gücü Raporları
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Madde Fiyatları, TÜFE ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
verileri üzerinden hazırladığımız raporlara göre enflasyon hedefi göz önüne alınarak yapılan artışlarla asgari ücretin ve diğer ücret gruplarının alım gücünde yaşadıkları kayıplara, madde ve madde
grupları bazında yer verilmektedir.
• Asgari Ücret Alım Gücü Raporu 17/12/2018
• Asgari Ücretle Alım Gücü Raporu 07/02/2019
• Asgari Ücretle Alım Gücü Raporu 12/03/2019
• Asgari Ücretle Alım Gücü Raporu 11/04/2019
• Alım Gücü Raporu 04/06/2018
• Alım Gücü Raporu 06/06/2019
• Alım Gücü Raporu 23/07/2019
4. Diğer Raporlar
Dairemiz bu faaliyet döneminde düzenli raporlar haricinde kimi raporları da hazırlamıştır. Bu raporlar şunlardır:
Metal Sektöründe İş Kazaları Raporu
28 Nisan 2017 tarihinde yayınlanan bu rapor 2016 yılının son haftası ile 2017 yılının ilk
haftasında Birleşik Metal İşçilerini istatistiksel olarak temsil edebilme kabiliyeti olan 1000’i
aşkın metal işçisi ile yapılan ve 981’i geçerli kabul edilen üye kimlik araştırmasının sonuçlarına dayanmaktadır. Araştırmada yer alan iş kazaları ile ilgili bulgular ilk defa kamuoyu ile bir
rapor aracılığıyla paylaşılmıştır.
İmalat Sanayinde Kadın İşçi Raporu
07/03/2019 tarihinde yayınlanan bu rapor 2016 yılının son haftası ile 2017 yılının ilk haftasında Birleşik Metal İşçilerini istatistiksel olarak temsil edebilme kabiliyeti olan 1000’i aşkın
metal işçisi ile yapılan ve 981’i geçerli kabul edilen üye kimlik araştırmasının sonuçlarına
dayanmaktadır. Araştırmada yer alan toplumsal cinsiyet temelli bulgular ilk defa kamuoyu ile
bir rapor aracılığıyla paylaşılmıştır.
İşsizlik Sigortası Fonu Raporu
8 Eylül1999 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan İşsizlik Sigortası Kanunu, sigortalılara işsiz
kalmaları halinde, Kanunda öngörülen ödeme ve hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak
amacıyla yola çıkmış , fondan yararlanma şartlarının zorluğu (Fondan yararlanmak için işçinin
kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, sigortalı olması, işten ayrılmadan önceki son
120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün süreyle
işsizlik sigortası primi ödemiş olmasıdır), işsizlerin fona erişimini sınırlandırmış, fonda biriken
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tutar zamanla siyasal iktidarın ve işverenlerin iştahını kabartmıştır. 2008 yılında başlayan ve
2009 yılına yayılan ekonomik kriz dönemi ve sonrasında fonun giderleri çeşitlendirilmiş, fon
işsizlik ödeneğinden daha çok, hazineye, Aktif İşgücü Programlarına, işverenlere yönelik
teşvik ve destek uygulamalarına yönlendirilmiştir. Bugüne kadar fondan yapılan giderlerin sadece üçte biri işsizlik ödeneği olarak işsizlere ödenmiştir. Kalan üçte ikilik kısım, vergi, teşvik,
destek, hazineye gelir olarak kullanılmıştır. Mart 2002 tarihinden 31.08.2018 tarihine kadar
10.104.299 kişi işsizlik ödeneğine başvurmuş olup, 6.306.296 kişi ödenek almaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 21.034.043.594.-TL ödeme yapılmıştır. 21 Eylül
2018 tarihinde yayınlanan İşsizlik Sigortası Fonu Raporu, işsizlik fonunun işlev ve amacındaki
dönüşümü ve etkilerini dokuz başlıkta ortaya koymayı amaçlamaktadır.

B. Araştırmalar
Araştırma dairemiz bu faaliyet döneminde düzenli raporlar hazırlamanın ve bu raporları kamuoyu
ile paylaşmanın yanında, veri üretimine de özel önem vermiştir. Bu kapsamda 3 araştırma faaliyeti
gerçekleştirilmiştir. Bunlardan ilki üye kimlik araştırması anket çalışması, üretim takip araştırması,
işçi sağlığı ve iş güvenliği temsilci anket çalışmasıdır.
Üye Kimlik Araştırması
Araştırma dairemiz faaliyet döneminde, 2016 yılının son haftası ile 2017 yılının ilk haftalarında
üyelerine yönelik uygulanan anket çalışmasını tamamlamıştır. Araştırma sistematik tesadüfi örnekleme metoduyla ve kapalı zarf usulü gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, kapsamı ve yöntemi
şunlardır:

Araştırma sonucunda kapalı zarflarda ve isimsiz olarak gelen anketler açılmıştır. Cevaplanan anket
sayısı 1099’dur. Cevaplama oranı yüzde 72 olmuştur. Söz konusu anketlerin 118 tanesi kontrol
soruları ve cevaplardaki tutarsızlıklar nedeniyle elenmiştir.
Şubeler

Yollanan Anket

Geçerli Anket

Oran

Anadolu

93

74

79,6%

Bursa

100

65

65,0%

Eskişehir

127

67

52,8%

Gebze

408

257

63,0%

İstanbul 1

207

152

73,4%

İzmir

361

222

61,5%

Kocaeli

143

77

53,8%

Trakya

80

53

66,3%

1519

981

Bilinmeyen
Genel Toplam

14
64,6%

Geçerli anket oranın en yüksek olduğu şube Anadolu ve İstanbul 1’nolu şubelerdir. Kabaca şubelerin örgütlenme alanları şöyledir: Anadolu şube: İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu
ile Karadeniz bölgesinde; Bursa şube: Bursa Yalova, Balıkesir, Çanakkale bölgesinde; Eskişehir
şube: Eskişehir ve Bilecik’te; Kocaeli Şube, Gebze bölgesi hariç Kocaeli, Düzce, Sakarya bölgesi
ve çevresinde; İzmir Şube: Ege bölgesinde; Gebze şube: Kocaeli Gebze bölgesinde; İstanbul 1
Nolu (Kartal Şube): İstanbul Anadolu yakasında; Trakya şube: İstanbul Avrupa yakası ve Trakya
bölgesinde örgütlüdür.

Araştırmanın amacı: Birleşik Metal İş üyelerinin ekonomik, kültürel ve sosyal olarak durumunu,
sendikaya, toplusözleşmeye dair yaklaşımlarını, ekonomik ve toplumsal gelişmeler karşısındaki
tutumunu tespit ederek, sendikanın kısa, orta ve uzun vadeli politikalarını belirlerken her kademeden yöneticisine ve üyelerine bilimsel veriler temelinde hazırlanmış bir rapor sunmaktır.

Araştırmanın bilimsel geçerliliği: Araştırma yaklaşık olarak yüzde 95 güven aralığında ±yüzde 3
kabul edilebilir hata payına sahiptir.

Araştırmanın kapsamı: Araştırma toplusözleşmeden faydalanan 21 bin 217 üyeyi kapsamaktadır.

Sendikamız, örgütlü olduğumuz işyerlerinde üretim düzeyini izlemek amacıyla, işyeri temelli “Üretim Takip Araştırması” planlamış ve hayata geçirilmiştir. Söz konusu araştırma sendika baş temsilcilerimize (elektronik ortamda) gönderilen formlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla
bir soru formu oluşturulmuştur. Soru formu her ayın ilk haftasında baş temsilcilerimizin akıllı
telefonlarına mesajla gitmekte temsilcilerimiz bu formları, akıllı telefon üzerinden doldurmaktadır.
İşyerlerindeki üretimin bir önceki yıla ve bir önceki aya göre durumu, beklentiler, işyerlerindeki
uygulamalar, işe alımlar ve işten çıkartmalar bu araştırma üzerinden elektronik ortamda takip
edilebilmektedir.

Araştırmanın yöntemi: Araştırma sistematik tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiş 1516 üye ile
gerçekleştirilmiştir. Soru formu zarf içinde ilgili işyeri temsilcisi tarafından listede ismi olan üyeye
teslim edilmiş, söz konusu soru formu 7 gün içinde listede ismi olan üye tarafından doldurarak,
yine kapalı bir biçimde üzerine isim yazmadan temsilciye iade edilmiştir. Araştırmada anketör kullanılmamış, işçinin soru formunu, görece geniş bir zamanda, işyerinin dışında doldurması amaçlanmıştır. İşçiler araştırmanın amacı ve kapsamına dair bilgilendirilmişlerdir.
Sistematik tesadüfi örnekleme, belli bir anakütleden bilgisayar destekli ya da kimi sayısal tekniklerle anakütleyi temsil ettiği düşünülen bir kitlenin tesadüfen seçilmesidir. Tesadüfi olması araştırmanın yanlı sonuç vermesinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır.

Üretim Takip Araştırması
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Tablo- Aylık olarak işyerlerindeki uygulamalara ve üretim durumuna göre bilgilerin alındığı
işyeri sayısı

Dönem

Bilgisi alınan işyeri sayısı

Temmuz 18

50

Ağustos 18

71

Eylül 18

78

Ekim 18

79

Kasım 18

81

Aralık 18

82

Ocak 19

87

Şubat 19

81

Mart 19

81

Nisan 19

76

Mayıs 19

75

Haziran 19

74

Temmuz 19

71

Ağustos 19

71

Eylül 19

73

İSİG Temsilci ve İşçilere Yönelik Anket
Prof.Dr. Peri Akbak hocamızın öncülüğünde yürütülen anket çalışmasına katkı verilmiş, anket İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği dairemiz tarafından uygulanmıştır.
Yayınlar
Faaliyet döneminde araştırma dairesi tarafından önerilen iki araştırma kitabı sendikamızın yayınları
arasında yer almıştır. Bunlardan birincisi “Metal İşçisinin Kimliği:Üye Kimlik Araştırması-2017” ikincisi ise İstanbul Üniversitesi’nden bir proje ekibinin hazırladığı “Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’de
Emek Piyasasına Dahil Olma Süreçleri ve Etkileri: İstanbul Tekstil Sektörü Örneği” çalışmasıdır.
Metal İşçisinin Kimliği: Üye Kimlik Araştırması 2017
Araştırma kitabında, 2016 yılının son haftası ile 2017 yılının ilk haftalarında üyelerine yönelik uygulanan anket çalışmasının sonuçları paylaşılmıştır. Araştırma sistematik tesadüfi örnekleme metoduyla ve kapalı zarf usulü gerçekleştirilmiştir. Kitabın amacı Birleşik Metal İş üyelerinin ekonomik,
kültürel ve sosyal olarak durumunu, sendikaya, toplusözleşmeye dair yaklaşımlarını, ekonomik ve

toplumsal gelişmeler karşısındaki tutumunu tespit ederek, sendikanın kısa, orta ve uzun vadeli
politikalarını belirlerken her kademeden yöneticisine ve üyelerine bilimsel veriler temelinde hazırlanmış bir rapor sunmaktır.
Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’de Emek Piyasasına Dahil Olma Süreçleri ve Etkileri:
İstanbul Tekstil Sektörü Örneği
Araştırma kitabı Ertan Erol, Ayla Ezgi Akyol, Cemal Salman, Ezgi Pınar, İpek Gümüşcan, Kıvanç
Yiğit Mısırlı, Mustafa Kahveci ve Pedriye MUTLU tarafından sürdürülen bir araştırma projesinden
üretilmiştir. Çalışmanın amacı kitapta şöyle sunulmaktadır: Bu çalışmada, Suriye’deki iç savaş
sonrası ülkemize göç ederek geçici korunma statüsünde yaşamakta olan Suriye Arap Cumhuriyeti
vatandaşlarının İstanbul ölçeğinde tekstil işkolu kapsamında işgücü/emek piyasasına dâhil olma
süreçleri, iş bulma kanalları, ücretleri ve çalışma deneyimleri değerlendirilmektedir. Suriye’deki
çatışma ortamının 2012’den itibaren yoğunlaşması ile ülkemizdeki Suriyeli sığınmacı nüfusu 2,7
milyona ulaşmışken bu nüfusun beşte birinden fazlası İstanbul ilinde bulunmaktadır. Bu bağlamda, ülkemizde bulunan çalışma çağındaki Suriyeli bireylerin farklı sektörlerde emek piyasasına
katılarak önemli bir etki yarattıklarını tahmin etmek mümkündür. Çalışmada İstanbul’un tekstil
sektörünün en yoğun olduğu ilçelerde Türkiyeli ve Suriyeli 600 işçi ile anket yapılmıştır. Anket uygulamasıyla adı geçen ölçek ve işkolunda Suriyeli işçilerin emek piyasasına katılmasının etkilerini
aydınlatacak bir veri setinin oluşturulması sağlanmıştır. Bu çalışma ile elde edilen bulgular sayesinde, Suriyeli işçilerin İstanbul ölçeğindeki tekstil işkolunu kapsayan emek piyasasına olan etkilerine
dair geniş çerçeveli bir analiz yapılması mümkün olacaktır.
Ayrıca araştırma dairemiz 2017-2019 dönemi MESS Grup Toplu Sözleşme Sürecinde Metal İşçisinin
Gerçeği raporunun hazırlanması sürecinde de bulunmuştur.
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Bilim ve Danışma Kurulu
Birleşik Metal İşçileri Sendikası Bilim ve Danışma Kurulu (BDK), emek ile akademi arasındaki ilişkiyi, emekten yana bilim insanları ile birlikte, işçi sınıfının ihtiyaçları temelinde yeniden kurmak adına
gündeme gelmiştir. Bu çerçevede alanda çalışmaları ile öne çıkan bilim insanları ile birlikte aşama
aşama, sonuç üreten, bilgiyi paylaşan ve yaygınlaştıran bir faaliyet olarak BDK’lar belirli aralıklarla
toplanmaya başlamıştır. Aşağıda bu çerçevede yapılan toplantıların sonuç raporları sunulmaktadır.
Birleşik Metal-İş Sendikası Bilim ve Danışma Kurulu 1. Toplantısı Sonuç Raporu
04.06.2017
Birleşik Metal İşçileri Sendikası Bilim ve Danışma Kurulu 4 Haziran 2017 tarihinde sendikanın
Sapanca Eğitim ve Dinlenme tesisleri toplantı salonunda bir araya gelmiştir. Toplantıya çeşitli
üniversitelerden 11 Akademisyen, sendikanın Genel Başkanı, Genel Sekreteri, Eğitim ve Basın
Yayın Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcısı ve Eğitim Uzmanı katılmıştır. Toplantıya katılan Bilim
ve Danışma Kurulu üyelerinin tanışmasından sonra, 26 Aralık 2016-8 Ocak 2017 tarihleri arasında
gerçekleştirilen üye kimlik araştırmasının sonuçları, araştırma koordinatörü Yrd.Doç.Dr. F.Serkan
Öngel’in sunumuyla, kurul üyelerine aktarılmıştır.
Toplantının ilk bölümünde sendikaların yaşadığı kriz tartışılmış ve sendikal hareketin güçlendirilmesi için yapılması gerekenler üzerine görüşler ortaya konulmuştur.
Sendikal hareketin mevcut konumuna ilişkin var olan karamsarlık tüm katılımcılar tarafından ortak
bir kanı olarak paylaşılmış yeni stratejilere duyulan ihtiyaç konusunda görüş önerileri gündeme
gelmiştir. Sendika ile üyeler arasındaki bağ nasıl kurulur? Sendikal hareket nasıl güçlendirilir? Sorularına yanıtlar aranmaya çalışılmıştır.
Sonuç olarak bundan sonraki faaliyetler için iki düzeyli bir çalışma yapılması fikri belirginleşmiştir.
Bu düzeyler toplumsal kabul ve üye bağı temelinde tanımlanabilir. Bu iki düzeyi besleyecek biçimde işçi sağlığı ve güvenliği ve ekonomik süreçlere ilişkin gruplar oluşturulabilir.
Toplantıda ortaya konan sorunların başlıcaları şunlardır.
1) E-devlet sistemi ile devlet kontrolünde bir sendikal yapı açığa çıkmıştır. Üye bilgileri devletin
elinin altındadır. İşçinin şifresi işverenin elindedir. Bu durum örgütlenmeyi zorlaştıran bir pratiktir.
2) İşçinin en büyük beklentisi ekonomik. Sendikaların sadece ekonomik amaçlı bir örgüt olmadığını göstermesi gerekiyor.
3) Sadece işyeri temelinde işçinin işyerindeki sorunları temelinde bir mücadele yetersiz kalmaya
ve neo liberal dalganın karşısında erimeye mahkûm. Siyasal iktidarla ilgili bir sorun var. Bu sorunu
besleyen unsurlar ortada. Kiralık işçilik, taşeronlaşma, grev ertelemeleri. Sarı sendikaların varlığı
başka bir sorun. Bu sorunları işçi profilinin bulunduğu yer de besliyor.
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4) Sendikaların örgütlediği kitle homojen değil. İşçileri biraraya getirecek farklılıkları üzerinden
öğütleyecek birleşik bir yapıya ihtiyaç var.
5) Kazanım getirmeyen, sonuç almayan eylemler işçiyi yoruyor ve demoralize ediyor. Bunlar üzerine düşünülmeli
6) Kitle muhafazakarlaşıyor bir yandan da y kuşağı ortaya çıkıyor. Sendika, emek hareketi yeni bir
kuşağı emek ile tanımlamalı. Yeni emek kuşağı gibi.
7) Borçluluk önemli bir sorundur.
8) Metal işçileri yeni araçlarla tekrar sınıfın temsilcisi olma yoluna gitmelidir.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1.

ÜYE BAĞINA YÖNELİK POLİTİKALAR

1.1.

Ailelere ve Fabrika Dışı Yaşam Alanlarına Yönelik Politikalar

1.1.1.
Doğrudan aileler üzerinden örgütlenmeyi geliştirecek işler yapılabilir. Sosyal Hizmet bölümlerinde
gelir yönetimi diye bir bölüm var. Eğitim programlarına bu ilave edilebilir.
1.1.2.

Engelli sendika üyelerinin yanında ailedeki engelli üyelere yönelik politikalar geliştirilebilir.

1.1.3.

Etkili iletişim muhakkak eğitimlerde yer almalı, öfke kontrolü üzerine çalışabilir.

1.1.4.

Ailelerin gereksinimleri çerçevesinde kreş talepleri zenginleştirilebilir.

1.1.5.
İşçilerin çocuklarına yönelik sistematik eğitim programları düzenlenebilir…Genç değişim programları düşünülebilir. Yurtdışındaki sendikalarla ilişki kurulup bu sağlanabilir.
1.1.6.
Ailelere yönelik eğitim programları da olmalı. Erkek üyelerin eşlerine yönelik faaliyetler kritik öneme sahip.

1.2.1.

Sendikaya sadakatta en önemli şey aktif katılım. Katılım derecesi ile sadakat artıyor.

1.2.2.
Üyelerle ilişki geliştirmek için hedefler koyulmalı. Sendikalar enstitüsü kurulsa. Sanat çok önemli.
İnanılmaz güzel filmler var. Bunlar gösterilmeli. İşçilerle tartışılmalı.
1.2.3.

İşçinin eğitildiği değil, içinde öğrendiği ürettiği bir deneyim yaratılmalı.

1.2.4.
Bu kadar borçlu bir kitlede sendikacının öncülüğünde yapılan faaliyetler sendikayı aidiyeti artırmalı.
Yaşam alanı olmadan çalışma alanı örgütlemek zor. Niye cemaatlere gidiyor bu işçiler. Bu boşluğu dolduruyorlar. Gittiği yerde hayatı örgütlüyor. Sınıf kimliğini bu öne çıkartır. Göç dalgasına karşı hazırlıklı olmalı. Bir
araya gelip üniversite ya da enstitü kurmak lazım. Tarihleri olan hedefleri olan işler olabilir.
1.2.5.
Kuşaklarla ilgili eleştirel yaklaşmalı ama dışlamamalı da. Gezi kuşağı tartışmaları var. Bunalım kuşağı. Kendimizi artırmak gerekiyor yoksa cemaatleşiyoruz.
2.

TOPLUMSAL KABULE YÖNELİK POLİTİKALAR

2.1.

Sendika hareket değil bir örgüt. Hareket olması için siyasetle ilişkilenmeli.

2.2.
Sendikacılık düşüncesinin toplumsal kabulü artırılmalı. Araştırmadan çok propaganda. Sendikacılık
kendi propagandasını yapmalı. Televizyon mu, enstitü mü? Bunun için propagandaya ağırlık vermeli.
2.3.
Yeni eylem repertuarları oluşturulmalı. Sektöre göre farklılık göstermeli. Sendikanın yapacağı eylemlerde toplumun genelini ilgilendiren meseleleri öne çıkartılmalı. Bunu duyurmak önemli. TEMA vakfı mesela yeni bir tarzla toplumda karşılık yarattı. İşçilerin ‘Hayır’ı. Küçük paylaşımlar. Sosyal medyada yayılan
şeyler. E-devlet kampanyası olabilir. Şifreni kimseyi kaptırma! Gibi. Bunun tapu gibi önemli bir şey olduğu
anlatılmalı.
2.4.

Sendika için eski düşüncesi var. Sendika yenidir mesajı verilmeli.

2.5.

İşçiler kendi sorunları videolarla anlatmalı ve bunlar yaygınlaştırılmalı.

2.6.
Etkili bir propaganda için işçi sınıfının imajlar dünyasını kavramlar dünyasını bilmeli. Kitlenin arkasına düşmemek lazım. Çok önde de olmamak lazım.
2.7.

Sendika grev yasaklarına dair videolar hazırlayabilir. Kendi dışına bir şey söylemesi önemli.

2.8.

İşsizlik sigortasında sendikaların idaresi savunulmalı.

1.1.8.
Meta dışı alanda dayanışma kurulmalı. Mahalledeki çocukların bakılması , sendikanın bu unsurları
organize etmesi, çalışma alanını değil, yaşam alanını da örgütleyerek, sendikal örgütlülüğü artırabilir.

2.9.

İşçilerin sorunlarının siyasal süreçlerden bağımsız olmadığı konusu eğitimlerde ısrarla işlenmeli

3.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK POLİTİKALAR

1.1.9.
Sendika üyelerinin aile odaklı önerileri değerlendirilmeli. Tire süt kooperatifinin 1000 üyesi oldu.
İzmir büyükşehir belediyesi Pazar sunduğu için büyüdü. Böyle iş birlikleri kurulabilir. Isparta’da lavanta üzerinden örgütlenmiş kadın kooperatifi var. Bu tip kooperatif erkek üyelerin eşleri üzerinden yapılabilir. Kadınlar
viran şehirde çalışmaz. Ama mevsimlik işçidirler. Biz mutlaka yerel yönetimleri zorlamalıyız. Bu projelerin bir
kısmını yerel yönetimlerle birlikte yürütülebilir.

3.1.
Haritada sendika nerede örgütlü? Hangi fabrikada hangi metal işleniyor? Hangi sağlık sorunları öncelikli önemli. Buna dair bir rapor hazırlayabiliriz. En önemli sorunlar hangi bölgelerde var? Bunlara bakılabilir.

1.1.10.

3.3.

1.1.7.
Mülteci işçiler sorunu üzerine çalışmalar yapılmalı. Metal sektöründe de bugün olmasa da yarın
mutlaka bu sorun sendikaların temel meselelerinden biri haline gelecek.

Engelli konusu önemli. Kamusal hakları kullanmaları açısından bilgilendirmek gerekir.

3.2.
Sendikaların uluslararası projelerle “sağlıkçı işçiler”i yetiştirelim. Bunlar işçi sağlığı iş güvenliği alanında uzman işçiler olarak yetiştirilsin. Çıktı olarak iki yılda sağlıkçı işçilerin olduğu işyerinden kaç meslek
hastalığı ihbarı alındı bunlara sunabiliriz.
Fişek enstitüsünden bilgi alalım İSİG alanında.

1.1.11. Sosyal yardımların dağıtımında sendikal rol alabilir. Sosyal hizmete ihtiyaç duyan dezavantajlı işçilere ve yakınlarına uygun hizmetlere erişebilmeleri için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapmak.

3.4.
Maske kullanımı konusunda işçi eğitimi bu konuda da proje yapılabilir. Meslek hastalıklarının farkındalığı konusunda da yapabiliriz.

1.1.12.

Örneğin Kartal belediyesi ve Birleşik metal kartalda kreş için çalışabilir.

4.

EKONOMİ ALANINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

1.2.

Sendikal Eylemliliğe Yönelik Politikalar

4.1.

Ekonomi ile ilgili alanda yeni bir şeyler yapabilir. Sendika bilgi üretme merkezine dönüşebilir. Bütçe
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izleme süreçleri, bütçelerin kadın düşmanı karakteri, vergi meselesi. Bunlar önemli. Sendikalar bu konulardaki çalışmaları desteklemeli. Burada bütçe izleme birimi kurulabilir. Planlar tartışılmalı. Yeni milli gelir serisi
dayatılıyor. Bölüşüm ilişkilerine yönelik çalışmalar yapılmalı. Vergiyi kim ödüyor? Bunlar analiz edilmeli.
4.2.

Partilerdeki emek karşıtı vekiller bütçe süreçlerinde ilan edilebilir.

4.3.
Kredi genişlemesinin durduğu, işsizliğin arttığı, ekonomik daralmanın yaşandığı bir dönem oldu. Bu
ertelenmiş durumda 2017’nin ikinci yarısından itibaren kredilerin dönüşlerinin sorunu olabilir. İşyerlerinin bilgisine elde etmek amacı ile bilançolar izlenebilir. Yeni ekonomik sıkışmaya ve bu süreçteki toplu sözleşmelere
hazırlık yapılabilir…Bu firmaların alım yaptığı yerler takip edilmeli.

SONUÇ
Toplanın sonucunda Bilim ve Danışma Kurulu;
• Bütçe ve vergi süreçleri gibi işçilerin genelini ilgilendiren, siyasal iktidarın karşısında işçi sınıfının taleplerini üreten bir çalışma grubunun oluşturulmasını,
• Kamuoyunda ilgi uyandıracak raporların (sektörel, isig, kadın, engelli) hazırlanmasını, Sendikaların meşruiyetini artıracak propaganda araçlarının üretilmesini,
• Şirketlerin finansal yapılarının analiz edilmesini,
• Üye bağını güçlendiren aynı zamanda toplumsal kabulü artıran projelerin hayata geçirilmesini, Emekten yana tutumları ile tanınan ve son dönemde ağır mağduriyetler yaşatılan hocalarımızla dayanışma amaçlı olarak projelendirilen ve kaynak bulunan projelerde bu hocalarımızın
öncelikli olarak görev almasının sağlanmasını,
• Aile bazlı örgütlenme çalışmalarına yönelik özel önem verilmesini,
• Arşiv çalışmalarının ve emek çalışmaları kütüphanesinin oluşturulmasını,
• Bundan sonraki toplantıların çalışma grupları üzerinden (Toplumsal kabul ve üye bağı) yürütülmesini önermektedir.
Bilim ve Danışma Kurulu’nun önümüzdeki süreçte yapabileceği işler olarak tanımlanan etkinlikler
şunlardır;
• Sempozyum örgütlemek
• Çalıştay düzenlemek
• Raporlar hazırlamak
• Projeler hazırlamak
• Saha çalışmaları yapmak
• Sendikal eğitimlere eğitimci desteği vermek
• İşçilere ve topluma dönük propaganda çalışmaları yapmak için uygun yol, yöntem ve argümanları tartışmak
Bu eksende bir sonraki toplantının yine belli bir tema ve sunum üzerinden yapılması düşünülmektedir. Katılımcı durumuna göre dört tema (Ekonomi, İSİG, Toplumsal Kabul ve Üye Bağı) etrafında
ayrı grup çalışmalarının yapılması gündeme gelecektir.

Bilim ve Danışma Kurulu Üyeleri
Prof.Dr.Ahmet Selamoğlu
Dr. Ali Rıza Güngen
Dr.Öğr. Üyesi. Alpkan Birelma
Öğr. Gör. Aslı Odman
Dr.Öğr. Üyesi Ayşe Cebeci
Doç.Dr. Aziz Çelik
Prof.Dr. Aziz Konukman
Doç.Dr. Betül Urhan
Dr. Denizcan Kutlu
Dr.Öğr. Üyesi. Elif Hacısalihoğlu
Arş.Gör. Elif Sinem Arıkan
Doç.Dr. Emre Gürcanlı
Prof.Dr. Erinç Yeldan
Dr.Öğr. Üyesi. Ferit Serkan Öngel
Prof.Dr. Gamze Yücesan Özdemir
Dr.Öğr. Üyesi Gizem Çelik
Dr.Öğr. Üyesi. Görkem Doğan
Doç.Dr. Hakan Koçak
Prof.Dr. Hayri Kozanoğlu
Öğr.Gör. Dr. İbrahim Bülent İlik
Prof.Dr. Kuvvet Lordoğlu
Dr. Murat Özveri
Dr. Nevra Akdemir
Prof.Dr. Özlem Çakır
Prof.Dr. Peri Akbak
Doç.Dr. Serdal Bahçe
Prof.Dr. Seyhan Erdoğdu
Doç.Dr. Yıldırım Şentürk
Prof.Dr. Zeki Kılıçaslan
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Birleşik Metal İş Sendikası Bilim ve Danışma Kurulu 2. Toplantısı

Birleşik Metal İş Sendikası Bilim ve Danışma Kurulu 3. Toplantısı Sonuç Bildirgesi

Sendikamız Bilim ve Danışma Kurulu’muzun (BDK) ikincisi 21 Mayıs 2018 Cumartesi günü Sendikamız Sapanca tesislerinde toplandı. Toplantıya 15 akademisyen, sendikamızın merkez yönetim
kurulu üyeleri, şube yöneticileri ve uzmanlarımız katıldı.

Sendikamız Bilim ve Danışma Kurulu’nun 3. Toplantısı 4 Kasım 2018 Pazar günü, sendikanın Sapanca, Sardunya Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Bilim ve Danışma
Kurulu üyesi akademisyenler, uzmanlar ve merkez yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kurul toplantısı Genel Başkanımızın Adnan Serdaroğlu’nun açılış konuşması başladı. Genel başkanımız yaptığı konuşmada, Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, “özellikle emeğin
kazanılmış haklarını budayarak, sendikaları karikatür örgütlere çevirerek, işçilere gözdağı vererek,
halkı borç girdabının içine sokarak, geniş halk kesimlerini yedek işgücü ordusunun parçası kılarak,
kamu kaynaklarını yağmalatarak, patronların keyfiliğini esnek ve güvencesizlik temelinde genişleterek oluşturulan, yolsuzluklarla beslenen baskıcı bir rejimle” karşı karşıya olduğumuzu vurguladı.

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu’nun yaptığı açılış konuşmasından sonra, Bilim ve Danışma
Kurulu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu’nun yürüttüğü projenin ilk sonuçları Prof.Dr. Peri
Arbak tarafından kurul üyeleri ile paylaşıldı. Projede işyeri sendika temsilcilerinin İSİG konusundaki farkındalılıklarının ölçülmesi hedeflenmektedir.

Metal işçilerinin olağanüstü koşulların, sıkıyönetimlerin, yani karanlığın ne demek olduğunu bildiği
kadar, karanlığa teslim olmamanın, yani umudun, mücadelenin ne demek olduğunu da bildiğini
ifade eden ve kimi somut verileri kurul ile paylaşan Genel Başkanımız konuşmasını “İşçi sınıfının
aydınları olarak gördüğümüz sizlerin katkıları bizler için son derece önemli olacaktır. Sizinle birlikte
işçilerin kendi meseleleri etrafında siyasallaşması için ne yapılması gerektiğini, sendikal mücadeleye nasıl daha fazla dahil olabileceklerini, ekonomik kriz ve borçlar karşısında alınması gereken
tutumu, kimlik taleplerinin sınıfsal mücadeleye nasıl tercüme edileceğini, sağlıklı ve güvenceli bir
çalışma hayatına dair hangi talepleri gündeme getirmemiz gerektiğini konuşmak istiyoruz. Sizin
önerileriniz bizler için yol gösterici olacaktır” diyerek tamamladı.
Açılış sonrasında gündemde belirlenen konu başlıklarında grup çalışmalarının yapılması için çalışma grupları oluşturuldu. Toplantının gerçekleştiği dönemde TL’deki değer kaybı hızlanmaya başlamış, kriz meselesi kamuoyunda giderek daha fazla tartışılan bir konu haline gelmişti. 24 Haziran
2018 seçimlerinin de yaklaşıyor olması gündemin kriz ve seçimde işçilerin talepleri konusunda
odaklanmasına neden oldu. İlk olarak ekonomik gelişmeler ele alındı. Daha sonra ise çalışma
grupları oluşturuldu.
Bu kapsamda “İşçi sınıfını yakın dönemde hangi riskler bekliyor?”, “Türkiye ekonomisinin durumu”,
“Kriz riski” , “Bütçe süreçleri”, “Bölüşüm politikaları” ve “Çok Uluslu Şirketlerin politikaları” konularına odaklanan Ekonomik Süreçler-Sektörel Yapı Çalışma Grubu, “Sınıf siyaseti”, “Eğitim stratejileri”, “Örgütlenme stratejileri”, “Sendikal stratejiler”, “Kadın işçiler”, “Engelliler”, “Göçmen işçiler”
konularına odaklanan Üye Bağına Yönelik Politikalar Çalışma Grubu, Sendikal örgütlenmeye sosyal
politikanın nasıl uyarlanacağı konusuna odaklanan Ailelere ve Fabrika Dışı Yaşam Alanlarına Yönelik Politikalar Çalışma Grubu ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu üyeleri biraraya geldi.
Ailelere ve Fabrika Dışı Yaşam Alanlarına Yönelik Politikalar Çalışma Grubu ile Üye Bağına Yönelik
Politikalar Çalışma Grubu çalışmalarını ortak olarak yürüttüler.
Toplantının son bölümünde şube başkanlarımız, merkez yönetim kurulu üyelerimiz, akademisyenlerimiz ve uzmanlarımızla çalışma gruplarının hazırladığı raporlar üzerine tartışma yürütüldü. Söz
konusu çalışmalardan çıkan sonuçların bir kısmı sendikamızın 24 Haziran seçimlerine giderken
açıkladığı seçim manifestosunda da yer aldı.

Prof. Dr. Peri Arbak’ın sunuşu sonrasında, Dr.Öğr.Üyesi F. Serkan Öngel ise ekonomideki gelişmeleri sanayi üretim verileri, enflasyon ve Birleşik Metal İş’in örgütlü olduğu fabrikalardan derlenen
veriler üzerinden kurul ile paylaştı. Bu iki sunuş üzerinden yapılan görüşme sonrasında, öğle arası
verildi.
Öğleden sonra Ekonomik Süreçler-Sektörel Yapı Çalışma Grubu, Üye Bağına, Ailelere, Fabrika Dışı
Yaşam Alanlarına Yönelik Politikalar Çalışma Grubu ve İSİG Çalışma Grubu olarak 3 ayrı başlık
altında toplantılar gerçekleştirildi. Ardından 3 grubun toplantı sonuçları ortak yapılan görüşme ile
tartışıldı.
Sonuç olarak Bilim ve Danışma Kurulu,
Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizin etkilerinin önümüzdeki süreçte daha belirgin hale
geleceğine dikkat çekilmiştir. Bu krizin 2008 krizinden farklı öğeler taşıdığının, emek örgütlerinin
ortak hareket zeminlerinin daraldığının, diyalog mekanizmalarının büyük oranda kaybolduğunun,
krizin küresel olmaktan çok “yerli ve milli” bir kriz olduğu tespiti yapılmıştır. Bu süreçte işçi hareketinin daha fazla krimanilize edilmeye çalışılacağı, işçileri birbirine düşürmek için göçmen işçiler
ve Suriye bağlamında gündeme gelen savaş stratejisinin kullanılacağına, krizin yükünün şirketleri
kurtarmak adına geniş emekçi kesimlerin üzerine yıkılması tehdidine dikkat çekilmiştir. Bu çerçevede;
1) 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer alan “bireysel hesaba dayalı bir kıdem tazminatı reformu” hedefini de dikkate alarak, işçi ücretlerinin ödemesi geriye bırakılmış kısmı olarak
nitelendirebileceğimiz kıdem tazminatının fona devri yolu ile kaldırılmasına yönelik düzenlemelere
dair işçilerin bilgilendirilmesinin,
2) Özel emeklilik fonlarına destek olmak amacıyla gündeme getirilen, ücretlilerin iradelerini yok
sayarak, bireysel emeklilik fonlarına otomatik katılımlarını ve söz konusu fonlarda belirli sürelerle
zorunlu olarak kalmalarını hedefleyen/uygulamaya sokan politikalara karşı farkındalığın, bu konuda siyasal iktidara otomatik katılım konusunda yetki veren yönetmeliğin iptal edilmesi talebinin,
3) Emeklilikte yaşa takılanlarının taleplerinin göz ardı edilmemesinin,
4) Kamuda insan kaynakları başlığı altında, kamu emekçilerinin iş güvencesini daha da geriletme-
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yi, kamu emekçilerinin üzerindeki keyfi uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlayan esneklik düzenlemelerine karşı, kamu emekçilerle dayanışma halinde bulunulmasının,
5) Emek örgütlerinin ortak hareket etme zemininin güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesinin, bu konudaki girişimlerin desteklenmesinin,
6) Krize ve krizin faturasının işçilere çıkartılmasına karşı, ortalama çalışma saatlerinin (resmi çalışma süreleri ve fazla mesailerin azaltılması yolu ile) kısaltılmasının, toplu işten çıkartmaların yasaklanmasının, işçilerin alacaklarının en öncelikli alacak haline getirilmesinin, ücret garanti fonundan
yararlanma koşullarının iyileştirilmesinin, işsizlik fonunun siyasal iktidar tarafından, kasıtlı yatırım
tercihleri ile zarara uğratılmasının engellenmesinin, işsizlik fonundan yararlanma şartlarının genişletilmesinin ve amaç dışı kullanımlara son verilmesinin,
7) Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında giderek alım gücünü kaybeden asgari ücretin
belirlenirken, TÜİK tarafından belirlenen tutarların bile gerisinde kaldığı gerçeğinden hareketle, asgari ücretin geçim ücretinin altında kalmamasının, asgari geçim indiriminin toplam ödenen
vergi miktarı düzeyinde belirlenmesinin, asgari ücretin ve emekli maaşlarının, en düşük memur
maaşının altında kalmamasının talep edilmesinin, bu konuda bir eylem programının gündeme
getirilmesinin,
8) Krizin işyerlerinde etkilerini izlemek üzere örgütlü tüm işyerlerinde kriz izleme sisteminin kurulmasının,
9) İşçileri farklılıklarını kışkırtarak (özellikle göçmen işçilerin ve Suriye bağlamında) bölmeye yönelik girişimlere ve işçi eylemlerinin kriminalize edilmesi girişimlerine karşı durulmasının bu bağlamda işçi eylemleri arası dayanışmanın güçlendirilmesinin,
10) Gıda fiyat artışlarına karşı alternatif gıda politikalarının gündeme getirilmesinin, kooperatifler
üzerinden bir organizasyon yapılmasının, kooperatif-sendika ilişkisinin gündeme getirilmesinin, bu
çerçevede bölgesel çabaların anlamlı olacağının,
11) Mevcut üye kaybının önüne geçmek ve işçilerin yaşam koşullarını korumak hedefini de dikkate
alarak, diğer sendikaların tabanını harekete geçirmek, ve diğer sendikaları ortak tutum almaya
zorlamanın, bu kapsamda bölgesel eylemlerin yapılmasının,
12) Örgütsüz işyerlerine yönelik “Fırtına geliyor şemsiyenin altına girin“ vb. çağrılarla sendikal
örgütlülüğünün yaygınlaştırılmasının,
13) Bu süreçte vazgeçilecek ilk maliyet kalemi olarak, işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik alınan
tedbirlerin görülmesi ve işçilerin sağlığını riske atacak uygulamaların gündeme gelmesine karşı
tutum almanın önemine dikkat çekilmiştir.
Ayrıca Bilim ve Danışma Kurulu bünyesinde İşçi sağlığı ve İş Güvenliği alanında yürütülen faaliyetlerin rapor haline getirilerek, bilimsel yayın haline getirilmesi, Mart 2019’da bölgesel bir çalıştayın, Mayıs 2019’da bir atölye çalışmasının yapılmasına. Raporda sorunlu görülen işyerlerindeki

temsilcilerin eğitime alınmasına, bu atölyelerin bir okul haline getirilmesine, ilk çalışmanın Kocaeli
bölgesinde yapılmasına, drama yönteminin söz konusu çalışmalarda etkin olarak kullanılmasına
karar verilmiştir.
Toplantıya katılanlar
Prof. Dr. Peri Akbak
Prof. Dr. Özlem Çakır
Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu
Prof. Dr. Aziz Konukman
Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu
Doç. Dr. Aziz Çelik
Doç. Dr. Hakan Koçak
Dr. Ali Rıza Gürgen
Dr. F. Serkan Öngel
Dr. Atilla Özsever
Dr. Uygar D. Yıldırım
Süleyman İleri
Nuran Gülenç
Zehra Güner

Birleşik Metal İş Sendikası Bilim ve Danışma Kurulu 4. Toplantısı Sonuç Bildirgesi
25.05.2019

İşsizlik fonu, gasp edilen işçi alacakları ve kıdem tazminatı için seferberlik çağrısı!
Birleşik Metal İş Sendikası Bilim ve Danışma Kurulu’nun (BDK) 4.toplantısı 25 Mayıs 2019 tarihinde, sendikanın Sapanca Eğitim ve Dinlenme tesislerinde toplandı. Toplantıya çeşitli üniversitelerden çok sayıda öğretim üyesi ve uzman katıldı. Toplantının ana gündemleri ekonomik kriz
ve siyasal durum, işçi sınıfının kazanımlarına yönelik saldırı programı (Vergiler, Emeklilik Sistemi,
Kıdem Tazminatı, İşsizlik Fonu, Hayat Pahalılığı), işçi sınıfının yeni talepleri neler olabilir (EYT
vb.) ve işçi sınıfının yeni dönemde mücadele araçları (ittifaklar, ortak zeminler) olarak belirlendi.
Toplantıda Genel Başkan Adnan Serdaroğlu’nun açılış konuşması sonrası Doç.Dr. F.Serkan ÖNGEL “Metal sektöründe krizin etkileri” başlığı ile bir sunuş gerçekleştirdi. Bu sunuşu Prof.Dr. Aziz
Konukman’ın Kamu Kesimi Borçlanma Gereğindeki (KKBG) Artış ve YEP’ in Çözüm Arayışı başlıklı
sunuşu ile Prof.Dr. Hayri Kozanoğlu Türkiye ekonomisinin durumuna dair güncel veriler üzerinden
yaptığı değerlendirmeler takip etti.

273

272

Sonrasında “Ekonomi ve Sosyal Politika Grubu” ile “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Grubu” çalışmalarını
eş zamanlı olarak sürdürdüler.
Sonuç olarak Bilim ve Danışma Kurulu,
4 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen 3. BDK toplantısında yapılan, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizin etkilerinin önümüzdeki süreçte daha belirgin hale geleceğine, bu krizin 2008
krizinden farklı öğeler taşıdığına, emek örgütlerinin ortak hareket zeminlerinin daraldığına, diyalog
mekanizmalarının büyük oranda kaybolduğuna, krizin küresel olmaktan çok “yerli ve milli” bir
kriz olduğuna dair tespitlerinin geçerliliğini koruduğuna dikkat çekti. Bu çerçevede kurul, bu dönemde kıdem tazminatı hakkının fona devredilmesinin ve/veya zorunlu bireysel emeklilik sistemi
ile birleştirilmesinin Türkiye işçi sınıfının en önemli kazanımlarından biri olan kıdem tazminatının
ortadan kalkması ile sonuçlanacağına, kriz ile birlikte işçi alacakları meselesinin daha görünür
hale geleceğine, yeni dönemde işçi alacaklarının gasp edilmesine karşı etkin bir dayanışma zemininin oluşturulması gereğine işaret etti. Bu çerçevede işçilerin haklarından feragat etmesi üzerine
kurulun arabuluculuk sisteminin, adaleti sağlamaktan çok, işçilerin haklarının gasp edilmesine
zemin hazırladığına, ayrıca iflas eden, konkordato ilan eden bir işverenden işçinin alacağını alabilmesinin neredeyse olanaksız olduğuna, bu nedenle işçi alacaklarının en öncelikli alacak olarak
kabul edilmesinin bir gereklilik olarak kabul edilmesi gereğinin altı çizildi. Toplantıda son dönemde
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hareketinin, işçilerin yasa yolu ile gasp edilen haklarını yeniden
kazanması adına, önemli bir mücadele zemini olduğuna işaret edilerek, bundan sonraki mücadeleler açısından önemli bir örnek oluşturduğu vurgulandı. Bu anlamda kriz döneminde giderek
daha görünür bir sorun haline gelecek olan, gasp edilen işçi alacakları ile ilgili bir mücadele zemini
oluşturulmasının anlamlı olacağına dikkat çekildi. Cumhuriyet döneminin en yüksek oranlarına
ulaşan işsizlik rakamlarının, yasal zemini gün be gün genişletilen, işgücü piyasalarını işverenlerin inisiyatifine terk etmek anlamına gelen esneklik uygulamalarının çözüm olmadığının, işsizliğe
karşı tek çözüm yolunu esneklik olarak gören anlayışların işçileri güvencesizliğe sürüklediğinin bir
ispatı olduğunun ifade edildiği toplantıda, ücretlere dokunmadan çalışma sürelerinin azaltılması
ve iş güvencesinin alanın genişletilmesi talebinin işsizliğe karşı önemli araçlar olarak ele alınması
gereği vurgulandı. İşsizlik fonunun siyasal iktidar tarafından, sermayeye ve kamuya kaynak haline
getirilmemesi gerektiğine, fonun gerçek amacı doğrultusunda, yararlanma şartları iyileştirilerek,
işsizler için kullanılmasının önemine işaret edildi. Bu kapsamda Birleşik Metal İş Sendikası Bilim
ve Danışma Kurulu;
1) 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında da yer alan “bireysel hesaba dayalı bir kıdem
tazminatı reformu” hedefini de dikkate alarak, işçilerin ücretlerinin ödemesi geriye bırakılmış kısmı
olarak nitelendirebileceğimiz kıdem tazminatının fona devri ve/veya Zorunlu Bireysel Emeklilik
sistemi ile birleştirilmesi yolu ile yok edilmesine karşı durulmasının,
2) Özel emeklilik fonlarına destek olmak amacıyla gündeme getirilen, ücretlilerin iradelerini yok
sayarak, bireysel emeklilik fonlarına otomatik katılımlarını ve söz konusu fonlarda belirli sürelerle
zorunlu olarak kalmalarını hedefleyen/uygulamaya sokan politikalara, sosyal güvenlik sisteminin
tamamıyla özelleştirilmesi ve tasfiyesi anlamına gelen yönelimlere karşı durulmasının işçi sınıfı için
yaşamsal bir konu olduğunun,

3) Emeklilikte yaşa takılanlarının haklı taleplerinin yanında olunmasının,
4) Kamuda insan kaynakları başlığı altında, kamu emekçilerinin iş güvencesini daha da geriletmeyi, kamu emekçilerinin üzerindeki keyfi uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlayan esneklik düzenlemelerine karşı, kamu emekçilerle dayanışma halinde bulunulmasının,
5) işsizliğin sadece emek piyasasında kendisine yer bulamayan bunun ekonomik sorunları yanında
toplumsal ve psikolojik baskılarını hisseden yurttaşlarımızın değil, şu anda bir işi bulunan ancak bu
olgu dolayısıyla sermaye karşısında pazarlık gücü azalan, ücreti eksik ödenen, ödenmeyen, fazla
mesaisi ödenmeksizin uzun saatler çalışmaya mecbur bırakılan, ya da geçici işlerde çalışanların da
sorunu olduğunu da dikkate alarak, Krize ve krizin faturasının işçilere çıkartılmasına karşı, ortalama çalışma saatlerinin (resmi çalışma süreleri ve fazla mesailerin azaltılması yolu ile) kısaltılmasının, toplu işten çıkartmaların yasaklanmasının,
6) İşçilerin alacaklarının en öncelikli alacak haline getirilmesinin, bu anlamda İşçi alacaklarının
yasayla rehinli alacakların önüne konulmasının, borçlunun mal varlığını hangi hukuki işlemle devrederse devretsin işçi alacaklarının devir eden malla birlikte yeni malike karşı da ileri sürülebilir
bir alacak statüsüne kavuşturulmasının, işçi alacakları ile açılan davalarda işçilerden herhangi bir
ücret talep edilmemesinin, ücret garanti fonunun işçi alacakları için sonrasında işverenden tahsil
edilmek üzere kullanımının,
7) işsizlik fonunun siyasal iktidar tarafından, kasıtlı yatırım tercihleri ile zarara uğratılmasının engellenmesinin, işsizlik fonundan yararlanma şartlarının (120 gün koşulunun kaldırılması ve 600
gün şartının 180 güne indirilmelisi ile) genişletilmesinin ve amaç dışı kullanımlara son verilmesinin,
İşsizlik fonunun kamu finansmanında el altında kullanılan bir kaynak olmaktan çıkarılmasının,
fonun denetiminin işçilere verilmesinin, ikale ile sözleşmeleri sona erdirilenlerin de irade dışı işsiz
olarak kabul edilmesinin ve işsizlik fonundan faydalandırılmalarının, mevcut emeklilik fonlarının,
işsizlik fonu örneğinde olduğu gibi, düşük faizle nemalandırılarak reel olarak eritilmesine karşı
durulmasının,
8) Gıda fiyat artışlarına karşı alternatif gıda politikalarının gündeme getirilmesinin, kooperatifler
üzerinden bir organizasyon yapılmasının, kooperatif-sendika ilişkisinin gündeme getirilmesinin, bu
çerçevede bölgesel çabaların anlamlı olacağının,
9) Kıdem tazminatı hakkının genişletilerek, her koşulda ödenmesinin, tavan uygulamasına son
verilmesinin,
10) Hak grevinin kullanımının kolaylaştırılmasının, adaleti sağlamaktan çok, işçilerin haklarının
gasp edilmesine zemin hazırlayan arabuluculuk sisteminin terk edilmesinin,
11) Fikri takibi olmayan, kayırmacılık üzerinden oluşturulan, kaynakların sorununun kendisi olanlara yönlendirildiği stratejilerin çözüm olarak sunulmasının kamuyu zora düşürmekten başka bir
netice vermeyeceğinin, kriz karşısında liberal reçetenin öne sürdüğü gibi kamuyu küçültme yoluna
gidilmemesinin, ancak vergi gelirleri son tahlilde emekçinin ödediği dolaylı vergiler yerine, kar, rant
ve servetten alınan dolaysız vergilere ağırlık verilmesinin,
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12) Göçmen işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sosyal güvenlik haklarının sağlanmasının,
13) Avrupa Birliği ülkelerinde yasak olan kumlama işleminin, ülkemizde tekstil sektörünün yanında metal sektörü dahil olmak üzer birçok sektörde yaygın olarak kullanıldığından hareketler, en
yüksek ölüm oranına sahip olan silikozis hastalığına neden olan kumlama işinin tüm sektörlerde
yasaklanmasının önemine işaret etmiştir.
Ayrıca Bilim ve Danışma Kurulu’nun İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Grubu, 2019 yılının Kasım ayı
başında sendika işyeri temsilcilerine yönelik olarak II. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği buluşmasını
gerçekleştirme kararı almış, bununla ilgili olarak; metal sektöründe meslek hastalıkları ile ilgili bir
anket çalışması gerçekleştirilmesi kararı almıştır.
Bilim ve Danışma Kurulu 4. Toplantısına katılan isimler
Prof.Dr. Peri Akbak
Doç.Dr. Aziz Çelik
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Görkem Doğan
İSİG Uzmanı Nuran Gülenç
İSİG Uzmanı Zehra Güner
Dr.Öğr.Üyesi Elif Hacısalihoğlu
Öğr.Gör.Dr.Özkan Kaan Karadağ
Prof.Dr. Zeki Kılıçaslan
Prof.Dr. Aziz Konukman
Prof.Dr. Hayri Kozanoğlu
Prof.Dr. Kuvvet Lordoğlu
Doç.Dr. Ferit Serkan Öngel
Dr. Murat Özveri
Prof.Dr. Ahmet Selamoglu
Doç.Dr. Betül Urhan
Dr.Öğr.Üyesi Uygar Dursun Yıldırım
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER
IndustriALL Küresel Sanayi İşçileri Sendikası 2. Olağan Kongresi Yapıldı
Sendikamızın da üyesi olduğu IndustriALL Küresel Sanayi İşçileri Sendikası’nın 3-7 Ekim 2016
tarihleri arasında Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde yapılan 2. Olağan Kongresine sendikamız
adına, Genel Başkan Adnan Serdaroğlu ile Genel Sekreter Özkan Atar katıldı.
Dünyanın 140 ülkesinden 50 milyonda fazla sanayi işçisini temsil eden uluslararası federasyonun
“a lutta continua mücadele devam ediyor” sloganıyla gerçekleşen kongresine, yaklaşık 1300 delege katıldı.
Kongre’de Genel Başkanlığa Almanya IG Metall Sendikası Genel Başkanı Jörg Hoffman seçilirken,
Genel Sekreterliğe ise Brezilya CNM-CUT Sendikasından Valter Sanches seçildi. Genel Sekreter
Yardımcılığı görevine ise, Atle Hoie, Jenny Holdcroft ve Kemal Özkan getirildi.
Kongre, 3 Ekim ve 4 Ekim tarihlerinde bölge konferansları ile başladı. 4 Ekim akşamı yapılan resmi
açılış töreninde ise, IndustriALL Küresel Sendika Başkanı Bertold Huber’in açılış konuşmasından
sonra Brezilya’dan CNTM Força Sindical ve CNM CUT’un başkanları, Kongre delegelerini selamladı.
Selamlamaların ardından CNM CUT sendikasının eski başkanı olan ve Brezilya’nın da 2003-2011
yılları arasında Devlet Başkanı olan Luiz Inacio Lula da Silva bir konuşma yaptı.
Ayrıca kongre süresince konuşmalar yapan, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO Genel Direktörü Guy
Ryder ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow dünyada
çokuluslu şirketlerde yaşanan işçi hakları ihlallerine vurgu yaptılar.
Kongre delegelerine yaptığı konuşma ile seslenen genel başkanımız Adnan Serdaroğlu, konuşmasında Türkiye’deki ekonomik ve siyasi duruma değinirken, Renault’da yaşanan gelişmelere de geniş yer verdi. Konferans sırasında Renault’da örgütlü sendikalarla görüşmeler yapılarak, Türkiye’de
yaşanan gelişmeler aktarıldı.
Kongre sonrasında, IG Metall Başkanı ve IndustriALL Küresel Sendikasının yeni seçilen Başkanı
Jörg Hoffmann ile bir görüşme gerçekleştirilerek, kendisini tebrik ettik ve Türkiye’de yaşananlara
dair bilgi verildi. Kongre’de tüzük değişikliklerinin yanı sıra 2016-2020 yılları arasında sürdürülecek
faaliyetlere yön verecek olan bir Eylem Planı da kabul edildi. Beş temel başlıktan oluşan bu eylem
planının ana başlıkları şu şekildedir;
1. İşçi Haklarının Savunulması ,
2. Sendikaların gücünün inşa edilmesi,
3. Küresel sermayeye meydan okunması,
4. Güvencesiz çalışma ile mücadele edilmesi,
5. Sürdürülebilir bir endüstri politikasının yaygınlaştırılması.
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Ayrıca Kongre’de, bir sonraki kongreye kadar geçecek süreçte IndustriALL Küresel Sendikasına
yön verecek bir politik bildirge de kabul edildi. Bu Bildirgede kapsanan başlıklar ise;
1. Eşitsizlikler,
2. Tedarik Zinciri Sorumluluğu,
3. Barış ve Demokrasi için Mücadele,
4. Mültecilerle Dayanışma,
5. Uluslararası Ticaret,
6. Vergi Adaleti ve Kaliteli Kamu Hizmetleri,
7. Enerji Politikası,
8. Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 oldu.
Kongre sırasında aynı zamanda, çeşitli konularda acil dayanışma önergeleri verildi. Bunlar,
Kolombiya’da barışın korunması, Brezilya işçi sınıfının kazanımlarının korunması, Volkswagen’in
sendikal hak ihlallerinden dolayı sorumlu tutulması, Güney Kore’de Hükümetin sendikal haklara
baskısına karşı mücadele ile dayanışma, Avustralya’da Carlton işçileriyle dayanışma, Avustralya’daki Ford işçileriyle dayanışma gibi konulara dair önergelerdi.

Uluslararası İlişkiler Çalışmaları :
• Schneider Elektrik’in Avrupa genelindeki tüm işyerlerinden temsilcilerinin bir araya geldiği
Avrupa İş Konseyi Toplantısı, 26-27-28 Haziran 2016 tarihlerinde Fransa’da şirket genel merkezinin kurulu olduğu Rueil Malmaison şehrinde yapıldı. Toplantıya Türkiye’deki işyerleri adına
Manisa Scnneider işyeri baştemsilcisi katıldı. Toplantıya paralel olarak, Türkiye’deki sorunları
görüşmek üzere, Schneider Elektrik Küresel İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı
Marc Bichorol ile de toplantı dışında ayrı bir görüşme yapıldı.
• Almanya IG Metall Sendikasından bir heyet, 19 Nisan 2016’da Friedrich Ebert Vakfı İstanbul
Şubesinde, sendikamız ile bir araya gelerek, Almanya kökenli işyerlerinde ortak örgütlenme
imkânlarına dair bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye’de örgütlenme sırasında yaşanan sorunlar ve Almanya’daki işyerlerinde IG Metall üyeleri ve iş konseyi temsilcilerini bu konularda
nasıl daha fazla bilgilendirilip, örgütlenme süreçlerine nasıl daha fazla dahil edilebilecekleri
konuşuldu. IG Metall Düsseldorf-Neuss Şube Başkanı Nihat Öztürk, IG Metall Ulusötesi İlişkiler Departmanı Türkiye Sorumlusu Andre Gunia ve IG Metall Sendikası Ford Küresel İş Konseyi Danışmanı Georg Leutert’in katıldığı toplantıya sendikamız adına Genel Başkan Adnan
Serdaroğlu ile Genel Sekreter Özkan Atar katıldılar. Toplantıya ev sahipliği yapan Friedrich
Ebert Vakfı adına ise toplantıya Türkiye Yardımcı Temsilcisi Daniela Kuzu katıldı.
• Fransa CFDT Metal Sendikasının 26-28 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılan kongresine sendikamız adına Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu katıldı. Kongre sırasında aynı zamanda,
CFDT sendikası Renault işyeri temsilcileri ile de, Türkiye’deki Renault fabrikasındaki gelişmeler konusunda bir görüşme yapıldı.
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• Fransa’da Renault fabrikalarında örgütlü olan Fransa Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu,
CGT temsilcileri, 3 Mayıs 2016 günü, Bursa’da Renault işçileriyle buluşmalarının ardından,
Birleşik Metal-İş Bursa 5 Mayıs Şubesi’nde bir basın toplantısı yaptılar.
• Oyak Renault’da yaşanan eylemler sürecinde, yaşananları takip eden ve konu ile ilgili olarak Fransa’da Renault yönetimi ile çeşitli görüşmeler yaparak, Renault işçilerinin taleplerini
yönetime anlatan, Fransa CGT Renault Grubu Sendikaları Başkanı, Fabien Gache ve CGT
sendikası temsilcisi, Nail Yalçın, Bursa 5 Mayıs Şubesinde yaptıkları basın toplantısında, şirketin kendilerine cevabında, kimsenin sendikalaşma nedeniyle işten çıkarılmadığını ve işten
çıkarılmayacağını söylediler.
• Özel İstihdam Bürolarına dair Almanya’daki hukuki düzenlemeler ve uygulamalarıyla ilgili bir
tartışma sürdürmek amacıyla 17 Mayıs 2016 günü, Leibniz Üniversitesinde Öğretim Üyesi ve
IG Metall Sendikası Genel Merkezinde şirket politikaları departmanında uzman olarak çalışan,
Avukat Jürgen Ulber’in katılımı ile sendikamız ve IG Metall sendikası bir ortak toplantı düzenledi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, konuşmasında özel istihdam bürolarının günümüzün amele pazarları olduğunu belirterek, Dünya’daki
özel istihdam büroları uygulamalarının çalışma hayatını nasıl güvencesiz hale getirdiğine dair
örnekler verdi. Dünya genelinde, 2015 sonu itibariyle özel istihdam bürolarının gelirinin yıllık
450,4 milyar Euroyu bulmuş durumda olduğu ve dünya genelinde 71,9 milyon kişi işçi kiralama büroları aracılığıyla çalıştığı belirtildi. Çeşitli ülke uygulamalarından verilen örneklerle, özel
istihdam bürolarında çalışan işçilerin, hep diğer işçilere göre daha düşük haklarla çalıştıkları
belirtildi.
• 25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan IndustriALL Küresel Sendikası Yürütme Kuruluna katılındı.
• 3 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen, İtalya FIOM sendikasının PADOVA bölge örgütünün
düzenlediği, uluslararası seminere katılarak, Türkiye’de sendikal ve siyasal gelişmelerle ilgili
bir sunum yapıldı.
• İspanyol ROCA Grubu tarafından satın alınan, ve sendikamızın örgütlenme faaliyetleri sırasında işten çıkarmalar yaşanan Öznur Pres NSK işçileriyle dayanışma amacıyla, İspanyol
UGT-FICA sendikası yapı malzemeleri sektörü ve ROCA işyeri sorumlusu Juan Carlos Barrero,
Eskişehir’de yapılan basın açıklamasına katıldı, ardından Öznur Pres-NSK işçileriyle buluştu.
Barrero, kendilerinin İspanya’da konuyu Roca yönetimi ile gündeme getirdiklerini ve şirketin
kendilerine sendikalaşma hakkına saygı duyduklarını ancak yasal sürecin tamamlanmasını
bekleyeceklerini söylediklerini açıkladı. Kendilerinin konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini ve 6-7 Temmuz 2016’da İspanya’da yapılacak olan ve tüm Avrupa’dan Roca işyerlerindeki işçi temsilcilerinin bir araya geleceği, Avrupa İş Konseyi toplantısında, Türkiye’de
yaşananları dile getireceklerini açıkladı.
• Ağustos 2016’da İtalya Sinistra Ecologia Liberta (Sol, Ekoloji, Özgürlük) Partisi, milletvekilleri
Franco Bordo, Erasmo Palazzotto, ve SEL Partisi Meclis Grup Başkanı Arturo Scotto ve parti
danışmanı Allessio Arconzo ile birlikte sendikamızı ziyaret ederek, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’de yaşananlar konusunda bilgi aldılar. Türkiye’de sendikal hakların
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ve demokrasinin ilerletilmesi konusunda beraber nasıl bir işbirliği yapılabileceği üzerine fikir
alışverişinde bulunuldu
• 9-11 Eylül 2016 tarihinde Fransa’da CGT sendikası tarafından düzenlenen Avrupa İlerici Sanayi Sendikaları konferansına ve ardından Fete de Humanite etkinliğinde CGT’nin düzenlediği
Sosyal Forum etkinliğine katılındı.
• 4-6 Ekim 2016 tarihlerinde İspanya’nın Malaga kentinde gerçekleşen “Güvenliğin Değeri “
başlıklı seminere, çeşitli işyerlerinden işyeri temsilcilerimiz katıldı.
• 4-6 Kasım 2016 tarihlerinde Frankfurt’da gerçekleşen IG Metall sendikasının gençlik eğitiminde Türkiye ve Türkiye’de sendikal hareket üzerine olan bir günlük oturuma katılarak orada
bir sunum yapıldı.
• 7-11 Kasım 2016 tarihlerinde Bursa 5 Mayıs Şubesinde İtalya FIOM sendikası Ergonomi Uzmanı Francesco Tuccino’nun katılımı ile otomotiv sektöründe ergonomi ve iş değerlendirmesi
eğitimi yapıldı. Aynı zamanda OYAK Renault’daki üyelerimizin katılımı ile yapılan işlerde ergonomik risk değerlendirmesi çalışması da gerçekleştirildi.
• 19-20 Kasım 2016 tarihlerinde Yunanistan’ın Atina kentinde gerçekleştirilen, Yunanistan İlerici
İşçiler Cephesi (PAME) Kongresine Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu katıldı.
• Geçtiğimiz senelerde ortak projeler yürüttüğümüz TIE-Hollanda’nın, 19-22 Ocak 2017 tarihlerinde Amsterdam’da yapılan kapanış toplantısına şube yöneticilerimiz katıldı.
• 25-27 Ocak 2017 tarihlerinde Makedonya’nın Üsküp kentinde gerçekleşen TO.GET.H.E.R projesi açılış toplantısına şube yöneticilerimiz katıldı.
• 6-8 Şubat 2017 tarihinde Polonya OPZZ sendikası ile ortaklaşa yürüttüğümüz eğitim çalışmaları kapsamında Varşova şehrinde yapılan eğitim toplantısına şube yöneticilerimiz katıldı.
• 28 Şubat – 2 Mart 2017 tarihlerinde Yunanistan’ın Atina kentinde PAME sendikası tarafından
gerçekleştirilen grevle dayanışma etkinliğine Genel sekreterimiz Özkan Atar katıldı.
• 27-29 Mart 2017 tarihlerinde Makedonya’nın Üsküp kentinde gerçekleştirilen “Yurtdışında
Görevlendirilen İşçilerin Adil Muameleye Tabi Tutulması” başlıklı proje kapsamında yapılan
seminere işyerlerinden temsilcilerimiz katıldı.
• 23-24 Mart 2017 tarihlerinde yapılan industriALL Avrupa Şirket Politikaları Komitesi toplantısına katılındı.
• 24-27 Nisan 2017 tarihinde Makedonya’nın Üsküp kentinde yapılan “İşçi Haklarının Efektif
Korunması için Bilgi Alışverişinin Gücü” başlıklı projenin seminerine sendikamız işyerlerinden
temsilciler katıldı.
• 8-11 Şubat 2017 tarihlerinde Polonya OPZZ sendikası ile ortaklaşa yürüttüğümüz eğitim çalışmaları kapsamında Varşova şehrinde yapılan eğitim toplantısına şube yöneticilerimiz katıldı.
• 26-29 Nisan 2017 tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşen IndustriALL Küresel
Sendikası yönetim Kurulu toplantısına katılındı.
• 3-4 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılan Roca Avrupa İş Konseyi toplantısında, İspanyol sendika temsilcileri, şirketin İnsan Kaynakları Direktörüne, Eskişehir’de yaşanan sendikal hak
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ihlallerine son vermesi çağrısında bulunarak, Avrupa İş Konseyindeki tüm işçi temsilcilerinin
imzasıyla bir ortak metin yayınladılar.
• IndustriALL Avrupa Yönetim Kurulu, 7-8 Haziran 2017’de Londra’da yapıldı. Toplantıya sendikamız adına Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu katıldı. İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılması referandumu nedeniyle İngiltere’de yapılan toplantının, ilk gününün İngiltere’nin AB’den
ayrılmasının işçiler üzerindeki etkileri tartışıldı. Toplantı sırasında Türkiye’deki grev yasakları
ve işçi hakları ihlalleri ile ilgili bir konuşma yapan Genel Başkanımızın önerisiyle toplantıda,
Türkiye’deki grev yasaklarını kınayan bir metin kabul edildi.
• 7 Temmuz 2017 günü, DIAM fabrikası önünde yapılan basın açıklamasına katılan IndustriALL
Avrupa Genel Sekreteri Luc Triangle, DIAM işçilerine dayanışma mesajını iletirken, kendilerinin Avrupa’da DIAM’ın çeşitli müşterileri nezdinde yaptıkları girişimler konusunda bilgi verdi.
• Mayıs 2017’de, IndustriALL Avrupa Genel Sekreteri Luc Triangle ve IndustriALL Küresel Genel
Sekreteri Valter Sanches’in ortak imzasıyla AKG Thermotecnic’in Almanya’daki genel merkezine gönderdikleri mektupta, şirketten Türkiye’de işten atılan işçileri geri alarak, Birleşik Metal
İş ile toplu sözleşme müzakerelerine başlamasını talep etti. IndustriALL Avrupa ve IndustriALL
Küresel AKG’nin dışında AKG’nin önemli müşterileri olan Liebherr ve Claas firmalarına da benzer
bir mektubu göndererek, onları da Türkiye’deki bu sorunun çözümü için müdahil olmaya çağırdı.
• Polonya’dan OPZZ, İtalya’dan FIOM, İspanya’dan CC.OO FI, Sırbistan’dan SMSS ve
Romanya’dan Solidarite Metal sendikalarıyla ortaklaşa sürdürdüğümüz Güvenliğin Değeri
başlıklı projenin toplantısı 10-12 Mayıs 2017 tarihlerinde İtalya’nın Milan kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya sendikamızın işyeri temsilcileri ve şube yöneticileri katıldı.
• Polonya’dan OPZZ, İtalya’dan FIOM, İspanya’dan CC.OO FI ve Sırbistan’dan SMSS sendikalarıyla ortaklaşa sürdürdüğümüz “Değişim için Çelik” başlıklı projenin toplantısı 15-18 Mayıs
2017 tarihlerinde Milano’da gerçekleşti. Toplantıya sendikamızın şube yöneticileri katıldı.
• 22-25 Mayıs 2017 tarihlerinde Polonya’nın Krakow kentinde, “işçilerin yönetime katılımları
konusunda etkin bilgilendirilmeleri” başlıklı projenin sonuç toplantısı yapıldı. Toplantıya şube
yöneticilerimiz katıldı.
• 18-20 Eylül 2017 tarihlerinde Sırbistan’ın Belgrad kentinde yapılan “İşçi Haklarının Efektif
Korunması için Bilgi Alışverişinin Gücü” başlıklı projenin seminerine sendikamız işyerlerinden
temsilciler katıldı.
• 22-24 Ekim 2017 tarihlerinde İspanya’nın Malaga kentinde gerçekleştirilen TO.GET.H.E.R.
başlıklı projenin ortak seminerine işyerlerinden temsilcilerimiz katıldı.
• 25-27 Ekim 2017 tarihlerinde İspanya’nın Malaga kentinde gerçekleştirilen IQ TEST – Sosyal
Korumanın Güçlendirilmesi için İşçiler Arasından Bilgi Alışverişinin Önemi başlıklı projenin
toplantısına işyerlerinden temsilcilerimiz katıldı.
• 31 Ekim – 3 Kasım 2017 tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyetinin Pretoria şehrinde
gerçekleşen IndustriALL Küresel Sendikası Otomotiv Sektör Konferansına katıldık.
• Kore Metal İşçileri Sendikası KMWU Çelik Sektöründen Sorumlu Başkan Yardımcısı Ki Chang
YANG, 20 Aralık günü yanlarında sendika üyeleriyle beraber POSCO Genel Merkezinin önüne

giderek Türkiye’de ve Kore’de POSCO’da yaşanan hak ihlallerini protesto ettiler. Chang açıklamasında, “Türkiye’deki yoldaşlarımıza buradan dayanışma mesajımızı yollarken onlara şunu
söylemek isteriz, Posco’nun amansız şiddetli baskısına boyun eğmeyin, bir su damlası güçsüzdür ama bir araya gelen damlaların oluşturduğu bir su akıntısı birlikte duvarları yıkabilir,
tek bir işçi güçsüz olabilir ancak beraber hareket ettiğimizde gücümüz aşılamaz olur. Onlar da
bunu biliyorlar. Güç kullanarak ve sendikalara baskı yaparak cevap vermelerinin tek nedeni
bu, çünkü korkuyorlar “ dedi. Açıklamanın ardından şirkete girip, görüşme yapmak istediler
ancak şirketin güvenliği bariyer kurarak engelledi.
• Fransa CGT Metal İşçileri Federasyonu CGT-FTM’nin Kongresi 18-22 Kasım 2017 tarihleri arasında Fransa’nın Dijon kentinde yapıldı. Kongreye sendikamız adına Genel Başkanımız Adnan
Serdaroğlu ile Genel Sekreterimiz Özkan Atar katıldı. Kongre programı kapsamında Fransa’da
kurulu Areva nükleer enerji ekipmanları üreten tesislerine bir ziyaret gerçekleştirildi. Kongrede Genel Sekreter Frederic Sanchez yeniden seçildi.
• Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel Sekreterimiz Özkan Atar, göreve yeni seçilen
IndustriALL Küresel Sendikası Genel Sekreteri Valter Sanches’i makamında ziyaret etti. Genel Sekreter Valter Sanches’in yanısıra IndustriALL Otomotiv Sektörü sorumlu Hans Georg
Leutert’in de yer aldığı toplantılarda Türkiye’deki sendikal hak ihlalleri ve bunlara karşı ortak
mücadele imkânları değerlendirildi.
• 8-10 Kasım 2017 tarihinde Polonya OPZZ sendikası ile ortak yürüttüğümüz projenin ilk eğitim
toplantısı sendikamızın Sapanca tesislerinde gerçekleştirildi.
• Avrupa Sendikalar Konfederasyonu tarafından 5 Aralık 2017’de Ankara’da gerçekleştirilen
Gümrük Birliği anlaşmasının yenilenmesi ve ülkemizdeki sendikal haklar üzerine toplantıya
katılındı.
• 12-14 Aralık 2017 tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleştirilen IndustriALL Avrupa Sendikası
Yürütme Kurulu toplantısına katılındı.
• 17 -19 Aralık 2017 tarihleri arasında Polonya’nın Krakow kentinde gerçekleştirilen IQ TEST
– Sosyal Korumanın Güçlendirilmesi için İşçiler Arasından Bilgi Alışverişinin Önemi başlıklı
projenin toplantısına işyerlerinden temsilcilerimiz katıldı.
• 11 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da IndustriALL Küresel Sendikasına Türkiye’den üye tüm sendikalar ve industriALL Genel Sekreterinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirildi.
• 12 Ocak 2018 tarihinde sendikamız tarafından düzenlenen Grev Hakkı Konferansına IndustriALL Küresel Sendikası Genel Sekreteri Valter Sanches katıldı.
• IndustriALL Avrupa Sendikası Şirket Politikaları Çalışma Grubunun, 22-25 Ocak 2018’de düzenlediği sendikaların gücünü inşa etmek başlıklı Macaristan’ın Budapeşte kentinde gerçekleşen seminere katılındı.
• OYAK Renault fabrikasında, Mayıs 2015’de gerçekleşen eylemlerden sonra işçi sözcüsü olan
ve Mart 2016’da işten çıkarılan iki üyemiz, Renault’nun AR-GE merkezi olan ve 12 000 mühendis ve teknisyenin çalıştığı Technocenter’da örgütlü SUD-Solidaire sendikasının daveti ile
Fransa’da Renault fabrikalarındaki eylem ve bilgilendirme toplantılarına katıldılar. 12 Aralık
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2016 günü önce Renault Technocenter’ın içinde ana binanın önünde, SUD sendikasına bağlı
mühendis ve teknisyenlerle beraber bir eylem gerçekleştirildi. Eylem sırasında Technocenter
çalışanlarına OYAK Renault’da yaşanan, temel hak ve özgürlüklerin ihlali ile ilgili bilgi verildi.
Eylemin öncesinde ise sabah vardiya girişinde, sendika tarafından işçilere OYAK Renault’da
yaşananların anlatıldığı bir bildiri 4000 adet dağıtılarak, Technocenter çalışanları eyleme çağrıldı. Ardından Tecnocenter içindeki sendika odasına geçilip, orada Technocenter çalışanlarına
OYAK Renault’da Mayıs 2015’den bu yana yaşananlar konusunda bilgi verildi. Toplantı kapsamında, 12 Aralık 2016 akşamı ise, Paris merkezde Fransız sendikalarının ortak binası olan,
Bourse du Travail’de bir söyleşi düzenlendi. 13 Aralık 2016 günü ise, Renault’nun motor ve
vites kutusu tasarım ve test merkezi olan ve 1200 mühendis ve teknisyenin çalıştığı, Lardy
fabrikasında yapılan greve katılındı. Lardy fabrikasında grev sırasında, orada çalışan işçilere
seslenerek, OYAK Renault’da yaşananlarla ilgili bilgi verildi. Ardından ise, CGT Lardy sendikasının, sendika odasına geçerek, burada fabrika çalışanlarına bir sunum gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde ise, CGT Lardy sendikası, tesiste çalışanlara OYAK Renault’da yaşananlarla
ilgili bir bildiri dağıtımı gerçekleştirdi ve fabrikada çalışan işçileri eyleme çağırdılar.
• Polonya OPZZ sendikası ile sürdürdüğümüz işbirliği projesinin kapsamında Türkiye’de yapılan
eğitimlerin ikincisi, 7-8 Şubat 2018 tarihlerinde, İSİG başlığıyla sendikamız Sapanca tesislerinde gerçekleştirildi.
• 5-7 Mart 2018 tarihlerinde Bulgaristan’ın Sofya kentinde gerçekleşen TO.GET.H.E.R. projesi
eğitim toplantısına işyerlerinden sendikamız temsileri katıldı.
• 8-10 Mart tarihlerinde Brüksel’de gerçekleşen IndustriALL Avrupa Şirket Politikaları çalışma
grubu toplantısına katılındı.
• Polonya OPZZ sendikası ile sendikamızın ortaklaşa sürdürdüğü işbirliği projesi kapsamında
19-20 Mart 2018 tarihlerinde sendikamız Sapanca tesislerinde, Polonya’dan OPZZ sendikası
temsilcilerinin de katılımıyla Kadın Eğitimi yapıldı.
• 27-29 Mart 2018 tarihlerinde Makedonya’nın Üsküp kentinde gerçekleştirilen “Yurtdışında
Görevlendirilen İşçilerin Adil Muameleye Tabi Tutulması” başlıklı proje kapsamında yapılan
seminere işyerlerinden temsilcilerimiz katıldı.
• Polonya OPZZ sendikası ile birlikte yürüttüğümüz projenin kapanış toplantısı, 10-11 Mayıs
2018 tarihinde gerçekleşti.
• 11-13 Haziran 2018 tarihlerinde Bulgaristan’ın Sofya kentinde gerçekleşen industriALL Avrupa
Yürütme Kurulu toplantısına Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu katıldı.
• Birleşik Metal İş 5 Mayıs Şubesinde, IndustriALL Küresel Sendikası Otomotiv Sektörü Sorumlusu Helmut Lense ve Fransa CGT Sendikasından Nail Yalçın, 25-26 Kasım 2016’da, Renault
işçileriyle bir araya geldi. Toplantıda, Helmut Lense, IndustriALL Küresel Sendikasının farklı
sektörlerden birçok çokuluslu şirketle Küresel Çerçeve Anlaşması olduğunu, bu anlaşmaların
çoğunluğunun ise otomotiv sektöründe yoğunlaştığını belirtti. Anlaşmayı kabul eden şirketlerin küresel operasyonlarında örgütlenme özgürlüğünü ve kendi sendikasını tercih etme, toplu
iş sözleşmesi ve temel insan haklarına saygı gösterilmesi gibi konuların yer aldığını kaydeden
Lense, IndustriALL Küresel Sendikasının Renault firmasıyla da bir küresel çerçeve anlaşması

olduğunu ve bu anlaşmada herkesin kendi sendikasını seçme özgürlüğünün açıkça korunduğunu belirtti.
• IndustriALL Küresel Sendikası, Cem Bialetti Ev ve Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş. ‘de grevdeki
işçilere dayanışma mesajını iletti.
• IndustriALL Küresel Sendikası, Bekaert Çelik Kord’da grevdeki içilere bir dayanışma mesajı
gönderdi.
• Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, Belçika FGTB Konfederasyonuna bağlı Metallos Wallonie
Bruxelles (MWB) metal sendikasının 18-20 Kasım 2018 tarihleri arasında Belçika’nın Liege
kentinde yapılan Kongresine katıldı. Kongre’de uzun yıllar sendikamızla da yakın işbirliği içinde çalışan, MWB Sendikası Genel Başkanı Nico Cue emekli olurken yerine Hillal Sor seçildi.
Kongre sırasında aynı zamanda iki sendika arasındaki yakın işbirliğinin bundan sonra nasıl
devam edebileceğine dair de fikir alışverişinde bulunuldu.
• 22-24 Temmuz 2018 tarihlerinde Makedonya’nın Üsküp kentinde gerçekleştirilen IQ TESTSosyal Korumanın Güçlendirilmesi için İşçiler Arasından Bilgi Alışverişinin Önemi başlıklı projenin toplantısına işyerlerinden temsilcilerimiz katıldı.
• Sendikamızın da üyesi olduğu industriALL Avrupa’nın Yürütme Kurulu toplantısı 21-22 Kasım
2018 tarihlerinde Belçika’nın Brüksel kentinde yapıldı. Sendikamız adına Genel Başkanımız
Adnan Serdaroğlu’nun katıldığı toplantıda, Genel Başkanımız Türkiye’de uygulanan emek karşıtı politikalara değinerek geniş bir delegasyonla Türkiye’de bir etkinlik yapılması ve bir ortak
deklarasyonla emek karşıtı politikaları kınama çağrısı yaptı.
• İran UMMI sendikasından bir heyet 6-8 Ağustos 2018 tarihlerinde sendikamızın Sapanca
tesislerinde, işbirliği imkanlarını tartıştığımız bir toplantı düzenlendi.
• Avusturya’da PRO-GE sendikasının, metal işkolunda sözleşme görüşmelerinde uyuşmazlığın
ardından grev kararı aldı. Temel anlaşmazlık noktaları yüzde 5’lik ücret artışı ile çalışma sürelerini uzatan ve yasanın yaratacağı hak kayıplarına karşı artacak çalışma sürelerinin tatil veya
ek ödeme ile karşılanması talepleriydi. Uyuşmazlığın ardından Avusturya’da greve çıkan Voestalpine işçileriyle dayanışma amacıyla, sendikamızda örgütlü Gebze Şubemize bağlı Böhler/
Voestalpine işçileri de bir dayanışma mesajı yolladı. Avusturya’daki grev, eylemlerin ardından
işverenlerin talepleri kabul etmesi ile sonuçlandı.
• 19 Eylül 2018 tarihinde Almanya’nın Frankfurt kentinde, IG Metall sendikası başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle yapılan toplantıya Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel Sekreterimiz Özkan Atar katıldı.
• 16-19 Ekim 2018 tarihlerinde Prag’da gerçekleştirilen IndustriALL Küresel Otomotiv Sektör
Konferansına katılındı.
• 31 Ekim – 2 Kasım tarihlerinde Güney Kore’nin Ulsan ve Seoul kentlerinde gerçekleştirilen
Hyundai-KIA sendika ağ toplantısına katılındı.
• İran’ın petrol yoğun Khuzestan bölgesindeki İran Ulusal Çelik Endüstrisi Grubuna (INSIG)
bağlı çalışan, Ahvaz Çelik İşçileri, ücretlerini alamadıkları için greve çıktılar. Alamadıkları maaşları için 31 gündür eylemde olan Ahvaz Çelik İşçilerine bir dayanışma mesajı gönderildi.
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• Umar Haddecilik, DIAM, BBS, MKS, NCR, Günsan, Böhler ve Renault işyerlerinde örgütlenme
çalışmaları sırasında yaşanan hak ihlalleri ile ilgili, IndustriALL Küresel ve IndustriALL Avrupa
sendikalarına bilgilendirmelerde bulunuldu.
• 18 Ocak 2019 tarihinde İstanbul’da sendikamız tarafından düzenlenen “Ekonomik Kriz ve İşçi
Sınıfı” Konferansına, industriALL Avrupa Genel Sekreter Yardımcısı Luis Colunga katıldı.
• IndustriALL Avrupa’nın bir sonraki kongre hazırlıkları için kurulan Think-Tank isimli çalışma
grubunun 29-31 Ocak 2019 tarihlerinde Brüksel’de yapılan toplantısına Güney Avrupa bölgesini temsilen sendikamız katıldı.
• 9-10 Mayıs 2019 tarihlerinde Berlin’de, Almanya IG Metal ve IG BCE sendikalarının ve
Türkiye’den metal işkolundaki sendikaların katılımı ile Türkiye’deki metal sektöründeki sendikalar arasındaki ilişkilerin ele alındığı toplantıya, sendikamız adına Genel Başkanımız Adnan
Serdaroğlu ve Genel Sekreterimiz Özkan Atar katıldı.
• IndustriALL Avrupa Sendikasının 15-18 Mayıs 2019 tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleştirilen Yürütme Kurulu toplantısına katılındı.
• IndustriALL Avrupa Sendikasının 21-23 Mayıs 2019 tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleştirilen Yürütme Kurulu toplantısına sendikamız adına Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu katıldı.
• 22-24 Mayıs 2019 tarihlerinde Sırbistan’ın Belgrad kentinde gerçekleştirilen “Yurtdışında Görevlendirilen İşçilerin Adil Muameleye Tabi Tutulması” başlıklı proje kapsamında yapılan seminere şube yöneticilerimiz katıldı.
• Almanya IG Metall Sendikasının, “Dayanışma ve Adaletle Yarınlar için Birlikte” sloganıyla 6-9
Ekim 2019 tarihlerinde Nürmberg kentinde yapılan 24. Olağan Kongresine Genel Başkanımız
Adnan Serdaroğlu katıldı. Kongre sırasında genel başkanımız, Volkswagen İş Konseyi Başkanı
ve şirketin Denetim Kurulu üyesi olan Bernd Osterloh ile yaptığı görüşmede Türkiye’de sendikal haklar ve Volkswagen’in Türkiye’deki yatırımları konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Kongre süresince, Türkiye’deki fabrikalarında örgütlü olduğumuz, ZF ve Mahle gibi şirketlerin
Almanya’daki sendika temsilcileri ile de çeşitli görüşmeler yapıldı.
• Kongrede sendikanın Yönetim Kurulu Başkanlığına Jörg Hofmann yeniden seçilirken, yürütme
kurulu üyeliklerine ise, Ralf Kutzner, Wolfgang Lemb, Irene Schulz ve Hans-Jürgen Urban
yeniden seçildiler.
• Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO, Sınır ötesi Sosyal Diyalog Uzmanlar Komitesinin toplantısında katılındı.
• Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’nin kendi iç şikayet mekanizmasına, Mayıs 2015’de
gerçekleşen metal fırtına döneminde Türk Traktör’de yaşananlarla ilgili bir şikayette bulunulmuştu. Banka, süreci 2018’de sonlandırdı, örgütlenme özgürlüğü konusunda kendi iç çalışma
standartlarını geliştirdiklerini duyurdular. Son raporlarını 2019’da yayınladılar. Buna göre, kendi personeli için bir örgütlenme özgürlüğü el kitabı hazırlanması, Türkiye’deki yasal mevzuatın, ILO Sözleşmelerine göre eksikliklerinin belirtildiği bir kılavuzun hazırlanması ve bundan
sonra Türkiye’deki projeleri değerlendirirken bu kılavuzun dikkate alınması kararına vardılar.
Bu şikayet Bankanın Dünya genelinde emek alanında aldığı ilk şikayet olmuş bu nedenle,

bir şekilde olumlu sonuçlanması ileride başka ülkelerden de sendikalar tarafından yapılacak
şikayetler için de örnek teşkil edecektir.
• ABD’de grevde olan UAW sendikası üyesi General Motors işçilerine bir dayanışma mektubu
gönderildi.
• Güney Kore ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının, Seoul’de gerçekleştirdikleri toplantı ile ilgili olarak Kore KMWU sendikası ile ortaklaşa bir mektup ve basın bildirisi yazılarak, Güney Kore
kökenli şirketlerin Türkiye’de neden oldukları hak ihlalleri ile ilgili bilgi paylaşıldı.
• Cezayir’de Hükümet karşıtı eylem dalgasına destek verdikleri gerekçesiyle tutuklanan SNATEG sendikası üyeleri ve başkanına dayanışma mektubu gönderildi.
• Çeşitli sendikalarla yapılan ortak projeler kapsamında, 2017-2018 yıllarında, Polonya, Sırbistan, Makedonya, İtalya, İspanya’da yapılan, 12 ortak toplantıya, 33 kişi katıldı.

2015-2019 Döneminde Çeşitli Sendikalarla yürütülen Ortak Projeler
Proje Adı

Koordinatör Sendika

Katılımcı Ülkeler

“Güvenliğin Değeri: Metal Sektö- NSZZP ArcelorMittal Poland S.A Polonya, Bulgaristan, İspanya,
ründe Kazan-Kazan ortamını ya- (Polonya Arcelor Mittal Sendikası) Litvanya, Makedonya, Sırbistan
ve Türkiye.
ratmak için işçilerin katılımı”
“TO.GET.H.E.R – İşçilerin, yöne- NSZZP ArcelorMittal Poland S.A Polonya, Bulgaristan, İspanya,
time katılımı, bilgilendirilmesi ve (Polonya Arcelor Mittal Sendikası) Litvanya, Makedonya, Sırbistan
ve Türkiye.
aktif katılımı yolu ile yüksek verimli sonuçların alınması”
“İşçi Haklarının Korunması için Międzyzakładowy
Samorządny Polonya, Bulgaristan, Litvanya,
Bilgi Paylaşımı”
Niezależny Związek Zawodowy Makedonya, Sırbistan ve Türkiye.
Pracowników CMC Zawiercie S.A
i Spółek
Samorządny Polonya, Romanya, İspanya, LitDeğişim için Çelik: Sanayinin Ge- Międzyzakładowy
riye Gittiği Dönemlerde Çelik İşçi- Niezależny Związek Zawodowy vanya, Makedonya, Sırbistan ve
Pracowników CMC Zawiercie S.A Türkiye.
lerinin Yönetime Katılımı
i Spółek
IQ TESTSosyal Koruma’nın Güç- Samostoen Sindikat na rabotni- Polonya, Bulgaristan, İspanya,
lendirilmesi
cite od energetika, rudarstvo i Litvanya, Makedonya, Sırbistan
industrija na R. Makedonija, Sin- ve Türkiye.
dikalna organizacija AD ELEM
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DAİRESİ ÇALIŞMA RAPORU
Ülkemizde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İşçi ölümleri ve iş kazalarının çokluğu ya da azlığı o ülkede insan hayatına verilen değerin en
önemli göstergesidir. Ülkemizde artan iş cinayetleri, iş kazaları, tespit edilmeyen meslek hastalıkları sermayenin, siyasi iktidarın insan hayatına verdiği önemi sergiliyor. 2012 yılında 6331 sayılı
Kanun’un yayımlanmasıyla kamuoyunda iş kazalarının, meslek hastalıklarının ve işçi ölümlerinin
azalması beklentisi oluştu. Ancak aradan geçen yedi yılı aşkın süre içinde artan işçi ölümleri, iş kazaları, görünmeyen meslek hastalıkları bu beklentilerin boşa çıktığını gösteriyor. Buradan hareketle
yapılan Yasa’nın başarısız olduğunu söyleyip, kestirip atmak kolaycı bir yaklaşım olur. Yasa’nın
etkinliği aynı zamanda uygulanmasına, denetlenmesine ve caydırıcı cezaların hayata geçmesine,
sendikal örgütlülüğün gücüne bağlıdır.
Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) direktifi esas alınarak hazırlandığı bilinen Yasa’nın yayınlandığı günden
bugüne geçirmiş olduğu değişiklikler de Yasa’nın uygulamadaki başarısını etkileyen nedenler arasındadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na yayımlandığı günden bugüne toplam 8 torba
kanunla 40 defa müdahale edilmiştir. Bu müdahalelerin bir kısmı kelime cümle değişikliği, bir kısmı
ek madde ve cümle şeklinde olmuştur. 3 defa toplam 8 yıl ötelenen, 2018, 2019 ve 2020 yılına
kadar ötelenen hükümler mevcuttur. Böylece, çıkarılan Yasa’nın altının boşaltılması için yapılması
gereken ne varsa zaman içinde yapılmıştır.
SGK verilerine göre 4-1/a kapsamında sigortalı olarak çalışan işçilerin işyerinde geçirdikleri kaza
sayısında 2012-2017 yılları arasında ciddi artış olduğu görülmektedir. SGK verilerinden, Yasa’nın
yayımlandığı 2012 yılı ile 2017 yılı arasındaki iş kazası artışının 284.782 olduğu saptanmaktadır.
2016 yılından 2017 yılına kadar geçen bir yıllık süre içinde ise 73.585 iş kazası kayıtlara işlenmiştir.
2012-2017 yılları arasında iş kazası sayısında yüzde 380 artış olmuştur ki, bu yaklaşık 5 kat (4,80)
artış demektir. Kadın ve erkek tüm çalışanlarda iş kazası geçirme sayısı artmıştır. 2011- 2017 yılları
arasında yıllık ortalama iş kazası sayısının ortalamasının da yaklaşık 206 bin 246 olduğu görülmektedir. Yıllar arasındaki artış Tablo 1’den incelenebilir.
Tablo 1: İş Kazası Geçiren İşçi Sayısı (5510 sayılı Kanun 4-1/a Maddesi Kapsamındakiler)

Kaynak: SGK Yıllıklarından Hesaplanmıştır 1
1

2017 SGK verileri, rapor hazırlanırken yayınlanmış olan en son veriler kullanılmıştır.
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Kaza sayısında 6331 sayılı Yasa’nın ardından artışların olduğu Tablo 1’den izlenmektedir. Özellikle,
2012 yılı ile 2013 yılı arasında ki belirgin artışta, iş kazalarının daha fazla kayıt altına alınmasının
etkisi olduğunu da kaydetmek gerekir. Ancak, Yasa’nın görünmeyen iş kazalarını görünür hale getirmesinin yarattığı bu artışın dışında da 2013 yılından sonra, iş kazaları sayısında ve oranında bir
azalma değil tersine bir artış eğilimi olduğu görülüyor. Hele 2016 ve 2017 yılları arasındaki artıştan
Yasanın 5. yılında halen iş kazası sayısında bir azalmanın olmadığı gözlemleniyor. Bu da, yıllar
içinde Yasa’nın iş kazalarının azalması üzerinde bir etkisinin olmadığını gösteriyor.
Tablo 2: 5510 sayılı Kanun 4-1/a Maddesi Kapsamında İş Cinayetleri Sonucunda Ölümler

Ülkemizde sendikalaşma oranının oldukça düşük ve çalışanların yaklaşık yüzde 95’inin toplu sözleşme kapsamı dışında olması, makro planda çalışma hayatındaki dengelere olduğu gibi bu sürece
de sendikaların müdahalesini zorlaştıran çok temel bir faktördür. İş kazası sonucu işçi ölümlerinin,
işçilerin en örgütsüz olduğu inşaat, tarım sektörlerinde ve özellikle de esnek/kuralsız, olumsuz çalışma koşullarının işçileri her an ölümle karşı karşıya bıraktığı pek çoğu kayıtsız taşeron işyerlerinde
olması, elbette tesadüf değildir.
Bu koşullar sendikalara önemli görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Bu nedenle sendikal örgütlenme, işçilere kazandırabileceği pek çok ekonomik ve sosyal hakların yanında, çalışma hayatının
sağlık ve güvenlik yönünde dönüştürülebilmesinde de en önemli ve etkin yoldur.
Tablo 3: İSİG Meclisi İş Cinayetleri ve Meslek Hastalığı Sonucunda İşçi ve Çocuk İşçi Ölümleri

Kaynak: SGK Yıllıklarından Hesaplanmıştır 2

Tablo 2’de resmi verilere göre ölümlü iş kazalarının ve meslek hastalığı sonucu olan ölümlerin yüz
binde oranları verilmektedir. 2011-2017 arasında ölüm oranlarının ortalama yüz binde 11 olduğu
görülüyor. Bu verilerin sadece kayıtlı işçiler ve bildirimi yapılan işçileri kapsadığını göz önünde
bulundurursak kayıtdışı çalışmalar da dahil edildiğinde ortalamanın çok daha yüksek olduğu ortadadır (Tablo 2).
Tablo 2’deki veriler SGK’ya işverenler tarafından iletilmiş işçi ölümlerini yansıtmaktadır. Bunun
dışında, sistemden, işverenlerden ve işçilerden kaynaklı hiç bildirilmeyen ya da farkı nedenle ölüm
olarak kayıtlara işlenen işçi ölümlerinin ve meslek hastalıklarının olduğu bilinen bir gerçektir. Meslek hastalıklarının ortaya çıkması kimi hastalıklarda uzun bir süreç almaktadır. Bu nedenle ölümlerin iş ile bağlantısının ortaya çıkarılmasının, mevcut sistem içerisinde çoğu zaman mümkün olmadığı da bilinmektedir. SGK verilerinin dikkat çekici bir yanı da meslek hastalığı nedeniyle 2011-2017
yılları arasında hiç kadın işçi ölümün gerçekleşmemiş olmasıdır. Gerçekliği oldukça şüpheli olan bu
durum kadının meslek hastalığına bağlı ölümlerde görünmezliğinin bir göstergesidir.
Var olan tablo, işçi sağlığına ve güvenliğine yapılacak yatırımları maliyet unsuru olarak değerlendiren sermayenin, hükümet üzerindeki etkisinin sonuçlarından biridir.
2

2017 SGK verileri, rapor hazırlanırken yayınlanmış olan en son veriler kullanılmıştır.

* Cinsiyeti belirlenemeyen 9 işçi erkek işçi hanesine eklenmiştir.

Meclis verilerinden yola çıkarak hazırlanan Tablo 3’den de görüleceği gibi, işçi ölümlerinin yıllar
içinde bir azalma göstermediği ortadadır. Daha önce de belirtildiği üzere, SGK kayıtlarına çocuk
işçilik, kayıt dışı işçilik alanında meydana gelen ölümler yansımamaktadır. Meclis, işyerlerinde ya
da çalışırken meydana gelen olayları toplamakta ve çeşitli kategorilere göre veriler oluşturmaktadır. Çocuk işçi ölümlerini, göçmen işçi ölümleri ya da cinsiyete göre sunmaktadır. Tablo 3’de çocuk
işçi ölümleri ve cinsiyete göre veriler bulunmaktadır. Yasa’nın Yayımlandığı 30/06/2012 tarihinden
2017 yılı sonuna kadar en az 9705 işçi hayatını kaybetmiştir. Ölen işçilerin en 641’i kadın ve 325’i
çocuk işçidir.
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Tablo 4: Meslek hastalığı ve İş Cinayetlerine Sonucu Ölümler Aylık Bağlanan Dosya Sayısı (5510
sayılı kanun 4-1/a kapsamında)

İşçilerin çalışma sırasında sağlıklarının korunması ve gerçekte iş cinayeti olarak adlandırılması
gereken iş kazalarının azaltılması, çalışma yaşamının en acil sorunudur. Bunun için aşağıdaki önerilerin hayata geçmesi gerekmektedir.
• 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunun maddelerinin ve yönetmeliklerin uygulanma
tarihlerinin ötelenmesinden, uygulama kapsam alanının daraltılmasından vazgeçilmelidir.
• İşçi ölümleri, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi için, sosyal tarafları da kapsayan,
işçi odaklı bir İSİG politikası hayata geçirilmelidir.
• İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında toplumsal cinsiyet rolleri de göz önünde bulundurulmalı,
kadın işçilerin ev içi ve bakım emeği de hesaba katarak çalışmalar yürütülmelidir.
• Kayıt dışı çalışma, çocuk işçilik, kaçak göçmen işçilikle etkin bir mücadele yürütülmelidir. Bu
alanlarda kayıtlara girmeyen, ciddi oranda işçi ölümleri, iş kazaları, meslek hastalıkları ortaya
çıktığı bilinmektedir.
• Kiralık işçilik yasası iptal edilmeli taşeron çalışma ve diğer esneklik uygulamalarından vazgeçilmelidir.
• Meslek hastalıklarının önlenmesi için öncelikle tanı konulmalıdır. Bunun için gizlenmiş meslek
hastalıklarının bilinmesini sağlayacak bir sistem hayata geçirilmelidir.
• Devlet, Yasa’nın ve ilgili yönetmeliklerin uygulanmalarının denetleme görevini yerine getirmelidir. Caydırıcı cezalar uygulamaya konulmalıdır.
• İşçi sağlığı ve güvenliği uzmanlarının bağımsızlığını sağlayacak iş güvencesi ve ekonomik
bağımsızlık sağlanmalıdır. Çalışan temsilciliği sistemi güçlendirilmeli, iş güvenceleri ve görev
yapacakları süre tanımlanmalıdır.

Kaynak: SGK Yıllıklarından Hesaplanmıştır

3

Tablo 4’te, 2005 yılından 2017 yılına kadar iş kazası ve meslek hastalığı sonucunda ölümler ve
aylık bağlanan dosya sayısı veriliyor. Davaların sonuçlanması uzun zaman aldığı için veriler, o yılın
ölümlerini yansıtmamaktadır. Geniş bir zaman aralığının görülebilmesi için Tablo, 2005 yılından
itibaren başlatılmıştır. Böylece yıl bazında kesin sayılara ulaşılamasa bile, ortalama olarak daha
gerçekçi işçi ölümü verilerine ulaşmak mümkün olmaktadır. SGK’nın bildirimi yapılan yıllık iş kazası
ve meslek hastalığı ölüm sayıları ilk sütunda verilmektedir. Verilerin 13 yıllık ortalaması alındığında 1.278 olan işçi ölümleri sayısının, aylık bağlanan dosya sayısı üzerinden değerlendirildiğinde
2.419’e yükseldiği görülmektedir. İki veri seti arasında yıllık ortalama 1.114 gibi oldukça ciddi bir
fark söz konusudur. Çok sayıda iş cinayetinin SGK kayıtlarına yıl bazında yansımadığını, ancak
dava veya müfettiş incelemesi sonucunda iş kazası veya meslek hastalığı olarak değerlendirildiğini
söylemek mümkündür.

3

2017 SGK verileri, rapor hazırlanırken yayınlanmış olan en son veriler kullanılmıştır.

• Özgür, demokratik ve bağımsız sendikal anlayışın önündeki engellerin yanı sıra, yasalardan ve
işverenden kaynaklı sendikal örgütlenmenin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Sendikal
örgütlülük teşvik edilmeli, yandaş sendikacılık anlayışı terk edilmelidir.
• Sendikaların işçi sağlığı ve güvenliği alanında inceleme yapabilmesinin önünü açacak yasal
düzenlemesi yapılmalıdır.
• Sendikaların meslek örgütlerinin alana yönelik yapılacak yeni düzenlemelerde bilgi ve deneyimlerine başvurulmalıdır.
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Sendikamız Yönetim Kurulu, 2016-2019 faaliyet dönemi boyunca İSİG alanına özel bir önem verdi,
çalışmalarını çeşitlendirdi ve yeni çalışmalar başlattı. İşyeri incelemeleri, ergonomi çalışması, alana
dönük araştırmalar bu dönem ki çalışmaları oluşturmaktadır.

İşyeri İncelemeleri
Birleşik Metal-İş Sendikası, örgütlü olduğu işyerlerinde iş kazalarını azaltmak ve olası işçi ölümlerinin önüne geçmek, işçilerde bu alandaki farkındalığı geliştirmek, gerekli önlemlerin alınması için
işverenler üzerinde basınç oluşturmak adına sendikal alanda daha önce yapılmamış bir çalışmayı
hayata geçirdi. İşyerlerinin İSİG alanından bir fotoğrafını görmek için teknik bir inceleme başlattı. Çalışmanın ön hazırlıkları ve ilk uygulama örneklerinde Team Prevent ekibinde yer alan İSG
Uzmanları Serdar Ömer Kaynak, Can Doğan ve Zehra Güner’den destek alındı. 2016 yılı Nisan
ayında incelemelere başlandı.
Yöntem olarak,
• Hazırlanmış bir checklist işyerinde temsilci ve işyeri güvenlik uzmanı ile birlikte değerlendirilmesi,
• İşyeri temsilcileri, işyeri güvenlik uzmanı, sendika uzmanı birlikte saha turu yapılması,
• Tespit edilen eksiklikler ile ilgili rapor hazırlanması,
• Raporun temsilciler eliyle işyeri yönetimine ve İSG Kurulu’na sunulması,
• İyileştirmelerin gündeme alınması, iyileştirmelerin takibi,
benimsendi.
Sahaya inmeye başladıkça işverenlerden değişik tepkiler geldi. Kimisi, bir sendikanın işyerlerinde
teknik bir incelemeyi içeren böylesi bir çalışmayı başlatmış olmasını olumlu karşıladı. Çalışma
boyunca oldukça kolaylık sağladılar. Çalışmayı önemsediklerini açıkça dile getirdiler. Çok az sayıda
işyerlerinde, işverenler çalışmaya oldukça mesafeli yaklaştılar. Öteleme, iptal etmeye çalışma gibi
çaba içine girenler oldu. Ya da, inceleme ekibinin çalışmasını kısıtlamaya çalıştılar, işyerinde tespit
edilen uygunsuzluklarla ilgili resim çekilmesine izin vermeme, işyerinde geçirilen süreyi kısaltma,
bilgi paylaşımda çekinceler şeklinde davranışlar sergilediler. Ortaya çıkan kimi zorluklar, işyerinde
işyeri temsilcilerinin inisiyatifi ve şube yönetimlerinin müdahalesi ile aşıldı. Programımıza aldığımız
işyerlerinde işyeri incelemelerimizi gerçekleştirdik.
İncelemelerin ve raporların tamamlanmasından sonraki aşama bu raporların işyeri İSG aksiyon
planının bir parçası olarak değerlendirilmesi oldu. Tamamlanan raporlar, işyerlerinin hemen hemen
hepsinde işyeri temsilcilerinin son kontrolünden sonra işyeri İSG kurulunda paylaşılmak üzere
kurula sunuldu. Değerlendirmeye alınması talep edildi.
Rapor bulgularına göre; işyeri koşullarında acil iyileştirme yapılması istenen yerlerde şube yönetimlerinin devreye girmesi söz konusu oldu. Özellikle bir işyerinde, işverenin iyileştirme yapmayı
toptan reddetmesi üzerine işyerine ihtar çekildi. Ardından, işveren ve sendika arasında iyileştirmelere başlayacağını taahhüt eden bir protokol imza altına alındı.

Sonuçta, bir çok işyerinde, dikkate değer sayıdaki iyileştirmenin zaman içinde gündeme alındığı
ve yapıldığı görüldü.
Bu çalışmayı önemli kılan bir yön de, bir sendikanın işyerinde işçi sağlığı ve güvenliği alanında
yapılacak olan iyileştirmeler hedefinde, sendikal örgütlülükle uzmanlığın buluşturulması oldu. işçi
sağlığı ve güvenliği alanında işyerleri düzeyinde teknik çalışmayı içeren bir inceleme çalışması
başlatmış oldu. Bu çalışmayla, öngörülen hedeflerin dışında da çok önemli kazanımlar elde edildi.
Bunlar;
1. Sendikal alanda ilk kez işçi sağlığı ve güvenliği konusu, işyeri düzeyinde teknik bir çalışma
olarak ele alındı.
2. En önemlisi de, işyerlerinde sendikanın İSG ekibinin tespit etmiş olduğu eksiklerin, uygunsuzlukların giderilmeye başlanmış olmasıdır.
3. Sendikanın elinde örgütlü olduğu işyerleri hakkında çok önemli bir veri tabanı oluşmuş
oldu.
4. İşçi temsilcilerinin farkındalığı, bilgi birikimi artmış oldu.
5. İşçi temsilcilerinin İSG kurulunda konumları güçlenmiş, özgüvenleri artmış oldu.
6. Temsilcilerin İSG kurullarına vermiş olduğu önem arttı, katılımlarının düzenliliği sağlandı.
7. İşçilerle işyeri ortamında buluşularak, soruları yanıtlandı.
8. Sendikanın işyerlerinde İSİG ile ilgili bir çalışma başlatmış olması, ziyaret edilen işyerlerinde sendika üyelerinde büyük bir memnuniyet yarattı. Sendikal örgütlüğü ve sendikal bağlılığı
arttıran bir çalışma oldu.
9. İncelemelerin ardından, işçilerde oluşan davranış değişikliğinin gözlenmesi sonucunda, işçi
temsilcilerinin talebi üzerine işyerlerinde sendika uzmanları tarafından İSG eğitimleri verilmeye başlandı. İncelemeleri tamamlanan yedi işyerinde de işyerinde üretim durdurularak 2
saatlik İSG eğitimleri yapıldı.
10. İşyerlerine özel, - işçilere eğitim verilebilecek- veri toplanmış oldu.
11. Sendika Nisan 2016 ayından itibaren yeni başlayan ve yenilenen toplu sözleşmelere
sendikanın işyerlerinde inceleme
yapabilme hakkını toplu sözleşme
maddesi olarak koymaya başladı.
Böylece bu çalışmanın sürekliliği
sağlanmış ve işyeri incelemeleri
sözleşme güvencesine alınmış
oldu.
12. İşyeri incelemeleri aynı zamanda iyi işyeri uygulamaların işyerinden işyerine taşınması yoluyla
yaygınlaşmasına aracı olmuş oldu.
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2016-2019 Faaliyet Dönemi “İşyeri İncelemeleri” Toplu Sözleşme Maddesi Olan İşyerleri
SIRA NO

ŞUBESİ

İŞYERİ ADI

1

Anadolu Şube

KLİSOM KLİMA SOĞUTMA (Kapandı)

2

Anadolu Şube

PETROTEK SONDAJ

3

Anadolu Şube

ODS

4

Bursa Şube

WORTİNGTON

5

Gebze Şube

CAVO

6

İstanbul 1 No’lu

MATA

7

İstanbul 1 No’lu

AKS OTOMOTİV SAN. ve TİC. A.Ş.

8

İstanbul 1 No’lu

AKGÜN

9

İstanbul 1 No’lu

TABO OTOMOTİV MAKİNA SAN.

10

İstanbul 1 No’lu

VALFSAN DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

11

İstanbul 1 No’lu

COFLE TK

12

İstanbul 1 No’lu

SANEL

13

İstanbul 1 No’lu

MERT AKIŞKAN

14

İzmir Şube

İMPO MOTOR

15

Kocaeli Şube

BAYSAN TRAFO

16

Kocaeli Şube

CEM TENCERE

17

Kocaeli Şube

ÇOKYAŞAR HALAT

18

Kocaeli Şube

MARMARA SİEGENER

19

Kocaeli Şube

TEKNO MACCAFERRİ

20

Trakya Şube

EPTA

21

Trakya Şube

HİDRO-MAK DAMPER

22

Trakya Şube

KONVEKTA KLİMA VE SOĞUTMA

23

Trakya Şube

MARMARA SİEGENER

İSİG Atölyesi
Birleşik Metal-İş, işyerlerinde başlattığı inceleme çalışmalarının etkinliğini arttırmak, temsilcilerin
farkındalığını geliştirmek için 17-18 Ekim 2016, 21-22 Nisan 2017, 2-3 Mayıs 2018 çalışmalarında
işyeri temsilcilerinin katıldığı atölyeler gerçekleştirdi. Atölyelerde işyerlerine iletilmiş olan raporlar
ve sonrasında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler göstermiştir ki; işçi
sağlığı ve güvenliği alanında yapılan bu çalışmanın işyerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi
direkt etkilerinin yanında çok önemli çıktıları da olmuştur.
Sendika, işçi sağlığı ve güvenliği alanında da birikimini ve profesyonelliğini geliştirdi, geliştirmeye
devam ediyor. İşçi sağlığı ve güvenliği alanını da sendikal politikalarının bir parçası haline getirdi,
söylemin ötesinde pratik bir çalışmaya imza attı.
İşçi temsilcileri alanda mücadele edebilme yeteneklerini geliştirmiş, sendikal örgütlülüğün güçlenmesine katkı sunmuştur. İSİG atölyelerinde de işçi temsilcileri bu çalışmanın kesinlikle devam
etmesi ve periyodik hale getirilmesi gereğini dile getirmişlerdir.
Bu atölye çalışmalarında işyeri temsilcileri, raporun değerlendirilmesi sonucunda işyeri koşullarında yapılan iyileştirmeler üzerine geri bildirimde bulundular:
• Çok sık preslerde iş kazasının yaşandığı bir işyerinde, çalışmamız sonrasında, yüzde 90 oranında preslere korumanın yapıldığı ve çalışmaların devam ettiği bilgisine ulaştık.
• Bir işyerinde, raporda yazılı iyileştirmelerin tamamına yakının yapıldığı; kaynak alanının üretim alanının dışına taşınması, havalandırma sisteminin kurulması, yüksekte çalışma ile ilgili
önlemlerin alındığı, kaldırma aracındaki zincirlerin değiştirildiği, torna tezgahlarında güvenlik
çalışmalarının başladığı, CNC’lerde yağ yakma sonucunda ortaya çıkan dumanın çalışma ortamından uzaklaştırılması için deneme çalışmalarına başlandığı bilgisi verildi.
• Bir diğer işyerinde, mesleki yeterlilik belgeleri ile ilgili eksiklerin giderildiği, kaynakçı ve bakımcıların eğitimlerine başlandığı, istifleme alanının tekrar elden geçirildiği, boyahanede tutulan
kimyasalların çalışma alanı dışına çıkarıldığı görüldü.
• Bir döküm fabrikasında maçahanede bulunan kum siloların talebimiz üzerine üretim alnından
çıkartıldığını öğrendik. Bir başka işyerinde, döküm alanındaki havalandırma yenilendi, üretim
prosesinde kullanılan zararlı kimyasal zararsız olan ile değiştirildi.
• İSG kurulunun kâğıt üzerinde olduğu 180 işçinin çalıştığı bir işyerinde, Kurul fiili olarak da
çalışmaya başladı. İlk toplantısında ilk aksiyon sendika raporu esas alınarak hazırlandı. Acil
durum planı üzerinde çalışıldı. Yangın merdiveni inşası başladı. Çalışmanın yapıldığı işyerlerinde kimyasallardan havalandırmaya kadar birçok iyileştirmeler yapıldı.
• Bir diğer işyerlerinde de pek çok iyileştirmenin gündeme alındığı ve üzerinde çalışıldığı bilgisi
mevcuttur. Bu çalışma aynı zamanda, iyi uygulamaların işyerinden işyerine yaygınlaşmasında
yardımcı olan bir çalışma görevini de yüklenmiştir. Birçok işyerinin gözlemlenebilmesi fırsatı
veren çalışma, bir işyerinde görülen iyi uygulamaların başka işyerlerine de sunulmasına katkı
sunmuştur.
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Ayrıca, Sendikamız İSİG dairesi, 2016 yılında başlattığı bu çalışmayı 2017 yılında 9. Adana İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresinde ve Çalışma Bakanlığı tarafından düzenlenen 6-9 Mayıs 2018
tarihleri arasında düzenlenen 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’nde bildiri ile sundu.

28 Nisan “İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma Ve Yas Günü” Etkinlikleri
Sendikamız 2016-2019 faaliyet döneminde, her yıl çeşitli etkinliklerle hem sendika üyeleri, hem
işverenler hem de kamuoyunda farkındalık yaratmak amacına yönelik olarak kimi etkinlikleri hayata geçirdi.
Her yıl, 28 Nisan tarihinin resmi olarak “yas günü” ilan
edilmesi çağrı talebini ısrarla dile getirdik.
Her yıl yayınladığı yayınlamış olduğu bildiri işyerlerinde okundu ve iş cinayetlerinde hayatını kaybeden
işçiler anıldı.
28 Nisan 2016 tarihinde
“İş Cinayetlerinde Kayıtdışılık” başlığı ile yayınladığı
raporla kayıt altın alınmayan meslek hastalıklarına
ve metal sektöründe yaşanan iş cinayetlerine dikkat
çekildi.
İşyerlerinde okunan, basına gönderilen bildirimiz.

28 NİSAN
“İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybeden İşçileri
Anma ve Yas Günü” İLAN EDİLSİN!
İş cinayetleri hız kesmiyor. Her gün ortalama 6-7 işçi tamamı önlenebilir olan kazalarda alınmayan önlemler nedeniyle
hayatını kaybediyor. Sermayenin kar hırsı işçileri öldürüyor. İşçi
ölümlerine dikkat çekmek, iş cinayetlerinde ölenleri anmak ve
iş cinayetlerinin durdurulması için 28 Nisan, Dünya’nın pek çok
ülkesinde “İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybeden İşçileri Anma ve
Yas Günü” olarak kabul edilmiştir.
Bugün pek çok ülkede, çeşitli sendikalar ve üyesi olduğumuz
uluslararası konfederasyon Küresel Sanayi İşçileri Sendikası
(Industriall) tarafından iş cinayetlerine dikkat çekmek için etkinlikler yapılıyor.
Oysa her gün 6-7 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği
ülkemizde, 28 Nisan resmi olarak “Anma ve Yas Günü” olarak
kabul edilmiyor. 28 Nisan’ın “ Anma ve Yas” günü olarak ilan
edilmesi, ölen işçilerin anılması ve kalan işçiler için sağlıklı ve
güvenlikli çalışma ortamlarının yaratılmasının bilince çıkarılması
için önemlidir.
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Devlet kademelerinden başlayarak, işverenlerden kamuoyuna iş cinayetlerinin durdurulması ve farkındalığın oluşması için duyarlılığın önemli bir ifadesidir.
Ayrıca, iş cinayetlerinde hayatını kaybedenleri anmak, aileleri ile dayanışma içinde olmak, acılarına
ortak olmak vicdani bir sorumluktur.
Çalışma şartları öldürüyor ya da hasta ediyor!
ILO verilerine göre; Dünya’da her 15 saniyede 1 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor. Her yıl 2
milyon fazla işçi meslek hastalığı ve iş kazaları sonucu hayatını kaybediyor.
Ülkemizde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre; 2017 yılında 2006 işçi iş cinayetlerinde
hayatını kaybetti. 2018 yılının ilk 3 ayında ölen işçi sayısı en az 386’ya ulaştı. 2002-2017 yılları arasında
en az 22 bin işçi hayatını kaybetti.
İşyerlerinde alınmayan önlemler, işçi sağlığına yapılacak yatırımı maliyet gözüyle bakan patron zihniyeti,
kar hırsı, artan üretim baskısı, esnekleşen ve kuralsız hale gelen çalışma koşulları işçilerin sağlığını
bozuyor, iş cinayetlerini ortaya çıkarıyor.

Vicdan ve Adalet Nöbetinde
İş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçilerin aileleri her ayın ilk Pazar günü Galatasaray Meydanı’nda
Vicdan ve Adalet Nöbeti” eylemi yapıyor.
Tedbirsizlik, denetimsizlik işçilerin ölümüne, sakat kalmasına neden oluyor. Patronlardan hesap
soran yok, adalet vicdanları rahatlatmıyor. Aileler acıları ile baş başalar. İşçi yakınları adalet yerini
bulsun, başka iş cinayetleri olmasın diye mücadelelerine inatla devam ediyorlar.
Birleşik Metal-İş Sendikası, iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin adalet arayışına
destek vermek için 1 Nisan 2018 tarihinde 71’incisi yapılan “Vicdan ve Adalet Nöbeti” eylemine
katılarak destek verdi.

Biliyoruz ki, istihdamın değişen yüzü taşeron çalışma, kiralık işçilik, gibi giderek yaygınlaşan esnek
çalışma biçimleri, sağlık ve güvenlik önlemlerini esnekleştiriyor. Esnekleşen çalışma koşulları, uzayan
çalışma saatleri iş kazalarına, iş cinayetlerinin kaçınılmaz hale gelmesi demektir. Mevcut sistem meslek
hastalıkları, takipsizlik tespit sürecindeki zorluklar yüzünden ortaya çıkartılmıyor.
Davutpaşa, Soma, Ermenek ve Torunlar katliamları toplum vicdanında ve hafızasında kapatılmayacak
yaralar açtı. İş cinayetlerinin gerçek sorumluları hak ettikleri cezaları almıyor, davalarda işverenlerin
sorumluluğu örtbas ediliyor.
Bir 28 Nisan gününde daha, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na
çağrımızı tekrarlıyoruz. 28 Nisan İş Cinayetlerinde Kaybettiğimiz İşçileri Anma ve Yas Günü olarak ilan
edilmelidir.
İş cinayetlerinin ve meslek hastalıklarının önlenmesi için;
Sendikal örgütlenmenin ve özgürlüklerin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. İSİG alanının işçi sınıfının
temel mücadele alanlarından biri olarak ele alınmalıdır.
Kiralık işçilik, taşeron ve diğer güvencesiz çalışma biçimlerinin ortadan kaldırılmalı, insan onuruna yaraşır işler için mücadelenin zemini güçlendirilmelidir.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanının piyasanın kar döngüsünün bir parçası yapılmasına karşı denetimler
açısından özerk ve demokratik bir yapının sendikalar, meslek oda ve birlikleri ve üniversiteler ile oluşturulması sağlanmalıdır.
Sağlık ve güvenlik alanına yönelik cezalar caydırıcı nitelikte olmalıdır.
İş kazaları ve meslek hastalıkları, kayıtdışı ile mücadelenin ayrılmaz bir parçası olarak ele alınmalıdır.
Meslek hastalıklarının tespitine yönelik prosedür sadeleşmesi ve kısaltılması hedeflenmelidir
BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu

İş Kazaları Sempozyumu
2019 yılı 28 Nisan etkinliği kapsamında “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu” yapıldı. 26
Nisan 2019 tarihinde Old Castle Hotel Gebze- Kocaeli adresinde düzenlenen etkinliğe, İSG kurullarında görevli sendika temsilcileri
ve şube yönetim kurulları ve merkez
yönetim kurulu üyeleri katıldı. Sendikamız Bilim Danışma Kurulu’nda yer
alan akademisyenlerin de desteği ile
yapılan etkinlikte, İş kazaları, metal
sektöründe iş kazaları ve metal sektöründe meslek hastalıkları başlıklarında sunumlar yapıldı.
Prof Dr. Peri Arbak’ın moderatör
olarak yer aldığı ilk oturumda, İSG
uzmanı İlknur Başer “ İşçi Sağlığı ve
Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi” başlığı
ile geçmişten günümüze alanda yaşanan gelişmeleri aktardı.
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Doç Dr. Serkan Öngel; Üye kimlik Araştırması sonucunda elde edilen işçilerin sağlığı ile ilgili verileri
“Üye Kimlik araştırması ve Metal İşçileri Sağlık ve Güvenlik Gerçeği” başlığı ile yaptığı sunumda
aktardı.
İkinci oturma Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan moderatörlük yaptı. “ Metal Sektöründe görünen İş Kazları”
sunumu İSG Uzmanı Zehra Güner tarafından; “Metal Sektöründe Meslek Hastalıkları ve İş kazaları”
sunumu Dr. Ahmet Tellioğlu tarafından sunuldu. Son olarak, “İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Sendikal
Örgütlenme” başlıklı sunum İSG Uzmanı Nuran Gülenç tarafından yapıldı.

Hâlihazırda işyerlerinde devam eden kooperatif deneyimlerine örnek olarak ISUZU baş temsilcisi
Fevzi Yıldız kooperatifin nasıl hayata geçtiği ve işletildiği üzerine bilgiler paylaştı.
Dr. Erol Ünder “İşyerlerinde Beslenme” başlığı ile yeterli, sağlıklı ve dengeli beslenmenin sağlık
açısından önemine değindi.

Bilim Danışma Kurulu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmaları

Genel Başkan Adnan Serdaroğlu’unun açılışını yaptığı toplantı DİSK Tiyatro İşçileri’nin hazırlamış
olduğu iş kazaları temalı oyun ile sona erdi.

Bilim Danışma Kurulu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Grubu daha sonraki yıllarda da İSİG çalışmalarına
da rehberlik edebilecek bir anket çalışmasını otomotiv sektörü ve yan sanayiinde faaliyet gösteren
işyerlerinde işyeri sendika temsilcileri arasında gerçekleştirdi.

Beslenme Atölyesi

23 işyerinde 52 işyeri sendika temsilcisi ile yapılan çalışma ile sendika temsilcilerinin işçi sağlığı ve
güvenliği alanındaki farkındalıklarının ölçülmesi hedeflendi. Çalışmasının sonuçlarına ilişkin veriler,
Makine Mühendisleri tarafından 23-26 Ekim 2019 tarihinde yapılan I. Uluslararası X. Ulusal İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi’nde sunumu yapılarak paylaşıldı.

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Beslenme Grubu ile Sendikamız Genel Merkez Konferans Salonu’nda “İşçi Sağlığı ve Beslenme Atölyesi” etkinliği düzenlendi. 27 Haziran 2019 tarihinde
yapılan etkinlikte, açılış konuşmaları Sendikamız Genel başkanı Adnan Serdaroğlu ve İSİG beslenme Grubu adına Çetin Durukanoğlu tarafından yapıldı.
“İşçi Sağlığı ve Beslenme” başlığı altında, sağlıklı beslenmenin işçi sağlığı acısından önemi Ziraat
Mühendisi ve İSG uzmanı Gökhan Turan tarafından sunuldu.
Maden-İş sendikası tarafından hayata geçirilen kooperatifçilik deneyimi ve işçilerin hayatında bıraktığı izler bir deneyim aktarımı olarak Doç. Dr. Serkan Öngel tarafından 1980 öncesi “DİSK
Maden-İş Kooperatif Deneyimi” başlığı ile sunuldu.

Ayrıca 29-30 Kasım 2019 tarihleri arasında TMMOB, DİSK, İstanbul Tabip Odası İstanbul Barosu,
İstanbul İSİG Meclisi ve İşyeri Hekimleri Derneği tarafından düzenlenen ve 7. Yılında İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu’nun Değerlendirme Sempozyumu’nda, Sendikamız İSİG Uzmanı Nuran Gülenç
“Sendikaların İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alanında Yetki ve Sorumlulukları” başlıklı bir sunum yaptı. Sunumda sendikaların İSİG alanın gelişimine katkıları ve Sendikamızın bu alanda başlatmış
olduğu çalışmaların altı çizildi.

Sendikamızın Ergonomi Çalışması
İşyerlerinde uzun süredir üretimi arttırma adı altında işçilerin iş yükleri arttırma yönünde eğilimler
gündeme gelmektedir. İş yükünün artması işçileri birçok yönden etkilemekte ruh ve beden sağlığını etkilemektedir.
İş yükünün artması ve işyerlerinde şikayetlerin artması sonucunda sendikamız bu alanda uzmanlarının kapasitesini arttırmak için çalışma başlattı ve ergonomi alanında eğitim almalarını sağladı.
Sendikamızın ilgili uzmanları MTM Derneği ile yapılan bir anlaşma ile Eylül-Ekim ayları içerisinde
15 günlük eğitimin ardından işçi sağlığı iş güvenliği alanındaki çalışmalarına” ergonomi başlığını
da eklediler. Birleşik Metal-İş Sendikası Yönetim Kurulu 2018 yılından itibaren aşağıdaki politika
belgesini kabul etti.
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“SAĞLIKLI ÇALIŞMAYA UYGUN KABUL EDİLEBİLİR İŞ YÜKÜ”
SENDİKA POLİTİKA BELGESİ
1. Üretim sürecinde işçinin maruz kaldığı fiziksel iş yükü çoğu durumda sağlık ve güvenlik riskleri
ortaya çıkarmaktadır. Bu riskler, üretim adedi ve performans baskısıyla daha da artmaktadır. Artan
riskler, iş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olmaktadır.
2. Üretimde aşırı iş yükü, işçilerin sendikal tedbir talebini gündeme getirmektedir.
3. İşçiler, üretim sürecinde “sağlıklı çalışmaya uygun, kabul edilebilir iş yükü” altında çalışmalıdır.
4. “Kabul edilebilir iş yükü” ölçülebilir bir kavramdır. İşçinin üretim sırasında maruz kaldığı iş yükü
analiz edilmeli, iş yükünün yarattığı sağlık ve güvenlik riskleri tespit edilmelidir.
5. İş yükü, işçi sağlığı ve güvenliği kapsamında ve ergonomi prensipleri ışığında ele alınmalıdır.
6. Üretim prosesleri tek taraflı belirlenmektedir. Prosesler, işçilerin maruz kaldığı iş yükünün uygunluğu açısından denetlenebilmelidir. Sendikanın bu konuda itiraz etme ve iyileştirme talep hakkı
olmalıdır.
7. Bu doğrultuda Birleşik Metal-İş Sendikası;
a. Üyesi işçilerin “sağlıklı çalışmaya uygun, kabul edilebilir iş yükü” altında çalışması için
mücadele eder.
b. Sendikanın çalışmaları, işçi sağlığı ve güvenliği çalışmalarının bir parçası olarak oluşturulan
“iş yükü ve ergonomi” birimi tarafından yürütülür.
c. Üyelerden gelen şikâyetlerin çözümü için çalışmalar yapar.
d. Yönetim kurulları ve işyeri sendika temsilcileri başta olmak üzere, sendika kadroları için
planlı eğitimler verir.
e. Yazılı ve görsel materyal hazırlar.
f. “Kabul edilebilir iş yükü” için denetleme, itiraz ve iyileştirme hakkının toplu iş sözleşmelerinde yer alması için çalışmalar yapar.
g. Teknik gelişmeleri takip eder, ilgili kurumlarla işbirliği yapar, gerektiğinde destek alır.
Bu politika belgesinin hazırlanıp kabul edilmesinin ardından sendikamız tarafından, üyelerimizden
gelen şikayetler sonucunda SCM işyerinde ayrıntılı bir çalışma yapıldı.
Yine ABB Elmek, Valfsan, Çokyaşar işyerlerinde işçi işveren arasında
çıkan itilaf konusu olan alanlarda çalışma yürütülerek işyeri yönetimine
rapor sunuldu.

İş yükü Analizi Örnek Raporu
Montaj hattında yapılan işçilerin iş yükünü tespit etmeye yönelik ergonomi analizi. Analizde iyileştirme önerileri de yapılmaktadır.
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SOMA’YI UNUTMAYACAK,
UNUTTURMAYACAĞIZ!
301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma katliamının
üzerinden üç yıl geçti. Acımız hala derin, öfkemiz hala
büyük.
Aradan geçen bunca zamana rağmen ne suçlular cezalandırıldı, ne iş cinayetleri sona erdi.

29-30 Kasım 2019’da gerçekleştirilen; DİSK,
TMOBB, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Barosu, İstanbul İSİG Meclisi ve İşyeri Hekimleri
Derneği tarafından düzenlenen “7. Yılında İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunun Değerlendirilmesi Sempozyumu”na, sendikamız adına Genel
Sekreterimiz Özkan Atar ve uzmanımız Nuran
Gülenç katılarak, “İSİG ve Sendikalar” başlıklı
bir sunum yaptılar.

Ne yazık ki Soma davası hala devam ediyor. Şirket
hiçbir şey olmamış gibi faaliyetini sürdürüyor. İşten
çıkarılan işçilerin alacakları duruyor. Ölen madencilerin aileleri ise bir umutla suçluların adalet karşısında
gerekli cezayı almasını bekliyor.
Soma katliamı iş cinayetlerinin ne başlangıcı ne de
sonu. Maden ocaklarında, inşaat iskelelerinde, kamyon kasalarında her yıl yüzlerce işçi kardeşimiz can
vermeye devam ediyor.
Sermayenin dizginlenemez kar güdüsü bir cinayet
makinasına dönüşmüş durumda. Siyasi iktidar, bu insanlık suçuna dur demekten uzak. İş cinayetlerini bir
kader, bir fıtrat olarak niteleyen devlet büyüklerinin
varlığı, patronların sorumsuzluğunu cesaretlendiriyor.
Nasıl olsa tuz kokmuş, suçu işleyenin yanına işlediği
suç kar kalıyor.
Biz unutmayacağız, unutturmayacağız.
Soma katliamının üçüncü yıldönümünde 301 madenci kardeşimizi saygıyla anıyoruz.
Ellerimiz, işçi ölümlerinin sorumlularının iki yakasından hiç düşmeyecek.
BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
Genel Yönetim Kurulu

Sosyal medya hesaplarımızda da, İSİG konusunda paylaşımlarla, iş cinayetlerini, yapılması gerekenleri ve konunun önemini gündemde tuttuk.
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iş cinayetlerinde hayatını kaybeden üyelerimiz

EK:
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNDE SENDİKAL BİR YÖNTEM OLARAK
İŞYERİ İNCELEMELERİ
Nuran Gülenç; Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı, İSG Uzmanı (B Sınıfı)
Zehra Güner Karaoğlu- ISG Uzmanı (C sınıfı)
ÖZET

Ali Yardım (36)
2016 - Yücel Gebze fabrikası Boru
Ahmet Ungan (33)
2016 - Yücel Boru Hatay Fabrikası

İşçilerin gönüllülük esasına göre üye olduğu sendikalar çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ekonomik ve sosyal hakların geliştirilmesi için çaba harcayan kurumlardır. İşçi sınıfının tarih sahnesine
çıkışından bugüne sendikaların en önemli mücadele alanlarından biri işçi sağlığı ve güvenliği alanı
olmuştur. Bu nedenle, uluslararası norm ve kuralların oluşmasında sendikal mücadelenin önemi
yadsınamaz bir noktadadır.
Bu bildirinin amacı, bir işçi sendikası olan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na
(DİSK) bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nın (Birleşik Metal-İş) sendikal alanda bir ilki gerçekleştirerek örgütlü olduğu işyerlerinde başlatmış olduğu “işyeri incelemeleri” çalışmasının değerlendirmesini yapmaktır. Sendikanın İSG uzmanlarının işyerlerinde başlatmış olduğu incelemeler
sadece işyeri koşullarının iyileştirilmesine sunulan katkı değil, aynı zamanda sendikanın örgütlülüğünü sağlamlaştıran, işçilerin farkındalığını geliştiren, iyi uygulama örneklerinin işyerinden işyerine
taşındığı bir çalışma olmuştur.

Sergen Karataş (22)
2017 - Çayırova Boru
Kemalettin Kibar (46)
2016 - Anadolu Döküm

Özellikle bu çalışma, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde, işçi sağlığı ve iş güvenliği kültürünün ve işçi ve işveren farkındalığın oluşmasında sendikal örgütlülüğün, sendikaların
rolünü ve potansiyelini göstermesi açısından önemli bir çalışmadır. Birleşik Metal-İş Sendikası’nın
örgütlü olduğu işyerlerinde başlatmış olduğu işyeri koşullarının yerinde incelenmesi ve sonrasındaki çalışma, sendikaların İSG çalışmalarına koyabilecekleri katkıların somut bir örneğini oluşturmaktadır.
GİRİŞ VE AMAÇ
İşçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) alanı, işçi sınıfının tarih sahnesine çıkışı ile birlikte temel mücadele alanlarından biri olmuştur. Bu uzun soluklu mücadele, uluslararası hukuk ve normların
oluşmasında itici rol oynamıştır. Bu mücadelenin en önemli dinamiğinin de sendikalar olduğu
bilinmektedir. İşçi sınıfının kapitalizm koşullarında, insan onuruna yakışır bir çalışma hayatı için
sendikal örgütlülük kritik bir yer tutmaktadır.
Ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki çalışmalar, 2012 yılında ilan edilen ve AB’nin 1989
yılında çıkarılan 89/391/EEC sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Direktifi esas alınarak hazırlanmış olan
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile düzenlenmiştir.

Elbeyi Algül (62)
2017 - ODS

Ali Gültekin (30)
2018 - Asil Çelik

İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmalarda, 6331 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmamasında esas sorumluluk işverene verilmiştir. İşyerlerinde kanun hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığını denetleme görevi ise devlet kurumlarının sorumluluğundadır.
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Ancak son yıllarda ölümlü ve yaralanmalı iş kazası sayısında yaşanan artış, işyerlerinde işverenlerin bu sorumluluklarından kaçındığını, önlemleri almadığını ve denetim/ inceleme mekanizmasının yeterince işlemediğini, cezaî yaptırımların caydırıcı olmadığını göstermektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK)iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili 2014 yılı istatistik
verilerine göre 2014 yılında 221 bin 366 iş kazası, 2015 yılında 241 bin 547 iş kazası yaşanmıştır.
( www.sgk.gov.tr , erişim 11.12.2016 ) Bu rakamlar, 2013’den 2014’e yüzde 15 artış, 2014’de
2015’e yaklaşık yüzde 11 artış anlamına gelmektedir.
2015 yılı SGK kayıtlarına göre, metal sektörünü oluşturan; ana metal sanayi, makina ve teçhizat
hariç metal ürünleri imalatı, bilgisayarların elektronik ve optik ürünlerinin imalatı, elektrikli teçhizat
imalatı, başka yerlerde sınıflandırılmayan makine ve ekipman imalatı, motorlu kara taşıtı, treyler
(römork) ve treyler (yarı römork) imalatı, diğer ulaşım araçlarının imalatı işlerinde meydana gelen
iş kazası sayısı 50,649’dur. ( www.sgk.gov.tr erişim; 11.12.2016)
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin iş cinayetlerine yönelik tutmuş olduğu istatistikler de işçi
sağlığı alanının ülkemizde oldukça sorunlu ve sahipsiz bırakılmış bir alan olduğunu göstermektedir. Meclis 2015 yılı içinde ölen işçi sayısının en az 1730 olduğunu, 2016 yılı Kasım ayına kadar
iş kazalarında hayatını kaybeden işçi sayısının 1816 olduğunu, Aralık 2016 ayı başında yayınlamış
olduğu raporda belirtmiştir. İşçi ölümlerinde; İSİG Meclisinin 2015 verilerine ölen işçilerin 63’ü
metal sektöründe çalışan işçilerdir. (www.guvenlicalısma.org, erişim; 11.12.2016)
Ülkemizde sendikaların işçi sağlığı ve iş güvenliği alanına katkıları sınırlıdır. Bu alana yönelik ya
hiç bir şey yapılmamakta, alan tamamen işverenin inisiyatifine bırakılmakta, ( 301 işçinin hayatını
kaybettiği ve Türkiye Maden –İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Soma katliamı buna en acı örnektir)
sendikaların alana yönelik ilgisi ise eğitim programlarına eklenen çoğunlukla mevzuat anlatımının
ötesine geçmeyen İSG eğitimleriyle sınırlı kalmaktadır. Kendi örgütlü olduğu alanlarda derinlemesine bir çalışma yürütmeyen, kendi uzmanlaşmasını tamamlamamış sendikalar, ülke düzeyinde
işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kendi politikalarını belirlemekte, takip etmekte, devlet politika
ve uygulamalarını etkilemede yetersiz kalmaktadır.
6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 21. Maddesi’nde “Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği
Konseyi” başlıklı 21. Maddesi ile, sendikaların üst kuruluşları, ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği
ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulan Konsey’in
üyeleri haline getirilmiştir. Bu konsey de en çok üyeye sahip olan ilk üç konfederasyondan birer
yetkilinin katılımı ile toplanmaktadır. ( 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu)
Sendikaların, bu iş sağlığı ve güvenliği alanına yönelik etkilerinin ne olduğu, bu konsey kararlarının, işyeri uygulamalarının nasıl takip edildiği sorun alanları olarak durmaktadır. Bu nedenle, işçi sağlığı ve güvenliği alanı özellikle sendikal düzeyde ciddiyetle ele alınması gereken konuların başında gelmektedir. Bu hem bir etik gereklilik hem de sendikaların varlık nedeni ile örtüşen bir sorumluluktur.
Bu nedenle metal sektöründe örgütlü DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, 2016 yılı içinde hem
sendikanın profesyonelliğini arttıracak, hem işyeri koşullarının iyileştirmesine katkı sunacak bir çalışmayı başlattı. Çalışma ile ilgili daha ayrıntılar aşağıda sunulacaktır. Öncesinde sektörde sendikal
örgütlülük düzeyi hakkında bilgi sahibi olmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verileri
sunulmuştur. (www.csgb.gov.tr )

Tablo 1: Metal sektöründe örgütlü sendikaların üye sayıları*
İŞÇİ
SAYISI

DİSK
Birleşik Metal-İŞ
Üye sayısı

1.480.048

30.680

YÜZDE
( %)
2,07

HAK-İŞ
Çelik-İş
Üye sayısı
35.784

TÜRK-İŞ
Türk Metal
YÜZDE
(%)

2,42

Üye sayısı
188.103

YÜZDE
(%)
12,71

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2016 yılı Temmuz İşçi ve Sendika Üye Sayıları

Tablo 1’de de görüldüğü üzere üç konfederasyona ait üç büyük sendika metal sektöründe kayıtlı
çalışan işçilerin toplam yüzde 17,19’unda örgütlüdür. Metal sektöründe çalışan işçilerin ezici bir
çoğunluğu sendikasız olarak çalışmaktadır. Birleşik Metal-İş Sendikası sektörde üçüncü büyük
sendikadır.
Sendikaların genel iş sağlığı ve güvenliği politikalarını ulusal düzeyde belirleyemediği, iş kazalarında ve işçi ölümlerinde yaşanan artış, devletin denetleme görevini yerine getirmemesi, cezaî
yaptırımların, caydırıcılıktan uzak oluşu, İSG kültürünün hem işçi hem işveren cephesinde yerleşmemiş olması, iş kolundaki iş kazalarının ve işçi ölümlerinin yüksekliği ( 2016 yılında Birleşik
Metal-İş Sendikası üyesi 3 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.) Birleşik Metal İş Sendikası’nı bu
alana yönelik alışılmışın dışında bir çalışmaya yöneltti. Gerçekleştirilen işyeri incelemesi ve raporlanması sendikal alanda bir ilk olarak yerini aldı.
İşyeri incelemeleri Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu, toplu sözleşme düzenine geçilmiş işyerlerinde yapıldı. Sendika bu incelemeleri, örgütlü olduğu toplam 100 işyerinin tamamında
yapmayı hedefliyor. Bu bildirinin hazırlanma aşamasında 30 kadar işyerinin incelemesi tamamlanmış bulunmaktadır. Bunlardan 24’ünün rapor yazımı tamamlanmış ve İSG kurullarının gündemine
gelmiş, işyeri İSG kurulu tarafından değerlendirmeye alınmış durumdadır.
Birleşik Metal-İş Sendikası, uzun yıllardır İSG departmanı üzerinden üyelerinin ihtiyaçlarına cevap
vermek için eğitim başlığı ile çeşitli sendikal faaliyetleri hayata geçiren bir sendikal politikası olan
bir işçi sendikasıdır. Aralık 2015 yılı sonunda yapılan son Genel Kurulu’nun adından seçilen yeni
yönetim kurulu, işçi sağlığı ve güvenliği alanında daha aktif çalışmaların yapılması kararı aldı.
Nisan 2016 tarihinden itibaren örgütlü olduğu işyerlerinin incelenmesi ve elde edilen bilgilerin
raporlanması çalışmasına başladı.
Bu çalışmalar her işyerinde iki sertifikalı ISG uzmanı tarafından yapılacak şekilde programlandı.
İşyeri incelemeleri kapsamında yapılacak olan çalışmanın amacı;
• İşyerlerinde var olan İSG eksikliklerinin tespit edilmesi,
• Tespit edilen eksikliklerin raporlanması
• Tespitlerin iyileştirilmesi için çalışmalar yürütülmesi
• İSG kurul tutanakları ile gelişmelerin takip edilmesi
• İş kazaları ve işçi ölümlerinin önlenmesi olarak belirlendi
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İşyerlerinde yapılan incelemeler sendika tarafından görevlendirilen İSG uzmanları, işyeri İSG
uzmanı, işyeri sendika temsilcileri ile birlikte tam gün olarak yapıldı. İncelemeler her işyerinin her
bir lokasyonu için birer gün olarak gerçekleştirildi. Bu nedenle incelemeler her bir firma için bir
gün ile üç gün arasında değişen periyotlarda yapıldı.
İnceleme gününün planlaması ise, alan ziyareti, işçi görüşmesi ve işyerinden yetkililerle görüşme
şeklinde yapıldı. İşyeri incelemeleri çalışma alanlarının ziyaret edilmesi ve bu ziyaretler sırasında
işçilere yapılan görüşmeler ve ardından her işyeri için hazırlanmış olan checklist’in işyeri İSG
uzmanı, işyeri temsilcisi ve sendikanın görevli uzmanları tarafından değerlendirmesi şeklinde gerçekleştirildi.
İşyeri ziyaretleri sonrasında hazırlanan raporlar, İSG kurallarında yer alan işyeri temsilcisi ve işyerinin bağlı olduğu şube ile paylaşıldı.
İşyeri temsilcisinin; sendikanın uzmanları tarafından görevlendirilen uzmanların hazırlamış olduğu,
checklist, saha turu sırasındaki gözlem ve önerilerinin yer aldığı raporun, İSG kurul toplantısında gündeme alınmasını ve eksikliklerin giderilmesi için aksiyon planında yer almasını sağlaması
bekleniyor.
BULGULAR VE TARTIŞMA
İnceleme Yapılan İşyerleri ve Sorun Alanları
Sendika halen işyeri incelemelerine devam etmektedir. 17-18 Ekim 2016 tarihinde, incelemesi
tamamlanan, raporları İSG kurullarına iletilen ve ilk sonuçlarının değerlendirmesini sağlayabilecek
kadar bir zaman dilimine sahip olunan 24 işyerinin temsilcileri ve şube yöneticileriyle bir “İSİG
Atölyesi” oluşturularak bir son durum değerlendirmesi yapılmıştır. Bu bildiriye konu olan veriler,
bu 24 işyerinden elde edilen verileridir.
İncelemesi tamamlanan bu 24 işyerinin dökümü aşağıdaki Tablo’da verilmiştir.
Tablo 2: İnceleme Yapılan İşyerlerinin Dağılımı
Faaliyeti
İşyeri sayısı

Döküm

Boru
üretimi

Otomotiv

Otomotiv
Yansanayi

Çelik
Üretimi

6

3

2

6

2

Radyatör Trafo enerji
elektrik
2

3

Toplam
24

İşyerlerinde yapılan çalışmalar sonucunda, İSG kurullarının işleyişinden başlayarak işyeri uygulamalarında önemli eksiklikler tespit edilmiştir.
• İSG kurullarının işçi temsilcileri nezdinde öneminin tam olarak anlaşılmadığı, pozisyonlarının küçümsendiği, çalışmaların takip edilmediği, temsilcilerin kendilerini yetersiz hissettiği ve
alandaki çalışmaların büyük ölçüde işverene bırakıldığı bir alan olduğu görüldü.
• İşverenin de, yükümlülüklerini yerine getirmediği, çalışan temsilcisi eğitimi başta olmak üzere, kararların işçilere ilan edilmediği, işçi temsilcisini risk değerlendirmesi gibi kritik konuda
devre dışı bırakmaya çalışıldığı tespit edildi.

• Acil durumlarla ilgili olarak tüm işyerlerinde yangın tatbikatların yapıldığı ancak, acil planların
asılmasında ilk yardım ekiplerin oluşturulmasında, işçilere duyurulmasında, acil çıkış yönlendirmelerinde sıkıntılar olduğu belirlendi. İncelemesi yapılan çok katlı bir işyerinde yangın
merdivensiz ve uygunsuz yangın yönlendirmeleriyle faaliyete devam ettiği görüldü.
• İşyerlerinde termal konfor ölçümlerin ya yapılmadığı ya da yapılıp standartlara uymayan
yerlerde iyileştirmelerin başlamadığı gözlenmiştir. İyileştirme kapsamında yapılan çalışmaların
ise çok yavaş ilerlediği görülmüştür.
• Kaldırma araçları ile ilgili çalışmalarda ciddi hatalı davranışların olduğu, eskimiş halatların,
tavan vinçlerinde kullanılamaz duruma gelmiş kumandaların kullanımda olduğu görülmüş,
forkliftlerle çalışma kurallarının pek çok işyerinde ihlal edildiği, hız kesicilerin kullanıldığı, köşe
dönüş aynalarına dikkat edildiği, hız limitlerinin belirlendiği işyerleri yanında bu kurallara uyulmayan işyerlerinin olduğu da tespit edilmiştir.
• Kaynak işlerinde çalışmanın bir diğer sorunlu alan olduğu gözlenmiştir. Kaynak işlerinde
çalışmanın asgari kurallarından olan gözlük hemen hemen tüm işyerlerinde mevcut olmakla birlikte, havalandırma, kaynak yapılan alanı diğer çalışma ortamlarından ayırma, kaynak
dumanlarının ölçümü ve yanmaz kıyafetlerin sağlanmasında kısmen de olsa eksiklikler tespit
edilmiştir.
• Dökümhanelerde, yoğun metal dumanının çalışma ortamına yayılması, çalışma ortamındaki
toz, sıcaklık gibi ortam şartlarının işçi sağlığını tehdit edebilecek boyutta olduğu belirlenmiştir.
• Torna, freze, matkap gibi aletler ile makine güvenliği konusu üzerinde çalışılması gerektiği
belirlenmiştir. Makine koruyucuların kullanımında ciddi eksiklikler olduğu saptanmıştır.
• İşyerlerinde iyileştirmelerin kaynakta ya da ortamda yapılmak yerine kişisel koruyucuya yüklenildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle işçilere kişisel koruyucu sağlamasında sıkıntılar çok az
düzeyde olmakla birlikte, işçilerin bu koruyucuları kullanma konusunda direnç gösterdiği
gözlenmiştir.
• Forklift akü şarj alanlarının çoğunda güvenlik önlemlerinin alınmadığı tespit edilmiştir.
• Ergonomi konusunda iyileştirmeler yapılmasının gerekli olduğu gözlenmiştir.
• Malzeme güvenlik bilgi formlarının fabrikalarda bulunduğu ancak, işçilerin çalışma mekanlarında, ulaşabilecekleri alanlarda bulunmadığı, işyerindeki dosyalarda saklandığı görülmüştür.
• Elektriksel tehlikelere karşı alınan önlemlerin (kaçak akım rölesi, yalıtkan paspas, elektrik
tehlikesi işaretlemesi gibi) çoğu yerde yeterli olduğu görülmüştür.
• En fazla iş kazasının el ve parmaklarda kesik ve ezilme olduğu izlenmiştir.
• Standart el aletlerinin kullanımı çok sınırlıdır. Fabrikalarda işçilerin yaptığı el aletleri kullanımının yaygın olduğu izlenmiştir.
• İki fabrikada meslek hastalığına rastlanmıştır: Kanda kurşun ve silikozis.
• Boyahaneler, havalandırma, kullanılan kimyasallar, toz ve patlayıcı ortam riski nedeniyle mutlak iyileştirme yapılması gereken üretim bölümleri arasında yer almaktadır.
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İşyeri incelemeleri

Uluslararası Şirketler ve İSG

Birleşik Metal-İş Sendikası, bu çalışmayı örgütlü olduğu işyerlerinde başlattı. Ancak, işyerlerinde
inceleme yapma hakkı işyerlerinin en önemli hukukî belgeleri olan toplu sözleşmelere konulmuş
bir madde ile güvence altına alınmış değildi. İşyerlerinde bir günü alan bir çalışmaya işyeri yönteminin ne tepkiler vereceği merak konusuydu.

Çalışmalar boyunca yerli, yabancı şirketler arasında bir değerlendirme yapabilecek kadar gözlem
yapma fırsatını da bulduk. Çalışma yürütülen işyerlerinden 4’ü uluslararası (Avrupa kökenli) şirketlerin ciddi ortağı yada sahibi olduğu işyeriydi. Bu işyerlerinde işçilerle kurulan ilişkilerden, işyeri
koşullarında yapılan çalışmalara, Sendikanın yapmış olduğu çalışmaya yaklaşıma kadar tamamı
yerli olan firmalarla aralarında önemli farkların olduğu da gözlenmiştir. Bu işyerlerinde işçilerin
İSG çalışmalarının parçası haline getirilmesi konusunda önemli yol kat ettiğini, karşılıklı temas
içinde çalışmaların yürüdüğü gözlenmiştir. Özellikle Fransız kökenli, paslanmaz çelik üretimi yapan
ve 80 çalışanın olduğu bir uluslararası şirketin Türkiye‘deki fabrikasında, işçilere, çalışma alanında
herhangi bir sorun gördüklerinde “iş bırakma talimatı” verilmesi ve işçilerin bu sorunu yönetime
iletmesi şeklinde yönlendirilmesi İSG çalışmalarındaki ciddiyet açısından önemli bir göstergedir.
Bu işyerinde 2009’dan bu yana hiç kaza yaşanmamış olmasında bu ciddiyetin çok büyük bir payı
olduğunu belirtmek gerekir. Yine Belçika kökenli 300 işçinin çalıştığı bir işyerinde, incelemelerde
tespit ettiğimiz eksikliklerin tamamının giderildiğinin geri bildirimini almış olmamız önemle kaydedilmesi gereken bir husustur.

İşyerlerinde yapılacak çalışmaya, işverenlerden değişik tepkiler geldi. Kimisi, bir sendikanın işyerlerinde teknik bir incelemeyi içeren böylesi bir çalışmayı başlatmış olmasını olumlu karşıladı.
Çalışma süresinde oldukça kolaylık sağladılar. Çalışmayı önemsediklerini açıkça dile getirdiler. Çok
az sayıda işyerlerinde, işverenler böylesi bir çalışmaya oldukça mesafeli yaklaştılar. Öteleme, iptal
etmeye çalışma gibi çaba içine girenler oldu. Ya da, inceleme ekibinin çalışmasını kısıtlamaya
çalıştılar, işyerinde tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili resim çekilmesine izin vermeme, işyerinde
geçirilen süreyi kısaltma, bilgi paylaşımda çekinceler şeklinde davranışlar sergilediler. Ortaya
çıkan kimi zorluklar, işyerinde işyeri temsilcilerinin inisiyatifi ve şube yönetimlerinin müdahalesi
ile aşılmaya çalışıldı. Programımıza aldığımız işyerlerinde işyeri incelemelerimizi gerçekleştirdik.
İncelemelerin ve raporların tamamlanmasından sonraki aşama bu raporların işyeri İSG aksiyon
planının bir parçası olarak değerlendirilmesi oldu. Tamamlanan raporlar, işyerlerinin hemen hemen hepsinde işyeri temsilcisinin son kontrolünden sonra işyeri İSG kurulunda paylaşılmak üzere
Kurul’a sunuldu. Değerlendirmeye alınması talep edildi.
Rapor bulgularına göre; işyeri koşullarında acil iyileştirme yapılması istenen yerlerde şube yönetimlerinin devreye girmesi söz konusu oldu. Özellikle bir işyerinde, işverenin iyileştirme yapmayı
toptan red etmesi üzerine işyerine ihtar çekildi. Ardından, işveren ve sendika arasında iyileştirmelere başlayacağını taahhüt eden bir protokol imza altına alındı.
Kişisel Koruyucu Donanım ( KKD) ve İşçiler
İSİG çalışmalarında en zorlu alanlardan birinin de işçileri, kuralara uymaya ikna etme ve kişisel
koruyucu donanımların kullanımı konusunda olduğu bilinmektedir. Sendikal örgütlülüğün olduğu
işyerlerinde de işçiler, örgütlü olmanın verdiği aidiyet ve özgüvenle işyeri yönetiminden gelen her
türlü yaptırıma belli bir rezerv ve itirazla yaklaşıyorlar. Bu durum, İSİG kurallarının uygulanmasından, kişisel koruyu donanımların kullanılmasına kadar pek çok konuda kendini gösteriyor. İşçilerin bazı durumlarda yerinde, bazı durumlarda ise yersiz itirazları söz konusu oluyor. Bu nedenle,
işyeri ziyaretlerinde işyeri yönetimlerinin ve İSG uzmanlarının en çok yakındıkları konuların başında, İSİG kurallarına işçilerin uyum sağlamaması ve KKD kullanımındaki direnç, makina güvenlik
aparatlarının işçiler tarafından sökülüyor olması gibi konular olmuştur.
Gözlemlerimiz, İSG alanında alınan kararlar dahil olmak üzere, yapılan tüm çalışmalarda işçilerin
çalışmanın bir parçası haline getirilmemiş olduğu ve koruma denince akla gelenin KKD olduğudur.
Bunun yanında konunun önemini kavraması için işyerlerinde işçilerle çalışma yürütülmediği, bilinçlendirilmediği, ikna edilmediği görülmüştür. Pek çok işyerinde emir komuta zinciri içinde yürütülmeye çalışılan uygulamaların işçiler tarafından red edildiği gözlenmiştir. Yürüttüğümüz çalışma
süresince, işçilerden bize gelen sorular çoğunlukla, yapılan bir uygulamanın yada yazılı bir kuralın,
KKD’lerin doğru olup olmadığına yönelikti. Bu sebeple, işçiler bu çalışma boyunca, işverenden
kendilerine gelen talepleri sendika uzmanları ile gözden geçirme gereği duydukları gözlenmiştir.

Bu tür firmalarda, ISG çalışmalarının diğer ülke operasyonları ile birleştirildiği, iyi uygulamaların
tüm ülkelerde hayata geçirildiği, ortaya çıkan iş kazalarının da aynı şekilde tüm ülke operasyonlarında değerlendirildiği, oralarda da ortaya çıkmaması için iyileştirmelerinin yapıldığı görülmüştür.
Özellikle ramak kala bildirimlerinin önemle takip edildiği tespit edilmiştir. İSG çalışmalarının şirket
politikası haline getirildiği gözlenmiştir.
İşçi temsilcileri ve İSG kurulu
Bu çalışmanın etkili bir şekilde yürütülmesinde en kritik noktada bulunan kişi işçi temsilcileriydi.
Raporların İSG kuruluna sunulması, aksiyon planına alınması, iyileştirmeler için bir baskı oluşturulması ve sonuçlarının Sendika Şube ve Genel Merkezle paylaşılması süreci işçi temsilcileri aracılığı
ile yapıldı. İşçi temsilcisinin duyarlılığı, kapasitesi, becerileri , hevesi çalışmanın sürdürebilirliğinde kilit rol oynadı. Bu nedenle işçi temsilcileriyle eğitim, görüşme başlığı altında mesai tüketildi.
İşyerlerine yönelik çalışmalar başlamadan önce, işçi temsilcilerinin çok fazla önemsemediği, katılım konusunda kimi yerlerde gönüllü olmadıkları, ama kurul tutanakların imzalandığı (gerekçe
olarak, kurul üyelerinin kendisinden başka tamamına yakının işveren temsilcisi olarak görülmesi),
İSG kurullarının ve kurullarda yer almanın önemi bilince çıkartıldı. Özellikle, işyeri ziyaretleri öncesi ve sonrası raporların hazırlanması sürecinde temsilcilerle geçirilen süre, çalışma başlamadan
önce yapılan eğitimler İSG kurullarında işçi temsilcilerinin birikimini ve pozisyonunu güçlendirdi,
özgüvenlerini arttırdı. Çalışmayla birlikte, tüm işçi temsilcileri İSG kurullarına düzenli katılmaya
başlamıştır. İşyeri incelemeleri sonucunda ortaya çıkan sonuçların değerlendirmeye alınması için
İSG kurullarında çaba göstermektedir.
İSİG Atölyesi
Birleşik Metal-İş, işyerlerine iletilmiş olan raporların ve çalışmaların değerlendirilmesi için 1718 Ekim 2016 tarihlerinde yaptığı atölyede alınan geri bildirimler göstermiştir ki; işçi sağlığı ve
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güvenliği alanında yapılan bu çalışmanın işyerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi direkt
etkilerinin yanında çok önemli çıktıları da olmuştur. Sendika çalışma yürütmüş olduğu alana yönelik işçi sağlığı ve güvenliği alanında da birikimini ve profosyonelliğini geliştirmiş, işçi sağlığı ve
güvenliği alanını da sendikal politikalarının bir parçası haline getirmiş, söylemin ötesinde pratik
bir çalışmaya imza atmıştır. İşçi temsilcileri alanda mücadele edebilme yeteneklerini geliştirmiş,
sendikal örgütlülüğün güçlenmesine katkı sunmuştur. Atölye’de de işçi temsilcileri bu çalışmanın
kesinlikle devam etmesi ve periyodik hale getirilmesi gereğini dile getirmişlerdir.
Atölye çalışmasında işyeri temsilcileri, raporun değerlendirilmesi sonucunda işyeri koşullarında
yapılan iyileştirmeler üzerine geri bildirimde bulundular:
Çok sık preslerde iş kazasının yaşandığı bir işyerinde, çalışmamız sonrasında, yüzde 90 oranında
preslere korumanın yapıldığı ve çalışmaların devam ettiği bilgisine ulaştık.
Bir diğer işyerinde, raporda yazılı iyileştirmelerin tamamına yakının yapıldığı; kaynak alanının
üretim alanının dışına taşınması, havalandırma sisteminin kurulması, yüksekte çalışma ile ilgili
önlemlerin alındığı, kaldırma aracındaki zincirlerin değiştirildiği, torna tezgahlarında güvenlik çalışmalarının başladığı, CNC’lerde yağ yakma sonucunda ortaya çıkan dumanın çalışma ortamından
uzaklaştırılması için deneme çalışmalarına başlandığı bilgisi verildi.
Bir diğer işyerinde, mesleki eğitim belgeleri ile ilgili eksiklerin giderildiği, kaynakçı ve bakımcıların
eğitimlerine başlandığı, istifleme alanının tekrar elden geçirildiği, boyahanede tutulan kimyasalların çalışma alanı dışına çıkarıldığı görüldü.

Sendikal politika olarak İSG
Sendikal hareketin küreselleşmenin etkisiyle dünya genelinde üye kaybettiği ve bir sendikal krizle
karşı karşıya olduğu bilinmektedir. Üye azalışıyla birlikte sendikal hareketin yaptırım gücü, değişen
çalışma hayatı koşullarında işçileri koruyabilme kapasitesi de azalmaktadır. Bu da hem sendikalara olan güveni hem de toplumsal meşruiyetlerini sorgulanır hale getirmektedir. İş kazaları, işçi
ölümleri, meslek hastalıkları işçi sınıfının elzem gündemleri arasındadır. İşçi sağlığı ve güvenliği
alanı üzerinde sendikaların politika üretmeleri bu alanda sorumluluk almaları, işçi sınıfının tekrar
yüzünü sendikalara dönmesine katkı sunacaktır. Çünkü bu alan, işçilerin tek başına mücadele
edebilecekleri bir alan değildir. Yasal zorunluluklar, etkisi sınırlı cezaî yaptırımlar, devlet denetimleri
yetersizdir. Bu nedenle bu alan örgütlü bir mücadeleyi gerektiren bir alandır. Bunu yapabilecek
olan kurumlar da sendikalardır.
Birleşik Metal-İş Sendikası İSG alanında etkin bir çalışmayı sendikal politika haline getirmiştir.
Bu nedenle, özellikle örgütlü olduğu işyerlerinde işyeri koşullarının iyileştirilmesi için üyelerinin
çalıştığı işyerlerinin fiziki koşullarını inceleme kararı almıştır. Böylece hem iş kazalarının azalması,
üyelerindeki işçi sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişmesi ve üyelerinden gelen şikayetlerin yerinde incelemesini sağlayacak bir çalışma yapmaya başlamıştır. Bu, çalışmanın işyeri koşullarının
iyileşmesi, işçilerin İSG konularındaki farkındalıklarının artmasının yanında, işyeri temsilcilerinin
İSG alanında bilgi ve birikimlerinin, İSG Kurullarında etkinliklerinin artması ve işyerlerinde sendikal örgütlülüğün güçlenmesi üzerinde de olumlu etkisi olmuştur.
SONUÇ VE ÖNERİLER

Bir döküm fabrikasında maçahanede bulunan kum siloların talebimiz üzerine üretim alnından
çıkartıldığını öğrendik. Bir başka işyerinde, döküm alanındaki havalandırma yenilendi, üretim prosesinde kullanılan zararlı kimyasal zararsız olan ile değiştirildi.

İlk kez bir sendika, işçi sağlığı ve güvenliği alanında işyerleri düzeyinde teknik çalışmayı içeren bir
inceleme çalışması başlatmış oldu. Bu çalışmanın, öngörülen hedeflerin dışında da çok önemli
kazanımlar elde edildi.

İSG kurulunun kağıt üzerinde olduğu 180 işçinin çalıştığı bir işyerinde, Kurul fiili olarak da çalışmaya başladı. İlk toplantısında ilk aksiyon sendika raporu esas alınarak hazırlandı. Acil durum planı
üzerinde çalışıldı. Yangın merdiveni inşası başladı.

Bunlar;

Diğer işyerlerinde de pek çok iyileştirmenin gündeme alındığı ve üzerinde çalışıldığı bilgisi mevcuttur. Çalışma yeni bir çalışma, ancak kısa bir süre içinde çok olumlu sonuçların alınması ve raporların süreç içinde değerlendirilecek olmasının, bu alanda bir sendikanın yapabilecekleri konusunda
ufuk genişlettiğini düşünüyoruz.
Bu çalışma aynı zamanda, iyi uygulamaların işyerinden işyerine yaygınlaşmasında yardımcı olan
bir çalışma görevini de yüklenmiştir. Bir çok işyerinin gözlemlenebilmesi fırsatı veren çalışma, bir
işyerinde görülen iyi uygulamaların başka işyerlerine de sunulmasına katkı sunmuştur.
İşyeri incelemeleri sırasında yapılan gözlemlerden biri de İSG uzmanlarının konumu ve çalışmaları
üzerine oldu. İSG uzmanlarının pek çok iyileştirmeyi, Kurul gündemine almalarına rağmen iyileştirmelerin yapılmadığı tespit edilmiştir. Sendikanın işyerlerinde başlatmış olduğu bu çalışmanın,
İSG uzmanlarının da elini güçlendirdiği, taleplerin işyerinde örgütlü sendika tarafından da dile
getirilmesi, iyileştirmelerin hayata geçmesi için işvereni harekete geçirebilmektedir.

1. Sendikal alanda ilk kez işçi sağlığı ve güvenliği konusu işyeri düzeyinde teknik bir çalışma
olarak ele alındı.
2. Sendikanın elinde örgütlü olduğu işyerleri hakkında çok önemli bir data-base oluşmuş
oldu.
3. İşçi temsilcilerinin farkındalığı, bilgi birikimi artmış oldu.
4. İşçi temsilcilerinin İSG kurulunda konumları güçlenmiş, özgüvenleri artmış oldu.
5. Temsilcilerin İSG kurullarına vermiş olduğu önem, katılımlarının düzenliliği sağlandı.
6. İşçilerle işyeri ortamında buluşularak, soruları yanıtlandı.
7. Sendikanın işyerlerinde İSİG ile ilgili bir çalışma başlatmış olması, ziyaret edilen işyerlerinde sendika üyelerinde büyük bir memnuniyet yarattı. Sendikal örgütlüğü ve sendikal bağlılığı
arttıran bir çalışma oldu.
8. İncelemelerin ardından, işçilerde oluşan davranış değişikliğinin gözlenmesi sonucunda, işçi
temsilcilerinin talebi üzerine işyerlerinde sendika uzmanları tarafından İSG eğitimleri verilmeye başlanmıştır. İncelemeleri tamamlanan yedi işyerinde de işyerinde üretim durdurularak
2 saatlik İSG eğitimleri yapılmıştır.
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9. İşyerlerine özel, - işçilere eğitim verilebilecek- veri toplanmış oldu.
10. Sendika Nisan 2016 ayından itibaren yeni başlayan ve yenilenen toplu sözleşmelere
sendikanın işyerlerinde inceleme yapabilme hakkını toplu sözleşme maddesi olarak koymaya
başladı. Böylece bu çalışmanın sürekliliği sağlanmış ve işveren tarafından gelebilecek kimi
olumsuz davranışların önü kesilmiş olacak.
11. İşyeri incelemeleri aynı zamanda iyi işyeri uygulamaların işyerinden işyerine taşınması
yoluyla yaygınlaşmasına aracı olmuş oldu.
12. En önemlisi de, işyerlerinde sendikanın İSG ekibinin tespit etmiş olduğu eksiklerin,
uygunsuzlukların giderilmeye başlanmış olmasıdır.
Bu çalışma sendikal örgütlülüğün işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında pratik olarak yapabileceklerinin ortaya çıkaracağı sonuçların bir göstergesi oldu. Bu nedenle, bu alanda hem işçilerde hem
işverenlerde hem de toplumda önemli algı değişikliği yaratabilecek kurumların sendikalar olduğu
bir kez daha görüldü. İş cinayetlerinin ve iş kazalarının son bulması için örgütlü bir mücadele
gerektiği ortadadır. İş cinayetlerinin ve iş kazalarının son bulması için örgütlü bir mücadelenin
gerekliliği ve ancak örgütlü mücadelenin işverenleri İSG konularında adım atmaya zorlayabildiği
gerçeği, bu çalışma süreci içinde de belirgin olarak görüldü.
Bu nedenle;
1. Sendikal örgütlülüğün önündeki engellerin kaldırılması işçi sağlığı alanındaki en elzem
konuların başında gelmektedir.
2. Sendikalar, işçi sağlığı ve güvenliği alanını devlete ve işverene bırakmak yerine sendikal
politikalarının bir parçası haline getirmelidir. Bu alanda pratik çalışma yapmanın yollarını
zorlamalıdır.
3. Sendikalar işçi sağlığı ve iş güvenliğini işçi örgütleme stratejilerinin bir parçası olarak da
değerlendirmelidir.
4. İşçi sağlığı ve güvenliği alanında kendi profesyonelliğini geliştirmeli, İSG departmanları
kurmalı ve bu bölümlerde işçi sağlığı ve güvenliği alanında eğitim almış, sertifikalı uzmanlar
çalıştırmalıdır.
5. Sendikalar, örgütlü oldukları işyerlerini İSG yönünden de yakın takibe alınmalı, kurul tutanakları sendika birimince de takip edilmelidir.
6. Sendikaların toplu sözleşmeleri en önemli hukuki bağlayıcılığı olan belgelerdir. Toplu iş
sözleşmeleri, işçi sağlığı ve güvenliği konularında yasalara atıf yapılan hukukî belgeler olmanın ötesinde değerlendirilmeli ve bu alanda iyileştirmeleri hedef alan çalışmaları da içermelidir.
7. İşçi sağlığı ve güvenliği alanında, sendikaların konumunu güçlendirici yasal değişiklikler
yapılmalı, denetim yapma yetkisi sendikaları kapsayacak şekilde genişletilmelidir.
KAYNAKLAR
1. www. sgk.gov.tr
2. www. güvenliçalışma.org
3. 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4. www. csgb.gov.tr
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ
BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI İŞYERİ TEMSİLCİLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
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Gaziantep Üniversitesi ve Birleşik Metal İş Sendikası Bilim Danışma Kurulu Üyesi

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve Birleşik Metal İş Sendikası
Bilim Danışma Kurulu Üyesi
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Özet:
Otomotiv işkolu Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) belirlemelerine göre çeşitli tehlikeleri içermektedir. Otomotiv sektöründe örgütlü bulunan Birleşik Metal-İş Sendikası işyeri temsilcilerinin
alandaki riskler ve işçi sağlığı ve güvenliği alanındaki bilgilenme düzeylerini, farkındalıklılarını
araştırmak üzere tanımlayıcı bir çalışma gerçekleştirildi ve sonuçlar raporlandı. Çalışma grubundaki temsilcilerin (52 kişi, 48 erkek, 4 kadın) yaş ortalama 40, ortalama işçilik süresi 13 yıl, işçi
olarak çalışan, ortalama sendika üyeliği 9 yıl ve ortalama temsilcilik süresi 4 yıl olan bireylerdi. İşçi
sağlığı ve güvenliği alanında temsilciler gözlemlerine göre ilgili sorulara belirtilen oranlarda evet
yanıtı vermişlerdir; genel havalandırma (%71.2), lokal havalandırma (%71.2), yalıtkan paspas
uygulamaları (%71.2), istifleme kurallarına uyulması (%71.2) , havalandırma tesisat kontrolünün
düzenli olması (%69.2), onaylı öneri tespit defterinin bulunması (%67.3), kaynak ile ilgili eksikliklerin giderilmiş olması (%65.4), doğalgaz ve LPG dedektörlerinin varlığı (%65.4), patlamadan
korunma dokümanının varlığı (%59.6), kaynak işlerinde alev geri tepme ventilinin varlığı (%53.8),
mesleki eğitim almayan işçilerin varlığı (%48.1), patlama tehlikesi olan yerlerde elektrik malzemelerinin exproof olması (%46.2), kadın işçilerin kurulda temsiliyeti (%19.2) idi. İş kazaları ve
meslek hastalıklarından korunmak için eksikliklerin bilinmesinin önemi vurgulandı.
GİRİŞ
Bu çalışma metal sektöründe örgütlü Birleşik Metal-İş sendikasının örgütlü olduğu işyerlerini kapsamaktadır. Bu yönü ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun getirmiş olduğu yeni yapılanma, işyerlerinde işçi sağlığı ve sağlığı ve güvenliği alanın organizasyonunun düzenlenmesinde ve
yürütülmesinde işçi temsilcilerinin önemini arttırdı. “Düzenlemeden de anlaşılacağı gibi işverenin
iş sağlığı ve güvenliği alanında işçi ve sendika temsilcisinden katkı, sıradan bir katkı değildir. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği alanının ilgilendiren hemen her alanda çalışanların görüşlerine başvurabilecektir. ....İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilen yeni yapı ve özellikle de çalışanların
katılımına ilişkin hükümler, iş sağlığı ve güvenliği alanında çoğu sendikayı yeni bir yapılanmaya
itecek gibi görünmektedir. Gerçekten de İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışanların görüşlerinin
alınması ve katılımlarının sağlanmasına ilişkin özel bir düzenleme getirmiştir.”( Akın, 20012)
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Otomotiv işkolu Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) belirlemelerine göre çeşitli tehlikeleri içermektedir. Otomotiv sektöründe kullanılan farklı araçların işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun olarak düzenlenmediği durumda iş kazaları ve meslek hastalıklarının görüldüğü bildirilmiştir.
TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) tarafından yayımlanan raporda 2016 yılında
Ana Metal Sanayi %4.57 oranı ile iş kazalarında diğer sektörler arasında 6. sırada yer almaktaydı.
ÇSGB (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) nın raporunda; ülkemizde otomotiv ana ve yan
sanayisinde kullanılan başta pres olmak üzere makas, torna, CNC, kaynak makinesi, kaldırma
araçları vb. iş ekipmanlarında yeterli iş güvenliği önlemleri alınmaması, iş güvenliği eğitimlerinin
yetersiz olması gibi nedenlerle çok sayıda yaralanmalı, uzuv kayıplı ve ölümlü iş kazaları meydana
geldiği bildirilmiştir. Ayrıca kaynak, kaplama ve boyama vb. işlemler sırasında ortaya çıkan gaz,
duman ve metal tozları çalışanlarda meslek hastalıklarına yol açmaktadır. Aynı raporda 2011 yılı
verisi olarak Motorlu Kara Taşıtları İmalatı sektöründe ana sanayide kaza sıklık oranı %9.5, yan
sanayide ise %21.75 idi.

ANKET SONUÇLARI
Çalışma grubundaki temsilciler ortalama olarak 40 yaşında, 13 yıldır işçi olarak çalışan, 9 yıldır
sendika üyesi olan ve temsilcilik süresi 4 yıl olan bireylerdi. Grafikte temsilcilerin işçi sağlığı ve
güvenliği uygulamalarından en yüksek ve düşük oranla evet yanıtı alanlar görülmektedir.
Grafik 1: Temsilcilerin işçi sağlığı ve güvenliği açısından en sık bildirdiği olumlu ve olumsuz
durumlar

Birleşik Metal İş Sendikası’nın örgütlü olduğu ve otomotiv sanayii ile yan ürünlerinin üretildiği
23 işyerinden 52 temsilciye Likert ölçeğiyle düzenlenen sorular yüz yüze soruldu (Eylül 2018Ocak 2018, Birleşik Metal-İş Sendikası Şube Binaları, N.G). Çalışmaya katılma kriterleri; işyeri
temsilcisi olmak, gönüllü olmak idi, birden fazla temsilcinin bulunduğu işyerlerinde iş sağlığı ve
güvenliği kurullarında görev alıp almadığına bakılmadı. Anket ÇŞGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
tarafından Motorlu Kara Taşıtları İmalatında İş Sağlığı Ve Güvenliğine Yönelik Risk Esaslı Programlı
Teftişi sırasında kullanılan risk yaratan durumları sorgulayan soru listesinden uyarlandı. Konu başlıkları;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaynak işlerinde iş sağlığı ve güvenliği
Otomotiv sektöründe kablo üretimi ve plastik enjeksiyon işlerinde iş sağlığı ve güvenliği
Otomotiv sektöründe boya ve kaplama işlemlerinde iş sağlığı ve güvenliği
Talaşlı imalat işlemlerinde iş sağlığı ve güvenliği
Koltuk üretiminde iş sağlığı ve güvenliği
Yangın ve acil çıkışlarla ilgili gereklilikler
Döküm-ısıl işlem-dövme işlerinde iş sağlığı ve güvenliği
Elektrik enerjisi kaynaklı kazaların önlenmesi
Çalışma ergonomisi
Mesleki kas iskelet sistemi rahatsızlıkları
Endüstriyel robot ile yapılan çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
Kesim işlerinde iş sağlığı ve güvenliği riskleri
Polisaj işlerinde iş sağlığı ve güvenliği riskleri
El koruyucuları ve ilgili standartları olarak sıralanmıştı (T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı. Motorlu Kara Taşıtları İmalatında İş Sağlığı Ve Güvenliğine
Yönelik Risk Esaslı Programlı Teftişi Sonuç Raporu. 2014, Aralık).

Çalışmanın amacı Birleşik Metal İş’in örgütlü olduğu 23 otomotiv ana ve yan sanayi kuruluşunda
temsilci olarak bulunan (52 kişi, 48 erkek, 4 kadın) bireylerin işçi sağlığı ve güvenliği uygulamaları
ve iş riskleri konularındaki farkındalıkları anket çalışmasıyla değerlendirildi. Sonuçlar yorumlandı.

İşçi sağlığı ve güvenliği alanında en çok uyum sağlandığı bildirilen durumlar (%100-96.2) sırasıyla; acil çıkış yolları ve kapılarının varlığı ve düzenlenmesi, makinelerde acil durdurma butonu
ve telinin varlığı, İSG kurulunun varlığı, İSG temsilcisinin kurula katılması, yangın ekipmanlarının
yeterli ve uygun olması, ilk yardımcının bulunması, elektrikli ekipmanların topraklanması, güvenli
çalışma talimatının varlığı, periyodik sağlık kontrollerinin yapılması ve işyeri hekiminin varlığı, uyarı
ve ikaz levhalarının varlığı, koruyucu kişisel ekipman temini, KKD seçiminde işçilerin şikayetlerinin
önemsenmesi idi.
İşçi sağlığı ve güvenliği alanında en az uyum sağlandığı bildirilen durumlar (%71.2-19.2); genel
havalandırma, lokal havalandırma, yalıtkan paspas uygulamaları, istifleme kurallarına uyulması,
havalandırma tesisat kontrolünün düzenli olması, onaylı öneri tespit defterinin bulunması, kaynak ile ilgili eksikliklerin giderilmiş olması, doğalgaz ve LPG detektörlerinin varlığı, patlamadan
korunma dokümanının varlığı, kaynak işlerinde alev geri tepme ventilinin varlığı, mesleki eğitim
almayan işçilerin varlığı, patlama tehlikesi olan yerlerde elektrik malzemelerinin exproof olması,
kadın işçilerin kurulda temsiliyeti idi.
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SONUÇLAR
Yapılan anket çalışması, Birleşik Metal-İş Sendikası işyeri temsilcileri arasında yapılan özgün ve ilk
kez yapılan bir çalışmadır. Yukarıdaki grafikten de görüleceği gibi, İş Sağlığı ve güvenliği kurullarının varlığı (%98,1), işyeri sendika temsilcilerinin iş sağlığı ve güvenliği kurullarına katılımı (%98,1)
olduğu görülmüştür. İşyerlerine yönelik tespitleri de şöyledir; İSG Kurullarına genel havalandırma
(%71.2), lokal havalandırma (%71.2), yalıtkan paspas uygulamaları (%71.2), istifleme kurallarına
uyulması (%71.2) , havalandırma tesisat kontrolünün düzenli olması (%69.2), onaylı öneri tespit
defterinin bulunması (%67.3), kaynak ile ilgili eksikliklerin giderilmiş olması (%65.4), doğalgaz
ve LPG dedektörlerinin varlığı (%65.4), patlamadan korunma dokümanının varlığı (%59.6), kaynak işlerinde alev geri tepme ventilinin varlığı (%53.8), mesleki eğitim almayan işçilerin varlığı
(%48.1), patlama tehlikesi olan yerlerde elektrik malzemelerinin exproof olması (%46.2), kadın
işçilerin kurulda temsiliyeti (%19.2) idi. İşyeri sendika temsilcilerinin hepsinin fiili olarak kurullarda varlığı önemli bir kazanımdır. Diğer sonuçlar ise işyerlerinde iyileştirme yapılacak ve odaklanılması gereken çalışma alanlarını göstermektedir.
Bu sonuçlardan yola çıkarak, genel ve lokal havalandırma uygulamalarının düşük bulunması mesleki hastalıklar açısından, kaynak işlemleri ile ilgili eksiklikler ve alev geri tepme ventili aksaklıklarının, doğalgaz ve LPG detektörlerinin eksikliklerinin, elektrik malzemelerinin zorunlu olan çalışma
alanlarında exproof olmamasının, mesleki eğitim almayan işçilerin fazla sayıda olmasının iş kazaları açısından önemli riskler yarattığı gözlendi. İşçilerin ve tüm temsilcilerin kendi işyerlerinde sürekli
eğitim ve denetim gerekliliği, işyeri iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına etkinliklerinin arttırılması
ve farkındalığının artması gerekliliği tespit edildi. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir iş sağlığı
ve güvenliği anlayışının önemi vurgulandı.
Çalışmanın yapıldığı alanın sendikalı işyeri temsilciler olması, aynı zamanda sendikal örgütlülüğün işçi sağlığı ve iş güvenliği alanda sendikaların alana dönük katkılarını da göstermektedir.
Sendikal örgütlülük bu anlamda hayati önemi olan bir avantajdır. Özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurullarına etkin katılımın yüksek olması, sendikal örgütlüğün en büyük kazanımlarından biridir.
Bu kurulların etkin çalışması, işçi sağlığı ve güvenliği alanında var olan sorunların giderilmesi için
önemli bir araçtır. Bu iş sağlığı ve güvenliği kurullarında etkin bir işçi sağlığı ve güvenliği politikasının da hayata geçirilmesi, toplu sözleşme yapma yetkisi olan sendikaların, bağlayıcılığı olan toplu
sözleşmelerini bu alana yönelik politikaların hayata geçirilmesi için kullanması, en önemlisi de bu
alanın bir mücadele alanı olarak görülmesi gerekir. Bunun içinde işçi temsilcilerinin ve diğer karar
mekanizmalarında yer alan sendikal kadroların bilinçlenme düzeyine bağlıdır. Bunun için etkin bir
eğitim programının hayata geçirilmesi şarttır.
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