BURSA 2 NOLU ŞUBE
Nilüfer Konak Mahallesi Kudret Sokak
No: 10 Kat: 3 Daire: 5/6 Nilüfer / BURSA
Tel: (0 224) 220 24 25
Fax: (0 224) 220 24 55
bursa2nolusube@turkmetal.org.tr
BURSA 3 NOLU ŞUBE
Gazi Akdemir Mah. 5.Nilüfer Cad. No:2 Kat:2
Osmangazi / BURSA
Tel: (0 224) 225 41 78
Faks: (0 224) 220 69 50
BURSA EMEK ŞUBESİ
Zekai Gümüşdiş Mahallesi, Sanayi Cad.
No:610/1-2-3-4 Osmangazi/BURSA
Tel: (0 224) 242 42 66
Faks: (0 224) 242 42 36

GEMLİK ŞUBESİ
Dr. Ziya Kaya Mah. 2 Nolu Aralık Sokak
Toka Apt. No:1 Kat:3 Gemlik /BURSA
Tel: (0 224) 514 78 08
Faks: (0 224) 514 78 09

GÖLCÜK ŞUBESİ
Merkez Mah. Preveze Cad. Esnaf Kefalet Sarayı No:5
Gölcük/KOCAELİ
Tel: (0 262) 412 79 03
Faks: (0 262) 412 79 04

İSKENDERUN 1 NOLU ŞUBE
Çay Mah. Tayfur Sökmen Bulvarı No:10 Kat:2
İskenderun / HATAY
Tel : (0 326) 614 28 11
Faks : (0 326) 614 31 93

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ŞUBESİ
Batı Mah. Ankara Cad. Yargıçlar Çıkmazı No: 2/3
Pendik / İSTANBUL
Tel : (0 216) 375 48 54
Faks : (0 216) 375 52 68

KOCAELİ ŞUBESİ
Tepecik Mahallesi İnönü Cad. No: 102
Ayyıldız Apt. Daire: 1 /KOCAELİ
Tel: (0 262) 321 22 96
Faks: (0 262) 321 47 51

MANİSA 1 NOLU ŞUBE
Yarhasanlar Mahallesi 2315 Sok. 2/B
Şehzadeler / MANİSA
Tel: (0 236) 237 94 62
Faks: (0236) 238 00 45

SAKARYA ŞUBESİ
Yenidoğan Mahallesi
Fabrika Cad. No: 31 SAKARYA
Tel: (0 264) 277 45 90
Faks: (0 264) 274 45 25

TOFAŞ ŞUBESİ
Haşim İşcan Cad. Modül Çevik Apt.
No: 10 Kat: 3 D 7-8 / BURSA
Tel: (0 224) 223 13 20
Faks: (0 224) 223 13 21
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KIRIKKALE ŞUBESİ
Hürriyet Caddesi No:12 /KIRIKKALE
Tel: (0 318) 218 16 15
Faks: (0 318) 218 10 56

YOR

8 Mart’ta Yine Haykırdık

OC AK-ŞUBAT-MART 2019

BURSA 1 NOLU ŞUBE
Yeni Karaman Mah. 4. Kantar Sokak
Asya İş Merkezi No: 2 Kat: 5 D: 510
Osmangazi / BURSA
Tel: (0 224) 240 03 20
Faks: (0 224) 249 20 76

GEBZE DİLOVASI ŞUBESİ
Hacı Halil Mah. Zübeyde Hanım Cad.
1225 Sok. No:2/4 Gebze / KOCAELİ
Tel: (0 262) 641 15 27
Faks: (0 262) 641 64 85

İ
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SAYI: 225

BOLU ŞUBESİ
Tabaklar Mah. Ferit Talay Cad.
İkizünal Apt. No: 34/B BOLU
Tel: (0 374) 215 46 65
Faks: (0 374) 217 73 75

GEBZE 1 NOLU ŞUBE
Mustafa Paşa Mah. İbrahim Ağa Cad.
No:53 Kat: 4 Gebze / KOCAELİ
Tel: (0 262) 642 68 69
Faks: (0 262) 642 23 06

KDZ. EREĞLİ ŞUBESİ
Müftü Mah. Meydanbaşı Cad.
Ay-City AVM Kat: 2 A Blok No: 44
Kdz. Ereğli /ZONGULDAK
Tel: (0 372) 316 36 76
Faks: (0 372) 323 74 91

ANMAK,KAZANDIR

BİGA 1 NOLU ŞUBE
İstiklal Mah. Kurtuluş Cad. No:17-19 Kat:4 No:3
Biga /ÇANAKKALE
Tel: (0 286) 316 39 96
Faks: (0 286) 317 45 93

ESKİŞEHİR 1 NOLU ŞUBE
Yeni Bağlar Mah. Uludağ Sok.
No:3 Kat:2 /ESKİŞEHİR
Tel: (0 222) 330 41 51
Faks: (0 222) 335 37 31

KAYSERİ ŞUBESİ
İstasyon Cad. Ekrem Işık İşhanı
No: 13 Kat: 4 /KAYSERİ
Tel: (0 352) 222 76 76
Faks: (0 352) 222 76 76
Ocak -Şubat- Mart 2019 -

BALIKESİR ŞUBESİ
Eski Kuyumcular Mah. Çavuş Sk. İmre Apt. D Blok
No: 14 Kat: 3 Daire: 2 / BALIKESİR
Tel: (0 266) 243 68 12
Faks: (0 266) 243 68 13

ÇORLU ŞUBESİ
Kazımiye Mah. Omurtak Cad.
Sabri Bey Apt. No:1/4 Çorlu/ TEKİRDAĞ
Tel: (0 282) 650 02 88
Faks: (0 282) 650 02 89

KAZ
K,

ANKARA 3 NOLU ŞUBE
Sağlık Mahallesi Süleyman Sırrı Cad.
Mutlu Apt. No: 20/8-9 Yenişehir-Sıhhıye/ANKARA
Tel: (0 312) 231 36 71-72
Faks: (0 312) 231 36 73

İZMİR ŞUBESİ
1370 Sokak No: 20 Kat: 2
İsmet Kaptan Mah. Konak/ İZMİR
Tel: (0 232) 425 33 80
Faks: (0 232) 425 33 91

M

ÇERKEZKÖY ŞUBESİ
Güven İş Caddesi No:5 K:2 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Tel: (0 282) 726 56 95
Faks: (0 282) 726 61 59

ET

ANKARA ŞUBESİ
Atatürk Mahallesi Korkmaz Sokak No:1
Daire No:1-2 Merkez/Sincan ANKARA
Tel: (0 312) 229 62 52/53
Faks: (0 312) 229 92 45

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE
Şirinevler Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad.
1. Sokak No:17 Bahçelievler / İSTANBUL
Tel: (0 212) 652 40 42- 62- 63
Faks: (0 212) 652 40 37

ÜR

BURSA OSMANGAZİ ŞUBE
Gazi Akdemir Mah. 5. Nilüfer Cad.
No: 2 Kat: 1 O smangazi / BURSA
Tel: (0 224) 220 72 22
Faks: (0 224) 220 60 70

TÜ R K

www.turkmetal.org.tr - bilgiislem@turkmetal.org.tr
AKSARAY 1 NOLU ŞUBE
Taşpazar Mah. 806. Sokak
No:4 2’Nolu Özmel Apt. / AKSARAY
Tel: (0 382) 212 19 47
Faks: (0 382) 214 28 37
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TÜRK METAL SENDİKASI GENEL MERKEZİ
Kültür Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi, No:40 Kızılay Çankaya/ANKARA

Erdemir’de
Zafer
Coşkusu

EMEK
KART
GELİYOR

ANADOLU HOTELS

DOWNTOWN ANKARA

l ANADOLU HOTELS DOWNTOWN ANKARA,
modern mimarisi ve Anadolu'nun izlerini taşıyan
tasarımı ile konuklarına, Ankara'nın kalbinde
ayrıcalıklı bir konaklama imkanı sunuyor.
Otelimiz, şehrin kalbinin attığı, iş, alışveriş,
eğlence alanları, bakanlıklar, resmi binalar ve
uluslararası şirketlerin genel merkezlerine
yakın mesafede, ulaşımı kolay bir noktada
bulunmaktadır.
Lüks ve modern mimarisi ile
yükselen 18 katıyla Anadolu Hotels
Downtown Ankara, tüm konuklarının
ihtiyaçlarını karşılayacak yüksek
kalite ve standartlarda hizmet ve
donanıma sahiptir.
Otelimizde 216 Standart oda, 18
Korner Oda, 14 Süit ve 1 Kral Dairesi
olmak üzere toplamda 249 adet oda
bulunmaktadır.
l ANADOLU HOTELS DOWNTOWN
ANKARA, kusursuz bir konaklamanın
yanı sıra, Anadolu ve Sögütözü
Restoranı ile de konuklarına Türk ve
dünya mutfağından eşsiz lezzetler
sunmaktadır.

l ANADOLU HOTELS DOWNTOWN ANKARA,
sahip olduğu 8 ayrı toplantı salonu, 1037 m²
terası ile resepsiyon, kongre ve toplantı
gibi iş aktivitelerinizi gerçekleştirirken,
1000 kişi kapasiteli Ankara Balo
Salonu ile de düğün ve balo
gibi özel günlerinizi masala
dönüştürür.
l ANADOLU
HOTELS
DOWNTOWN
ANKARA ile
şehrin kalbinde
kapalı havuz
keyfini yaşarken,
geleneksel Türk
hamamı ve
Jasmine Spa
& Wellness
ile de günün
stresinden
arınırsınız...

www.anadoluhotels.com

“ŞUNA İNANMAK LAZIMDIR Kİ,
DÜNYA YÜZÜNDE GÖRDÜĞÜMÜZ HER ŞEY
KADININ ESERİDİR.

editör’den
Merhaba,
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019 yılının ilk sayısı ile karşınızdayız.
Türk Metal’in 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla
her yıl Ankara’da düzenlediği “Kadın İşçiler Büyük Kurultayı”nın
24’üncüsü yine muhteşemdi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen
bini aşkın kadın emekçinin yanı sıra, 19 ülkeden 100’e yakın
konuğun da katıldığı kurultayda bir kez daha haykırıldı; “Biriz,
eşitiz…” Genel Başkan Pevrul Kavlak’ın coşku dolu konuşması ve
24. Kadın İşçiler Büyük Kurultayı’na ilişkin ayrıntılar dergimizde.
Bütün metal emekçileri için adeta bir çatı örgüt görevi
üstlenen Türk Metal, 55.yılını geride bıraktı. Dile kolay; sabırla,
kararlılıkla ve alınteriyle yoğrulmuş 55 yıllık emek mücadelesi…
Türk Metal, 55.Yıldönümünü, Ankara’da biraraya getirdiği işyeri
temsilcileriyle de kutladı. Ankara’daki temsilciler toplantısıyla,
Genel Başkan Kavlak’ın bu toplantılarda müjdesini verdiği “Emek
Kart”la ilgili geniş haberimizi, sayfalarımızda bulacaksınız.
Röportajlarımız bu sayımızda da devam ediyor. Türk Metal
Sendikası Genel Mali Sekreteri Uysal Altundağ ile hızla yaklaşan
dijital çağda işçi sınıfını bekleyen sorunları, çözüm yollarını ve
Türk Metal’i yarına hazırlayacak olan projeleri konuştuk. Avrupa
Sendikalar Konfederasyonu’nun (ETUC) Akdeniz ve Türkiye’den
Sorumlu Kıdemli Danışmanı Patrick Itschert ve Türkiye’de
müzeciliğin yetkin isimlerinden Burçak Madran’la yapılan
söyleşiler de okunmaya değer.
UAMİF’e ayrılan köşenin bu sayımızdaki konuğu, Ukrayna
Metalürji ve Maden Sanayi İşçileri Sendikası oldu.
Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ın Fransa ziyaretinin
yanı sıra, Türk Metal’den haberler, makaleler, Karikatür Notları,
hukuk ve dünya emek gündemi köşeleriyle, dergimiz yine
dopdolu.
Herkese iyi okumalar…

TÜ R K
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başkan’dan
Erdemir Sözleşmesi
Zaferdir

Pevrul KavlaK
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı
pkavlak@turkmetal.org.tr
twitter.com/KavlakPevrul
facebook.com/pevrulkavlak
instagram.com/pevrulkavlak

Bu kez koşullar iyi
bir sözleşme için
çok uygun değildi.
Çünkü ülkemizin
içinde bulunduğu
durum belliydi.
Ekonomik dengeler
alt üst olmuştu, bizi
çok zor bir süreç
bekliyordu. Ancak
Türk Metalcilerin
zoru kolay, imkansızı
mümkün kılan
sarsılmaz birlik ve
beraberliği, çelikten
disiplini bu zorlukların
da üstesinden geldi.
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lkemizde sendikal hareketin en
kurumsallaşmış etkinliği, kuşkusuz, Türk
Metal Kadın İşçiler Büyük Kurultayı’dır.
Her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü dolayısıyla Ankara’da düzenlediğimiz bu
etkinliğimizin bu yıl 24.sünü gerçekleştirdik. Dile
kolay, tam 24 yıl... Bu süre boyunca hiç aksatmadan,
her yıl büyük bir coşkuyla, kadın işçilerin birlik,
dayanışma ve mücadele gününü kutluyoruz. Ve hep
bir ağızdan, bir kez daha, “Emeğin ve alınterinin
cinsiyeti olmaz” diye haykırıyoruz. Bu etkinlik, her
zaman üzerine titrediğimiz kadın üyelerle dayanışma,
bir ve beraber olma mücadelesi için yeniden güç
veriyor.
Bu yıl düzenlediğimiz etkinlikte, iki yıl önce
yitirdiğimiz canlarımızı da unutmadık elbette. 7
Mart günü, Türkiye’nin farklı bölgelerinde örgütlü
olduğumuz işyerlerinden gelen 1100’e yakın kadın
üyemiz ile birlikte, o talihsiz kazada yitirdiğimiz
kardeşlerimizi de andık. Kandil gecesine denk gelen
o günde, onları dualarımızla da yad ettik. Bir kez
daha hepsine rahmet diliyor ve onları sonsuza kadar
unutmayacağımızın sözünü veriyorum.

* * *
Daha önceki sayımızda belirttiğimiz gibi,
geçtiğimiz yıl Sendikamızın 55. kuruluş
yıldönümüydü. Çeşitli nedenlerle gecikmeyle de
olsa, 55. yılımızı tüm temsilcilerimizin eşleriyle
birlikte katıldıkları iki etkinlikle kutladık. Bu
toplantılarda yaptığım konuşmalarda, katılımcılara
büyük başarılarla dolu 55 yıllık onurlu tarihimizi,
kazandığımız zaferleri, elde ettiğimiz her şeyi tek tek
anlatma fırsatı buldum. Temsilcilerimize, ne kadar

TÜ R K

güçlü bir örgütün üyeleri olduğunu, nasıl bir ulu
çınarın gölgesinde soluklandıklarını gösterdim.
Bu toplantılarımızda ortaya çıkan şudur: Tüm
Türk Metal ailesi, sendikamızın büyüklüğü,
gücü ve etkisiyle gurur duyuyor. Bu ailenin bir
üyesi olmak, herkese büyük bir huzur ve güven
sağlıyor. Bundan sonraki tüm çabamız da, Türk
Metal’i her alanda, her koşulda, her zaman tek
ve en büyük yapmak. Üyelerimize mutlu, huzurlu
ve güven içinde bir yaşam sunmak.

* * *
Mart ayının son günlerinde, Erdemir’de yine
başarılı bir toplu iş sözleşmesine imza attık.
Erdemir’deki üyelerimizin yüzünü güldürdük.
Erdemir sözleşmesi, her dönemde tüm işçi
sınıfının dikkatini yoğunlaştırdığı bir sözleşmedir.
Erdemir işçisi, duruşuyla, mücadelesiyle,
kararlılığıyla işçi sınıfına umut olan, yolunu
açan bir buzkıran gemisi gibidir. O nedenle bu
sözleşme önemlidir, bizim için değerlidir.
Bu kez koşullar iyi bir sözleşme için çok
uygun değildi. Çünkü ülkemizin içinde bulunduğu
durum belliydi. Ekonomik dengeler alt üst
olmuştu, bizi çok zor bir süreç bekliyordu. Ancak
Türk Metalcilerin zoru kolay, imkansızı mümkün
kılan sarsılmaz birlik ve beraberliği, çelikten
disiplini bu zorlukların da üstesinden geldi.
Bütün engelleri, zorlukları birer birer aştık,
arkadan gelenlere, bütün emekçilere yol açtık ve
yine başarılı bir toplu iş sözleşmesi imzaladık.
Bu başarının arkasındaki güç, Erdemir
işçisidir. Onların bu mücadelesi sürecinde
yürekleri Erdemir işçisiyle birlikte atan tüm
Türk Metalcilerdir. Onlar için aldığımız her hak,
kazandığımız her kuruş Türkiye işçi sınıfının
hanesine yazılıyor. Erdemir’de imzaladığımız bu
sözleşmenin adı zaferdir. Bütün olumsuzluklara
rağmen, hem de kimsenin burnunu kanatmadan,
kimseyi kırmadan, üzmeden böyle bir sözleşme
imzalamak bu koşullarda mucizedir. O nedenle,
verdikleri bu mücadele ve kararlı duruşları için
tüm Erdemir işçilerine şükranlarımı sunuyorum.

Üretmek, Kazanmak, Kazandırmak İstiyoruz
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üyelerimiz, şimdi diledikleri hastaneye giderek
tedavi oluyorlar ve çok cüzi bir ücret ödeyerek
ayrılıyorlar.
Şimdi üyelerimizi mutlu edecek yeni bir
doğumun arifesindeyiz. Evet, sizlere söz
verdiğimiz gibi, “Emek Kart” geliyor. Pilot
bölge olarak seçtiğimiz Eskişehir’de yaptığımız
uygulama başarıyla sonuçlandı. Kartın
dağıtımına Eskişehir’in ardından Çerkezköy’de
ve sırayla diğer kentlerimizde devam edecek.
Böylece yıl sonuna kadar tüm üyelerimiz Emek
Kart’ı kullanmanın rahatlığına kavuşacak.
Anlaşmalı işyerlerinden yapacakları her
harcamanın bir kısmı kartlarına geri yüklenecek.
Üyelerimiz bir kez daha kazanacak, kazandığını
gönlünce harcayacak.

* * *
2019 yılının Eylül ayından itibaren, MESS’e
bağlı işyerlerindeki üyelerimiz için yeni bir
toplu iş sözleşmesi süreci başlayacak. Geçen
sözleşmede elde etiğimiz büyük başarının
ardından, yeni başarılar elde etmek için
kollarımızı sıvayacağız. Çıtayı koyduğumuz
yerden aşağı düşürmemek için yine mücadele
edeceğiz. Biz masada, sizler arkamızda,
gerekirse alanlarda, çaba göstereceğiz.
Şunu unutmayınız: Biz bugüne kadar bütün
sözleşmelerimizi zor koşullar altında imzaladık.
Sizlerle birlikte olduğumuz tarihten bu yana,
hep kavga verdik. Hep zor sınavlardan geçtik,
zor günler de yaşadık ama sonunda hep biz
kazandık. Çünkü bir ve beraber olduk, birlikte
mücadele verdik. Bu sözleşme sürecinde de
bir ve beraber oldukça da yine biz kazanacağız.
Umudunuzu kaybetmeden, gelecek güzel günler
için ele ele tutuşalım ve yeni zaferlere doğru
birlikte yürüyelim.

TÜ R K

Toplu iş sözleşmelerimizde ücret ve ücrete
bağlı kazanımların dışında elde ettiğimiz haklarla
ilgili üyelerimizden gelen memnuniyet sözleri
bizi mutlu ediyor. Son dönemde üyelerimizden
gelen en olumlu geri dönüş, tamamlayıcı sağlık
sigortası için oluyor. Geçmişte özel hastanelere
gidemeyen, tedavilerini zorluklarla yaptıran
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YÖNETİM MERKEZİ
Türk Metal Sendikası Genel Merkezi
Basın Müşavirliği, Kültür Mahallesi,
Ziya Gökalp Caddesi No: 40
Kızılay - Çankaya / ANKARA
Telefon: 0312 292 64 00
Faks: 0312 284 40 18
bilgiislem@turkmetal.org.tr
www.turkmetal.org.tr
PRODÜKSİYON
Türk Metal Sendikası
Basın Bürosu

BASKI

BÜYÜK ANADOLU MEDYA GRUP
İstanbul Caddesi Elif Sokak
Sütçü Kemal İş Merkezi
No: 7 / 18 İskitler / ANKARA
Tel: (0312) 384 30 70 (Pbx)
Faks: 384 30 67

YAYIN TARİHİ
YAYININ TÜRÜ
YAYIN ARALIĞI

: 31 / 3 / 2019
: Yaygın süreli
: ÜÇ (3) AY

YAYIN DİLİ: TÜRKÇE
Dergimiz basın ahlak yasasına uyar.
Üç ayda bir yayımlanır ve
ücretsiz dağıtılır.

06
“İnadına Kadın Erkek
Eşittir Diyeceğiz”
Türk Metal Sendikası’nın
metal kadınları, 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü
dolayısıyla, 24 yıldır mart ayının
ilk haftasında bir araya geliyor,
sorunlarını, çözüm önerilerini
konuşuyor, tartışıyor. Bu yıl da
gelenek bozulmadı, Türk Metal’in
düzenlediği Kadın İşçiler Büyük
Kurultayının 24’üncüsü, 6- 9 Mart
tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

16
“Sadece Bugünün
Değil Geleceğin
Sendikası Olmak İçin de
Çaba Gösteriyoruz”
Türk Metal Sendikası
Genel Mali Sekreteri Uysal
Altundağ ile, hızla yaklaşan
dijital çağda işçi sınıfını
bekleyen sorunları, çözüm
yollarını ve Türk Metal’i
yarına hazırlayacak olan
projeleri konuştuk.

TÜRK METAL 55 yaşında
ONURLA GURURLA...

Türk Metal’in kuruluşunun 55. yıldönümü
etkinlikleri kapsamında, Ankara’da iki ayrı
Temsilciler Toplantısı gerçekleştirildi.
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22

56

76

“Türkiye’deki
Üyelerimizle ve Sivil
Toplumla İlişkilerimizi
Sürdürmek ve
Geliştirmek İstiyoruz”

Türkiye’de İş
Kazaları ve AB Ülkeleri
ile Bir Kıyaslama

“Müzeler Halka
Tamamen Açık Olmalı”

Avrupa Sendikalar
Konfederasyonu’nun (ETUC)
Akdeniz ve Türkiye’den Sorumlu
Kıdemli Danışmanı Patrick Itschert
ile, ETUC’un yapısı, hedefleri
ve Türkiye ile olan ilişkileri,
uluslararası işçi dayanışmasının
Avrupa boyutunu konuştuk.

İş kazaları, gerek küresel ölçekte

gerekse de Türkiye’de çalışma
hayatının önemli problem
alanlarından birisidir. Uluslararası
Çalışma Örgütü’nün (ILO)
tahminlerine göre, her yıl dünya
genelinde 317 milyon iş kazası
yaşanmakta ve yılda 2,3 milyon
kişi işle ilgili kaza veya hastalık
nedeniyle yaşamını kaybetmektedir.

Türkiye’de müze ve müzecilik
denilince akla gelen ilk isimlerden
birisi olan Burçak Madran,
geçmişle gelecek arasında köprü
oluşturan müzelerin, aynı
zamanda, kültürel paylaşım
ve öğrenme alanları olduğunu
belirtiyor. Madran’la,
müzeciliğin günümüzdeki
anlam ve boyutlarını, Türkiye’deki
durumunu konuştuk.
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“İNADINA KADIN ERKEK
EŞİTTİR DİYECEĞİZ”

Türk Metal Sendikası’nın metal kadınları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
dolayısıyla, 24 yıldır mart ayının ilk haftasında bir araya geliyor, sorunlarını, çözüm
önerilerini konuşuyor, tartışıyor. Bu yıl da gelenek bozulmadı, Türk Metal’in düzenlediği
Kadın İşçiler Büyük Kurultayının 24’üncüsü, 6- 9 Mart tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

A

nadolu Hotels Esenboğa
Thermal’de gerçekleştirilen
24. Kadın İşçiler Büyük
Kurultayı, 7 Mart’taki açılış
programıyla başladı. Kurultaya,
Türkiye’nin farklı bölgelerindeki
fabrikalarda çalışan bini aşkın
kadın emekçi ile, 19 ülkeden
100’e yakın kadın sendika
temsilcisi katıldı. Kurultayın açılış
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konuşmasını yapan, Türk Metal
Sendikası Genel Başkanı Pevrul
Kavlak, 8 Mart’ın, New York’ta
hak ve eşitlik mücadelesi verirken,
katledilen kadın emekçilerin
anısına adandığını hatırlatarak,
“Ne yazık ki, emekçi kadınların
katledilmesiyle kararan dünyayı,
hala aydınlatamadık. Ama her
sene bu salonda, sizlerin yüzünden

yansıyan ışıltı, yüreklerinizden
yükselen ses bizi güneşli güzel
günlere biraz daha yaklaştırıyor.
Her sene, daha aydınlık bir
dünyanın yörüngesine, biraz
daha yaklaşıyoruz. Her sene,
barış, özgürlük, sevgi, adalet
gibi kavramları biraz daha
benimsiyoruz. Belki de bu yüzden,
8 Martlar, dünyanın yeniden

TÜ R K

kurulduğu, umutlarımızın
yeşerdiği, acıların, kederlerin ve
nefretin kaçacak delik aradığı,
gelecekten korkmadığımız günler
oluyor” dedi.
Konuşmasında, iki yıl önce
kurultaya gelirken, geçirdikleri
trafik kazası sonucu hayatlarını
kaybeden kadın üyelerimizi de
anan Kavlak, “8 Mart’ın, Türk
Metalciler için artık çok derin ve
hüzünlü bir anlamı daha var. 8
Mart bizim, hepimizin, bütün Türk
Metallilerin yüreğinin yandığı
gündür. 8 Mart, yüreğimize
ateşin düştüğü gündür. İki yıl
önce buraya gelirken, 7 Mart’ta
yolda yitirdiğimiz 7 kardeşimi
de, rahmetle, sevgiyle, saygıyla
anıyorum” dedi.
Genel Başkan Kavlak, kadınların
sadece iş yaşamında değil,
toplumsal yaşamda da ayrımcılığa
uğradığını, bu haksızlıkları, her
yerde her platformda defalarca dile
getirdiğini ifade etti. Kavlak şöyle
devam etti:
“Bugüne kadar söylenebilecek
sözlerin hepsini söyledik. Eşitlik
ve adalet adına kurulabilecek
bütün cümleleri kurduk. Buradan,
bu kürsüden haykırdık. Dedik ki,
erkek ile kadın, sadece biyolojik
olarak farklı, ama sosyal olarak
tamamen eşittir. Emeğin cinsiyeti
yoktur. Alınterinin cinsiyeti yoktur.
Asıl önemlisi, insan olmanın, iyi
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insan olmanın cinsiyeti yoktur.
Böyle dedik. Peki dedik de ne
oldu? Aradan geçen bir yılda,
sadece ülkemizde, 400’den fazla
kadın, cinayete kurban gitti. Çoğu
yakınları tarafından katledildi.
Biz bu toplantıyı yaparken bile,
Türkiye’nin bir yerinde bir kadın
kardeşimiz saldırıya uğrayabilir, bir
cinayetin daha haberini alabiliriz.
Tacize uğrayanları, ayrımcılığa
uğrayanları saymıyorum bile...
Yani, biz burada ne söylersek
söyleyelim, sorun giderek daha
kötü bir hal alıyor. Peki o zaman
ne yapacağız? Değişen bir şey
yok diye susacak mıyız? Asla.
Asla ve asla susmayacağız. Hatta
inadına konuşacağız. İnadına

Üretmek, Kazanmak, Kazandırmak İstiyoruz

iyiden, doğrudan, güzelden
yana olacağız. İnadına eşitlik ve
özgürlük isteyeceğiz. İnadına kadın
erkek eşittir diyeceğiz. Bu eşitlik
sağlanana kadar da susmayacağız
susmayacağız, susmayacağız.”
Genel Başkan Kavlak, dünyaya
hakim olan küresel düzenin
acımasız ve vahşi olduğunu,
herkesin ağzında “barış ve adalet”
olmasına rağmen, dünyanın
hiçbir yerinde barış ve adaletin
bulunmadığını anlattı. Böyle
iki yüzlü bir ortamda, cinsiyet
eşitsizliğinin de tarihte görülmemiş
boyutlara yükseldiğini vurgulayan
Kavlak, şöyle devam etti: “Peki,
bu kapkara tablo karşısında
umutsuz muyum? Hayır! Asla!

TÜRKMETAL
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Neden biliyor musunuz? Geriye
dönüp şöyle bir bakın, beni
anlarsınız. Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı,
harca harca bitiremediğimiz
o mirasa bir bakın. Nereden
nereye geldiğimizi anlarsınız.
Hatırlayın, O’nun sayesinde,
gelişmiş Batı ülkelerinde daha
kadının adı yokken, bu topraklarda
kadının sözü geçiyordu. Seçiyor,
seçiliyordu. Siyasal, ekonomik,
sosyal hayatta öncü rol oynuyordu.
Kadın yöneticiler, öğretmenler,
pilotlar, sanatçılar toplumu
sürüklüyordu. Bunu başkası değil,
biz başardık. Türk toplumu başardı.
Hem de bundan 100 yıl önce...
Onun için, bu topraklarda kimsenin
umutsuz olmaya hakkı yok. Sadece
kazanımlarımıza sahip çıkalım,
onları savunalım, yeniden ayağa
kalkalım yeter. Başkası değil, Türk
kadını ayağa kalksın yeter.”
Genel Başkan Kavlak, örgütlü
olmanın, her türlü ayrımcılıkla ve
haksızlıkla başetmenin tek yolu
olduğunu belirterek, “Bu lanetli
düzenin, küresel sistem denilen
bu hastalığın, bu zehrin tek bir
panzehiri var. O da sendikalardır.
En gurur duyduğum başarı, örgütlü
olduğumuz işyerlerinde, cinsiyet
ayrımcılığının ortadan kaldırılmış
olmasıdır. Örgütlü olduğumuz
700’den fazla işyeri var. Bir tekinde
bile, kadınla erkek arasında,
cinsiyetleri nedeniyle ücret
farklılığı yoktur. Hakların kullanımı
açısından tek bir fark yoktur.
Sendikal temsiliyette, Türk Metal’in
kadroları için aday olmada, seçme
seçilmede fark yoktur. Bununla
övünüyor, kadın üyelerimizle gurur
duyuyoruz” dedi.
Genel Başkan Kavlak, sık sık
alkışlarla ve sloganlarla kesilen
coşku dolu açılış konuşmasını,
şöyle tamamladı:
“Bilirsiniz, Altay Dağları’nın
en yüksek tepesinin adı
Kadınbaşı’dır. Türkler, kadının
başından daha yüksek bir şey
olamaz diye, o tepeye Kadınbaşı
adını vermiştir. İşte biz, böyle bir
kültürden geliyoruz. Onun için,
bütün kadınlara sesleniyorum:
Kaldırın başınızı! Kaldırın ve
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asla indirmeyin. Gülmekten,
eğlenmekten, gezmekten ve
inandığınızı söylemekten asla ve
asla vazgeçmeyin. İstiyorum ki,
bu Kurultay, bu yolda bir milat
olsun. Sizin için de, benim için
de, Türk Metal için de bir dönüm
noktası olsun. İstiyorum ki, bu
Kurultay’la birlikte yeni bir yola
çıkalım. Kıvılcımı çakalım, yeni
bir mücadele ateşi yakalım. Sağır
kulaklar duyana, taştan yürekler
hissedene, köhnemiş zihinler
anlayana kadar haykıralım.
Diyelim ki; emeğin cinsiyeti
olmaz. Alınterinin dili, dini,

milliyeti olmaz, olamaz. Şimdi
size soruyorum: Benimle bu yola
çıkmaya var mısınız? Yeni bir
mücadeleye, Daha örgütlü, daha
disiplinli, daha yürekli olmaya
var mısınız? Tezgahta, atölyede,
fabrikada, bulunduğumuz her
yerde, bir an bile geri dönmeyi
düşünmeden, durmadan,
dinlenmeden, vazgeçmeden
mücadele etmeye var mısınız?
Kadın erkek eşitliği için kavgaya
var mısınız? Var mısınız? O
zaman,başlıyoruz. Yeni ve çok
onurlu bir mücadele için yola
çıkıyoruz.”

A

Lale Biçim - KKTC Kamu- İş Sendikası Eğitim Sekreteri

Tahire Boroligani - İran İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Tamara Vlasenko
Rusya Uçak Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı

Dildora Alimova - Özbekistan Makine İmalatçıları ve
Demirçelik İşçileri Sendikası Kadın Kurulu Başkanı

Noelia Torres - İspanya FI-USO Temsilcisi

çılış programında söz alan
TÜRK-İŞ Genel Başkanı
Ergün Atalay da, 7 Mart 2017
tarihinde kaybettiğimiz 7
üyemizi
anarak
başladığı
konuşmasında,
Türk Metal’in
eğitim
faaliyetlerinin
büyük önem
taşıdığını
ifade etti.
Kurultayın ilk günündeki diğer
konuşmacıları ise; KKTC Kamuİş Sendikası Eğitim Sekreteri
Lale Biçim, İran İşçi Sendikaları
Konfederasyonu Kadınlar
Kurulu Temsilcisi Tahire
Boroligani, Rusya Uçak Sanayi
İşçileri Sendikası Genel Başkan
Yardımcısı Tamara Vlasenko,
Özbekistan Makine İmalatçıları
ve Demirçelik İşçileri Sendikası
Kadın Kurulu Başkanı Dildora
Alimova ve İspanya FI-USO
Temsilcisi Noelia Torres oldu.
Konuk konuşmacılar, kurultay
delegelerini selamlayarak, Türk
Metal Sendikası’nın 24 yıldır
düzenlediği kurultayların,
kadın hak ve özgürlüklerinin
korunmasında büyük
önem taşıdığını belirttiler.
Konuşmalarda, ayrımcılığa karşı
örgütlü ve ortak mücadelenin,
uluslararası dayanışmanın
önemi de dile getirildi.
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Regaip Kandiline rastlayan 7 Mart’ta, 2017’de hayatını kaybeden 7 canımız için,
tüm kadınların katılımı ile mevlüt okundu.

24. Kadın İşçiler Kurultayı’na
katılan kadınlarımız, 8 Mart’ta
Kaan Şişli’den “Sendikal Aidiyet
ve Temsil Yönetim Becerileri”,
Binnur Edisan’dan da “Sistem
Liderliği, Temsil ve İtibar Yönetimi”
seminerleri aldı. Metal Kadınlar
aynı günün akşamında sanatçılar
eşliğinde düzenlenen galada
örgütlü olmanın, dayanışmanın ve
birlikteliğin gücü ile eğlendiler.
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TÜRK METAL 55 yaşında

ONURLA GURURLA...

Türk Metal’in kuruluşunun 55. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Ankara’da
iki ayrı Temsilciler Toplantısı gerçekleştirildi. Anadolu Hotels Esenboğa
Thermal’de 25 Ocak’ta yapılan ilk toplantıya bekar temsilciler, 31 Ocak’taki
ikinci toplantıya ise, evli temsilciler eş ve çocuklarıyla katıldı.

G

enel Başkan Pevrul
Kavlak, büyük coşku
içinde geçen toplantılarda
yaptığı konuşmalarda,
Ülkenin sendikal mücadele
tarihinde Türk Metal’in çok özel bir
yeri bulunduğunu vurgulayarak,
“Türk Metal gerçekten özeldir,
önemlidir. Çünkü Türk Metal’i
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kuranlar ve yaşatanlar, tarihin
sıradan bir figüranı olmak yerine,
üreten, söyleyecek sözü olan,
yeri geldiğinde yumruğunu sıkan
önemli bir aktör olmuşlardır” dedi.
Emekçilerle bir arada olduğu
hemen her platformda, bir
yıl önce imzalanan Yüzyılın
Sözleşmesinden, çalışma yaşamında

karşı karşıya olunan sorunlara,
vergi adaletsizliğinden kıdem
tazminatına, iş kazalarına kadar
bütün her şeyi açık yüreklilikle
dile getirdiğini belirten Genel
Başkan Kavlak, şöyle devam etti:
“Yani dostlarım, bu gökkubbenin
altında konuşmadığımız, sizlerle
paylaşmadığımız hiçbir konu

Üretmek, Kazanmak, Kazandırmak İstiyoruz

kalmadı. O nedenle bugün,
yani Sendikamızın 55. kuruluş
yıldönümü için bir araya
geldiğimiz bu bayram gününde
sizlere bunların hiçbirinden söz
etmeyeceğim. Asla karamsar bir
tablo çizmeyeceğim. Tepemizde
dolaşan kara bulutları, bizi
bekleyen zor günleri hiç ama hiç
anlatmayacağım. Bugün, Türk
Metal Sendikası’nın bu bayram
gününde sizlere, her sabah yeniden
doğmakta olan güneşten, iyilikten,
güzellikten, paylaşmaktan söz
edeceğim. Yani, sizlere umuttan söz
edeceğim, umuttan... Bu toplumun
uzun zamandır unuttuğu, yaşama
karşı bir inanç ifadesi olan umuttan
söz edeceğim. Çünkü dostlarım,
biliyoruz ki, umutsuz bir hayat
olmaz, olamaz... Umut etmek,
bize yalnızca hedefleri değil, o
hedeflere ulaşmak için gerekli
olan motivasyonu da sağlar.
Unutmayın, dünyada elde edilmiş
olan her şey, umutla elde edilmiştir.

TÜRKMETAL
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O nedenle, gelin bugün bunları
konuşalım. Geleceğe bakalım,
buradan evlerimize, baharın
müjdecisi kırlangıçlar gibi umutla,
heyecanla, güçlü ve büyük ailenin
bir parçası olmanın gururuyla
dönelim. Bunu yaparken de, nerede
olduğumuzu, nasıl bir ailenin
içinde bulunduğumuzu, hangi
kardeşlik sofrasında, hep birlikte
neleri paylaştığımızı, arkamızda
nasıl çelikten bir güç olduğunu bir
kez daha görelim.”
Genel Başkan Pevrul Kavlak, bir
avuç metal işçisinin 1963 yılında
büyük fedakarlıklarla, heyecanla
kurduğu Türk Metal Sendikası’nın,
55 yıllık bir tarihi birikim, bir
gelenek, büyük bir emek, girilmiş
onlarca kavga, akıtılmış ter
anlamına geldiğini kaydederek,
“Bu vesileyle, bu büyük geleneği,
bu kutsal ocağı bize armağan
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eden, kökleri bütün Anadolu’ya
yayılan bu yüce kuruluşu kuran,
yaşatan değerli büyüklerimizi
selamlıyorum. Onların yaktığı
meşaleyi, 55 yıldır söndürmeden
bugünlere getirenleri tüm Türk
Metalcileri sevgiyle, saygıyla
selamlıyorum. Hayatta olmayanlara
Allah’tan rahmet diliyorum”
diye konuştu. Türkiye’de hiçbir
sendikanın Türk Metal kadar büyük
badireler yaşamadığını, büyük bir
haysiyet kavgası vermediğini ifade
eden Genel Başkan Kavlak, şöyle
dedi:
“Genel Başkanlık görevini
çok zor şartlar altında üstlendim.
TÜRK-İŞ Yönetimine yeni
seçilmiştim ki, sendikamız büyük
bir kumpasın kurbanı oldu.
Daha sonra, emperyalist güçlerin
ülkemizdeki maşası olduğunu
kanlı ve hain bir darbe girişimiyle

öğrendiğimiz, kökü dışarıda bir
çetenin, büyük tezgahı sonucunda,
sendikamız hedef alındı. Pusuya
düşürüldük. Benden önceki Genel
Başkanımız 22 ay cezaevinde kaldı.
O alçakların yönlendirdiği bir kısım
medya Türk Metal’i hedefe koydu.
Her gün kirli sayfalarında, vatan
diyen, bayrak diyen, daha da ötesi,
emperyalizme direnen, yeni bir
kurtuluş savaşını öneren Türkiye
sevdalılarını, milletimizin gözünde
hain gibi göstermeye çalıştılar.
İşte böyle bir dönemde, Türk
Metal topluluğunun teveccühüyle
Nisan 2009 tarihinde yaptığımız
Genel Kurulumuzda Genel
Başkanlığa seçildim. Dostlarım,
bugün gururla söylüyorum ki,
bu ülke düşmanlarına, millet
düşmanlarına asla teslim olmadık.
Yurtseverliğimizden, Türkiye
sevdamızdan, milletimize
duyduğumuz güvenden bir adım
bile geri gitmedik. Önlerinde
eğilmedik. Biat etmedik...”
Genel Başkan Kavlak, görevi
üstlendiğinde tablonun son derece
olumsuz olduğunu, yaşanan
kaos yüzünden, sendikanın
bütün yatırımlarının durduğunu,
herkesin, “Türk Metal artık bitti,
bir daha toparlanamaz” dediğini
kaydederek, “Ama biz teslim
olamazdık, olmamalıydık. Bu işin
üstesinden gelmeliydik. Bize verilen
bu emanete namusumuz gibi sahip
çıkmalıydık. ‘Bizi öldürmeyen
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yara güçlendirir’ dedik, ya Allah,
bismillah dedik, kolları sıvadık”
şeklinde konuştu.
Yapımı tamamlanan oteller ve
şube hizmet binaları ile gündemde
olan yeni projeler hakkında
ayrıntılı bilgi veren Genel Başkan
Kavlak, bu süreçte örgütlenmenin
de ihmal edilmediğini ifade ederek,
“2009 yılında Genel Başkan
olduğumda üye sayımız 81 bindi.
Bugün, son açıklanan istatistiklere
göre, 209 biniz. 18 Şubemiz vardı.
Bugün 29 Şubeye ulaştık. 421
işyerinde örgütlüydük. Bugün
738 işyerinde Türk Metal bayrağı
dalgalanıyor. Benim dönemimde,
dört büyük grup toplu iş sözleşmesi
imzaladık. Hepsinde üyelerimiz
için çok önemli kazanımlar elde
ettik” dedi. Genel Başkan Pevrul
Kavlak, şöyle devam etti:
“Değerli kardeşlerim, sizlere
hep geçmişten söz ettim. Peki ya
gelecek? Umut? Başta da söyledim,
koşullar ağırlaşıyor, tepemizde
kara bulutlar dolaşıyor. O halde
gelecek nasıl olacak? Hiç merak
etmeyin kardeşlerim, gelecek
hepimiz için güzel olacak. Yeter ki,
siz umutsuzluğa kapılmayın, yeter
ki, yüreğinizi karartmayın, Türk
Metal’e sahip çıkın, arkamızda
kale gibi durun. Gerisini bize

bırakın. Allah’ın izniyle, biz sizin
yüzünüzü yere baktırmayacağız.
Ne gerekiyorsa yapacağız.
Ama mutlaka kazanacağız,
kazanacağız, yine kazanacağız.
Şimdi koşullar yine aleyhimize,
ekonomideki daralma nedeniyle
işletmeler zor günler geçiriyor.
Ama olsun. İstediği kadar olsun.
Biz bunlara alışığız. Yeter ki
dikkatli olalım, yeter ki, tedbiri
elden bırakmayalım. Mesela,
bugün ulaştığımız saatlik ücret
ortalamasını orada tutalım. Tutalım
ki, yeni sözleşme için masaya bu
ortalamayla oturalım. Bugüne
kadar, bunda başarılı olduk.

Toplu çıkışları engelledik, işçi
sirkülasyonunu durdurduk. Bundan
sonra da, başarılı olacağımıza
inanıyorum. Başarılı olursak, o
zaman masaya yüksek saatlik
ücretle oturur, işimizi kolaylaştırmış
oluruz. Ama size söz, koşullar ne
olursa olsun, geldiğimiz yerden bir
adım geri gitmeyeceğiz, çıtayı bir
santim bile aşağı indirmeyeceğiz.
Hele bir de ülkede ekonomik
şartlar düzelirse, hele bir düzelirse,
ülkemiz düze çıkarsa, rüzgar
bizden yana esmeye başlarsa, o
zaman gaza basarız, gaza. İşte o
zaman uçarız, uçarız... Vallahi de
uçarız, billahi de uçarız.”
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Türk Metal’in üretimdeki örgütlü
gücü, tüketimde de hissedilecek

EMEK KART GELiYOR
Sendikacılığı sadece belirli dönemlerde toplu iş sözleşmeleri imzalama rutininden
çıkartıp, üyelerinin “hayatına dokunabilme” anlayışına dönüştüren Türk Metal,
Türkiye’nin ilk sendikal kazanım kartı uygulamasını başlattı. Deneme süreci başarıyla
tamamlanan ve yıl sonuna kadar 200 bini aşkın üyeye dağıtılacak olan Emek Kart’la
yapılacak alışverişlerle elde edilecek birikim, Emek Kart’ta nakite dönüşecek.

S

endikal mücadeleyi,
belirli dönemlerde
toplu iş sözleşmeleri
imzalama şeklindeki
rutinden çıkartarak, günün
ve yarının koşullarına uygun
olarak, üyelerinin yaşamlarını
kolaylaştırıcı projelerin öncüsü
olan Türk Metal, Türkiye’nin ilk
sendikal kazanım kartı olan Emek
Kart uygulamasını hayata geçirdi.
Pilot uygulaması Eskişehir’de
başarıyla tamamlanan ve yıl
sonuna kadar, Türk Metal’in 200
bini aşkın üyesine dağıtılacak
olan Emek Kart’la yapılacak
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olan alışverişlerle elde edilecek
indirimler, Emek Kart’ta nakit
birikime dönüşecek.
Emek Kart’a ilişkin ilk
açıklama, Türk Metal Sendikası
Genel Başkanı Pevrul Kavlak’tan
geldi. Genel Başkan Kavlak,
Türk Metal’in 55. Kuruluş
yıldönümü dolayısıyla Ankara’da
düzenlenen Temsilciler
toplantısında Emek Kart’ın
müjdesini verdi. Kavlak, ulusal
ve yerel düzeyde yayımlanan
çok sayıda gazetede de geniş yer
bulan açıklamasında, Yüzyılın
Sözleşmesi’ni imzaladıktan sonra,

üyelerin hayatına dokunacak,
yeni bir dönemin kapılarını
açacak projelerin sözünü verdiğini
hatırlatarak, şöyle devam etti:
“İşte şimdi bu sözümü
yerine getiriyorum. İlk adımı
attık. Büyük bir projemiz olan
Emek Kart uygulamasını hayata
geçiriyoruz. Biz bugüne kadar
birçok ilke imza attık. İşte Emek
Kart da onlardan biridir. Bu kart
sayesinde, anlaşmalı işyerlerinden
yapacağınız alışverişin belli bir
oranı, ay sonunda kartınıza nakit
olarak geri yüklenecek. Belli bir
oran diyorum çünkü, ne kadar

TÜ R K

çok üyemiz bu kartı kullanırsa,
iade oranı da o ölçüde artacak.
Emin olun, bu kartı etkin olarak
kullanırsak, bir süre sonra tüm
şirketler bize gelip, bizimle de
anlaşma yapın diyecekler. İade
oranını artırmak için birbirleriyle
yarışacaklar. Dostlarım, dile
kolay, aileleriyle birlikte 1
milyona yakın örgütlü, disiplinli,
harcama kapasitesi nispeten
yüksek bir kitleden söz ediyoruz.
Bu tablo işyerleri için muazzam
bir müşteri potansiyeli olabilir,
ama bu bizim için de muazzam
bir güçtür. Üretimden gelen
gücümüzün yanında, tüketimden
gelen gücümüzdür. Türk Metal’i
eşsiz kılan da işte bu güçtür.
Emek Kart için geri sayıma
başladık. Tüm hazırlıklarımızı
tamamladık. Pilot bölge olarak
seçtiğimiz Eskişehir’de, anlaşma
yaptığımız market zinciriyle
bir süredir deneme yaptık.
Alışverişlerde hatasız çalıştığını
test ettik. Şimdi sıra geldi,
kartımızı dağıtmaya. Dağıtıma
Çerkezköy’den başlayacağız,
yıl sonuna kadar bütün
üyelerimiz Emek Kart sahibi
olacak. Üyelerimiz bu kartımızı
ceplerinde gururla taşıyacak.
Güvenle taşıyacak, Türk Metalli
olmaktan bir kez daha onur
duyacak. Hepimize hayırlı
uğurlu olsun.”
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BASINDA

Emek Kart, yıl sonuna kadar
bütün Türk Metal üyelerinin
kullanımına sunulmuş olacak.
Emek Kart ile ilgili bilgi almak,
sorularınıza cevap bulmak için
aşağıdaki web siteleri ve sosyal
medya adreslerini ziyaret
edebilirsiniz:
l https://www.facebook.com/EmekKart
l https://twitter.com/emekkart
l https://www.instagram.com/emekkart

Sorularınız için:
l web sitesi: http://www.emekkart.com/iletisim
l mail: info@emekkart.com
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“SADECE BUGÜNÜN DEĞİL
GELECEĞİN SENDİKASI
OLMAK İÇİN DE ÇABA
GÖSTERİYORUZ”
Kuruluşunun 55.yıldönümünü geride bırakan Türk Metal Sendikası, günün gereklerini
yerine getirirken, bir yandan da, endüstri ilişkilerinde yaşanması kaçınılmaz değişim ve
dönüşümün hazırlığını yapıyor. Bu hazırlığın öncü kadroları Genel Merkez yöneticileriyle
gerçekleştirdiğimiz söyleşilerin bu sayımızdaki konuğu, Türk Metal Sendikası Genel Mali
Sekreteri Uysal Altundağ oldu. Emek mücadelesinin çetin yaşandığı Gebze’deki şube başkanlığı
sırasında sendikal mücadele içinde pişen Altundağ’ın çok bilinmeyen bir özelliği ise öğrenimi
nedeniyle bilişim dünyasını yakından tanıyor olması... Hızla yaklaşan dijital çağda işçi sınıfını
bekleyen sorunlar ve çözüm yolları üzerinde çalışan Uysal Altundağ ile diğer
konuların yanı sıra, Türk Metal’i yarına hazırlayacak olan projeleri de konuştuk.
n Siz ülkemizin önemli bir
sanayi bölgesinde uzun süre
Şube Başkanlığı yaptınız. Bize
o bölgedeki deneyimlerinizi,
gözlemlerinizi aktarır
mısınız? Şube Başkanlığı ve
Genel Merkez yöneticiliği
arasında ne gibi farklar var?
Ben 2005 yılında, genç
sayılabilecek bir yaşta, Gebze
Dilovası Şubesinde göreve
başladım. On yıl boyunca
Şube Başkanı olarak bu görevi
yürüttüm. O dönemde Gebze’de
tek şubeydik. Yetkili olduğumuz
22 işyerimiz, 5 bin 500 üyemiz
vardı. 2007 yılına geldiğimizde
13 yeni işyerinde örgütlendik.
Yetkili olduğumuz işyeri sayımızı
35’e, üye sayımızı da 12 bine
çıkarmıştık. Şu anda Gebze’de
iki şubemiz faaliyetine devam
ediyor.
Bu gibi sanayi bölgelerinin
olmazsa olmazı örgütlenmektir.
Bisiklet sürmekle ilgili bir örnek
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vardır ya... İşte bu örnek tam
da Gebze için söylenmiş gibidir.
Pedal çevirmeyi bırakırsanız
bir süre sonra düşersiniz.
Gebze’de de sürekli örgütlenmek
zorundasınız. Çünkü orada
sendikal örgütlenme yavaşlar ya
da durursa, işverenler sendikasız
bir endüstri ilişkiler sistemini
oraya getirmek isterler.
Ayrıca, Gebze bölgesi, her
işkolundaki sendikaların ciddi
çalışmalarının olduğu bir
alandır. Orada boş duramazsınız,
herkes gibi her an sendikal
mücadelenin içinde olmalısınız.
Görev yaptığım on yıl boyunca en
büyük deneyimlerimi de bölgenin
bu koşulları nedeniyle sürekli
sahada ve alanda olmamla
kazandım.
Bir şey daha var ki, onu da
söylemeden geçemeyeceğim: Ben
Gebze’de göreve başladığımda,
Genel Başkanımız sendikamızın
Genel Sekreteriydi. İstisnasız tüm

faaliyetlerimizde, başarımızda
bizimle beraber o da sahadaydı.
Sahadaki tüm deneyimimizi
orada onun sayesinde kazandık
ve ondan çok şey öğrendik.
Bize sendikal mücadeleyi,
örgütlenmeyi birebir göstererek
öğretti. Ayrıca, o bölgedeki tüm
ekiplerimiz de, her bölgemizdeki
temsilcilerimiz gibi gece gündüz
çalışmışlardı. Gebze’de emek ve
ekmek kavgası da, Türk Metal
uğruna mücadele de hiç bitmez.
Şimdi de Genel Merkez’de
Pevrul Başkanımız ile birlikte
çalışmak bana çok şey katıyor. Ne
zaman uyuduğunu merak ettiğim
bir Genel Başkanım var. O bu
kadar yoğun bir şekilde özveriyle
çalışırken biz de ona ayak
uydurmak için çalışıyoruz. Şubede
sadece bölgemizin sorunları ile
meşguldük, Genel Merkezde
ise 200 bini aşan üyemizin
sorumluluğu var. Genel Mali
Sekreterlik görevimin dışında
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yönetim kurulumuzdaki görev
dağılımı gereği sendikamızın Bilgi
İşlem Merkezi’nin ve 13 şubesinin
de sendikal faaliyetlerinin bağlı
olduğu yöneticisiyim. Ülkemizin
içinde bulunduğu koşullarda
görevimiz çok zor ve ağır, bunun
bilincindeyim. Sendikalar, yaptıkları
başarılı çalışmalarıyla üyelerine
ve topluma örnek olmalıdır. O
nedenle, bütün çabamız, alnımıza
bir leke sürülmeden, temsil
ettiğimiz kitlenin hak ve çıkarlarını
savunmaktır. Bütün üyelerimize “İyi
ki sendikalıyım, iyi ki Türk Metal
üyesiyim” dedirtebilmektir.
n Sayın Başkan, Türk Metal
Sendikası, gerçekleştirdiği
birçok projeyle birlikte yalnızca
bugünün değil, geleceğin de
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sendikası olma yolunda hızla
ilerliyor. Bu projelerden bir
yenisini daha uygulamaya
soktunuz. “Emek Kart” fikri
nereden doğdu, nasıl gelişti?
Bu uygulamadan beklentiniz
nelerdir?
Bundan iki yıl önce, yaklaşık
yirmi farklı ülkede, farklı
sendikaların uygulamalarıyla ilgili
detaylı bir çalışma yapmıştık.
Buradaki amacımız, ülkelerdeki
birbirinden farklı yasalarda ve o
ülkelerin kültürlerinde sendikal
anlayışın, çalışmaların nasıl
olduğuydu. Bu araştırmamızda
gördük ki, sendikaların üye
yapıları, üyelerine sundukları çeşitli
olanaklar ve kullandıkları söylemler
hem bizden hem de birbirlerinden
çok farklıydı. Bunları incelemeye,

“

Ülkemizin içinde bulunduğu
koşullarda görevimiz çok zor
ve ağır, bunun bilincindeyim.
Sendikalar, yaptıkları başarılı
çalışmalarıyla üyelerine ve
topluma örnek olmalıdır.
O nedenle, bütün çabamız,
alnımıza bir leke sürülmeden,
temsil ettiğimiz kitlenin hak
ve çıkarlarını savunmaktır.
Bütün üyelerimize ‘İyi ki sendikalıyım, iyi ki Türk
Metal üyesiyim’ dedirtebilmektir.

“
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bizim sistemimize uyanları ele
almaya başladık.
Bu süreçte özellikle Kuzey
Batı Avrupa’daki sendikaların
bazı uygulamaları dikkatimizi
çekti. Özellikle de bankacılık
konusunda üyelerine verdikleri
hizmet ve bu konudaki görüşleri
bize ilham veriyordu. Türkiye’de
sendikalar olarak finansal kurum
kurma yetkimiz olmadığı için bunu
zaten uygulayamazdık ama tüm
üyelerimiz ile birlikte finansal
gücümüzü kullanmak yoluna
gidebilirdik. İşte “Emek Kart”
düşüncesi böylece belirmiş oldu.
Bu düşünce Genel Başkanımız
tarafından ortaya atıldı, hemen
benimsendi. Başkan, “Biz yalnızca
üretimden gelen gücümüzü değil,
tüketimden gelen gücümüzü de
aktif olarak kullanmalıyız” dedi.
Bizim tek tek şubeler bazında
yaptığımız kurum anlaşmaları var.
Ancak bu anlaşmaları merkezi
bir şekilde toplayamadığımız için
üyelerimizin birçoğunun bunlardan
haberi olamıyor. Bir taraftan da
anlaşma yaptığımız kurumdaki
personelin bu anlaşmayı uygulamak
için yeterli bilgisi olmayabiliyor.
Emek Kart’ın bize ilk ve en öncelikli
faydası, yaptığımız tüm bu indirim
anlaşmalarını tek elde toplayacak
olması.
Emek Kart, üyelerimizin toplam
harcamasını takip ederek, toplam
harcama üzerinden indirimler
alıyor. Bu sayede kapıdan giren
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“

Bizim tek tek şubeler bazında yaptığımız kurum
anlaşmaları var. Ancak bu anlaşmaları merkezi
bir şekilde toplayamadığımız için üyelerimizin
birçoğunun bunlardan haberi olamıyor. Bir taraftan
da anlaşma yaptığımız kurumdaki personelin
bu anlaşmayı uygulamak için yeterli bilgisi
olmayabiliyor. Emek Kart’ın bize ilk ve en öncelikli
faydası, yaptığımız tüm bu indirim anlaşmalarını tek
elde toplayacak olması. Emek Kart, üyelerimizin
toplam harcamasını takip ederek, toplam harcama
üzerinden indirimler alıyor. Bu sayede kapıdan
giren bir müşterinin alacağı küçük indirimler yerine
yüzbinlerin pazarlık gücüyle hareket ediyoruz.

“

bir müşterinin alacağı küçük
indirimler yerine yüzbinlerin
pazarlık gücüyle hareket ediyoruz.
Bu uygulama henüz çok yeni.
Şu ana kadar büyük bir market
zinciri ve trafik sigortası acentası
ile anlaşmalar yaptık, bunları
süratle artırıyoruz. Akaryakıt,
giyim, okul, tatil, ulaşım, enerji,
telekomünikasyon ve daha birçok
alanda birçok kurumla görüştük ve
görüşmelerimiz devam ediyor. En
iyi anlaşmaları yapmak için Emek
Kart’ın daha da güçlenmesini
bekliyoruz. Türk Metalliler Emek
Kart’ı kullandıkça toplu satın alma
gücümüz artacak ve hayatın her
alanında emek dostu işletmelerden
alışveriş yapar hale geleceğiz.
Hedefimiz, bir sene boyunca
satın alma tercihlerimizi emek
dostu işletmelere yönlendirmemiz
karşılığında bir aylık mutfak
harcamamızın bedavaya gelmesi.

n Çağımızda basılı
haberleşmenin yani gazetelerin
önemi gitgide azalıyor.
Televizyonların yerini de yavaş
yavaş sosyal medya mecraları
alıyor. Türk Metal bu alanda da
çok önemli atılımlar yaptı. Bu
konudaki çalışmalarınızı anlatır
mısınız?
İletişim günümüzde son derece
hız kazandı. Haberleşme alanında
teknoloji her gün gelişiyor ve
insanlar doğru ve hızlı haberi
almak için zamanla ve birbirleriyle
yarışıyor. Biz de bu noktada
dijitalleşmeyi kendimiz için nasıl
kullanırız diyerek çeşitli yollar
arıyoruz. Üyelerimizle yaptığımız
anketlerde büyük çoğunluğunun
sosyal medya araçlarını
kullandığını, haber almada ilk
tercihinin bu mecralar olduğunu,
sendikamızın çalışmalarını bu yolla
izlemek istediklerini gördük. Çünkü
artık herkesin cebinde internete

bağlı akıllı telefonlar, evlerinde
tabletler var.
Biz de bu doğrultuda, tüm
sendikal faaliyetlerimizi internet
sitemizden ve sendikamıza bağlı
sosyal medya hesaplarımızdan
hızlı bir şekilde yayınlamaya,
üyelerimize hızlı bir şekilde
duyurmaya başladık. Bunları
da olabildiğince güncel
tutmaya çalışıyoruz. İddiayla
söylüyorum ki, sendikamız
bugün hiçbir sendikanın ya da
birçok kuruluşun sahip olmadığı
bir dijital yazılım ve sistem
altyapısına sahiptir. Elektronik
anket gibi birçok konuyu bu
yolla çözümleyebiliyoruz. Ayrıca,
mevcut yasa ve yönetmeliklere
uygun olarak, doğru ve örgütlü bir
sosyal medya kullanımının nasıl
olması gerektiği konularında da
her bölgeden binlerce üyemize
eğitimler verdik.
Ancak bu noktada şunu da
söylemeden geçemeyeceğim;
benim görüşüme göre bilgi
edinmede kitabın yerini hiçbir
şey tutmuyor, tutmamalı. Bütün
bu teknolojik gelişmelere,
sosyal medyaya, her şeye
rağmen kitap okumayı göz
ardı etmemeliyiz. Bu konuda
özellikle çocuklarımıza örnek
olmalıyız. Günümüzde çocuklar
ne yazık ki başlarını ekrandan
kaldırıp dünyaya bakamıyorlar.
Hayatları dijital ekranların onlara
sunduklarıyla sınırlı. İnsanlar
TÜRKMETAL
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hiçbir dijital yayın dolduramaz.
Ancak, bazen doğrular ile hayatın
gerçekleri ya da hızı çelişebiliyor.

artık ne yazık ki telefon ekranına
yazdıkları duygusuz yazışmalarla
haberleşiyorlar.
Bakınız geçenlerde sendikamız
tarafından basılan Prof. Dr.
Toker Dereli hocamızın anılarını
okudum. Orada beni en çok
etkileyen şey, Toker Hoca’ya
babasının yazdığı mektuplardı.
İnsan o mektupları okuyunca
oradaki duyguyu hissedebiliyor. Biz
iletişimi bu kadar dijitalleştirirsek,
birbirimizle haberleşmeyi bu kadar
sıradanlaştırırsak, çocuklarımıza
yazdığımız, onların da bizden
geldiği için saklayıp yıllar sonra
bizi hatırlayacağı mektuplar
bir daha olmayacak. Dünyada
en az uyuşturucu bağımlılığı
kadar konuşulan bir sorun da
teknoloji bağımlılığıdır. Hayatımızı
kolaylaştıracak hiçbir şeyin bizi esir
almasına izin vermemeliyiz diye
düşünüyorum. Benim görüşüme
göre, basılı bir kitabın yerini
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n Önemli projelerinizden biri
de Sosyal ve Kültürel Kulüpler...
Dergimizin bu sayısında
kulüplerin çalışmalarına yer
veriyoruz. Üyelerimizin ilgiyle
katıldıkları bu kulüplerin
amacı nedir, neden böyle bir
organizasyon yapıldı?
Genel Başkanımızın sık sık
dile getirdiği bir konu var; “Biz
yalnızca iki yılda bir toplu iş
sözleşmesi yapan bir sendika
değiliz, olmamalıyız, bu nedenle
üyelerimizin hayatlarına
dokunmalıyız” diyor. Biz de
mutlaka bunun içini doldurmalıyız.
Yeni projelerle, üyemizin
günlük yaşamını kolaylaştıran
uygulamalarla, onların ücret dışında
da insan onuruna yaraşır bir yaşam
sürmelerini sağlamalıyız.
Bu konudaki çalışmalarımızdan
biri de bu kulüplerdir. Sendikamızın
üyelerinin yaş ortalamasına
baktığımızda, gerçekten genç
diyebileceğimiz bir üye profiline
sahibiz. Bu genç kitle dünyaya farklı
bakıyor, işçi profili gittikçe değişiyor.
Bizden çok farklı bir kuşaktan
söz ediyoruz. Bu arkadaşlarımız
halk oyunlarını seviyor, kültürel
gezilerden hoşlanıyor, birtakım
dayanışma organizasyonlarının
içerisinde olmaktan mutluluk
duyuyor, tiyatro yapmayı, izlemeyi
seviyor. Onların bu taleplerine
cevap vermeye çalışıyoruz.
Bu çalışmalar üyelerimizde
sendikamızla ilgili bir aidiyet

duygusu da yaratıyor. Hayatında
belki de şubemize, sendikamıza
hiç uğramamış, sendikamızı
anlamaya, tanımaya çalışmamış
herhangi bir arkadaşımız bile bir
doğa yürüyüşünde temsilcimizle,
şube başkanımızla temas kuruyor.
Satranç turnuvası olduğunu
duyunca tesisimize geliyor, şubemizi
görüyor. Orada Türk Metal’i daha
iyi tanımaya, anlamaya başlıyor.
Üyemizle farklı ortamlarda, farklı
etkinliklerde de bir araya geliyoruz.
Birbirimizi daha yakından tanıma
fırsatımız oluyor.
Dergimizde okurlarımız
görecektir; biz bu kulüplerde
görev alan arkadaşlarımızla,
yardıma muhtaç köy okullarında
kütüphaneler açtık. Yine yardıma
muhtaç okullarımızın temizlik
ve boya badana işlerini yaptık.
Kullanmadığımız giyeceklerimizi
toplayıp yardıma muhtaç
insanlarımıza ulaştırdık.
Çocuklarımızın eski oyuncaklarını
topladık, oyuncağı olmayan
çocuklarımıza ulaştırdık.
Bunlar dışında halk oyunları
ve tiyatro guruplarımız,
müzik guruplarımız var. İşte
55.yılımızda Genel Başkanımızın
çok büyük desteğiyle ortaya
çıkan yeni Türk Metal Marşı bu
kulüp faaliyetlerimizle oluştu.
Çerkezköy’de bir grup üyemiz kendi
bestelerini seslendirerek Genel
Başkanımıza sundu. Ortaya harika
bir marş ve klip çıktı. Klipte de yine
işçi arkadaşlarımız görev aldı.
Kısacası biz, sadece toplu
sözleşme dönemlerinde,
eylemlerde, grevlerde değil, sosyal
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n Bütün bu projeler ve
sendikal alana kattığınız
yeni kavramlar ışığında,
gelecekte nasıl bir sendikacılık
öngörüyorsunuz? Sizce yeni
gelişen teknolojiyle birlikte
işçilik kavramı nasıl evrilecek?
Geleceğin işçisi sendikalardan ne
bekleyecek?
Başta da söyledim, bizim asıl
işimiz, metal işkolunda emek veren,
alınteri döken herkesi sendikal
güvenceye kavuşturmak ve onlar
adına başarılı toplu iş sözleşmeleri
imzalamak. Ancak iki yılda bir toplu
sözleşme yapmak bize göre yeterli
değil. Elbette ki bir emekçinin
sofrasına bir dilim daha fazla
ekmek koymak, çocuğuna gönül
rahatlığıyla harçlığını vermesini
sağlamak bizim varlık nedenimizdir.
Ancak, sendikalar üyelerinin tüm
hayatına, sosyo-kültürel gelişimine
de hizmet etmelidir.
Bunlar da yeterli değil elbette.
Son dönemde tüm dünyada
Endüstri 4.0 konuşuluyor. Yani
sanayide yeni bir devrimden
söz ediliyor. Bu gelişme bizi
nasıl etkileyecek, henüz bunu
bilmiyoruz. Çalışma koşulları nasıl
değişecek, birtakım robotlar bizim
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“

Gelecekte üye sayısı ne olursa olsun, üyelerinin
hayatına dokunan, iyi günde, kötü günde onları
hatırlayan, yanında bir güç olduğunu ona sürekli
hissettiren sendikalar ayakta kalacak. Sözleşme
başarılarının dışında farkını ortaya koyanlar ayakta
kalacak. İşte biz 55 yıldır hep ilklerin sendikası
olarak anıldık, bundan sonra ortaya koyduğumuz
vizyon ile ilkelerin de sendikası olacağız.

“

faaliyetlerde de örgütlü olmalıyız,
birlikte davranmalıyız. Çünkü
meydanlardaki gücü bir beden
gibi düşünürsek, bu kulüplerden
beklentimiz, o bedenin ruhsal
gelişmesine katkı sağlamaktır. Bu
yolla genç arkadaşlarımızı sendikal
mücadeleye daha çok katmaktır.
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işimizi mi yapacak, bunları henüz
öğrenme ve araştırma sürecindeyiz.
Ancak tüm bu tartışmalar
ışığında söyleyebilirim ki, yakın
bir gelecekte endüstri ilişkileri
sistemi önemli oranda değişecek.
Endüstriye yeni kavramlar
eklenecek. Bütün bunlar da yeni bir
işçi profilini ortaya çıkaracak.
İşte bütün bunları göz önüne
alarak kendimizi yenilememiz ve
değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü
biz her düzeydeki sendikacılar,
alanında iyi eğitim almış
yöneticilerle muhatabız. O zaman
bizim de bir akademik temasımız
olmalı ki, o dilden anlayıp, ona
göre hak mücadelesi verelim. İşte
biz bu amaçla temsilcilerimiz için
üniversitelerimizle ortak eğitimler
düzenliyoruz. Bize göre sendikalar
bu ve benzer konularda da gelişim
göstermelidir. Bütün bunları
düşünerek geleceğe hazırlanmalıdır.
Gelecekte tüm bunları harmanlayıp
yeni bir sendikal akıl ortaya koyan
sendikalar ayakta kalacak. Bana
göre bu tip çalışmaları Türkiye’de

en iyi yapan sendika olduğumuz
için Türk Metal sürekli büyüyor.
Amacımız bu ve bunun gibi
birçok konuda üyemizin yanında
olmak. Geliştirmekte olduğumuz
projelerimiz de var. Bunları
olgunlaştırdıkça üyelerimizle
paylaşacağız. Genel Başkanımız
önümüzdeki genel kurulumuza bu
konuda bir paket hazırlıyor. Sizin
de dediğiniz gibi, gelecek bizim için
çok farklı görünüyor ve biz sadece
bugünün değil, geleceğin sendikası
olmak için de çalışıyoruz.
Özetleyecek olursak, gelecekte
üye sayısı ne olursa olsun,
üyelerinin hayatına dokunan,
iyi günde, kötü günde onları
hatırlayan, yanında bir güç
olduğunu ona sürekli hissettiren
sendikalar ayakta kalacak. Sözleşme
başarılarının dışında farkını ortaya
koyanlar ayakta kalacak. İşte biz
55 yıldır hep ilklerin sendikası
olarak anıldık, bundan sonra ortaya
koyduğumuz vizyon ile ilkelerin de
sendikası olacağız.
TÜRKMETAL
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“TÜRKİYE’DEKİ ÜYELERİMİZLE VE
SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLERİMİZİ
SÜRDÜRMEK VE GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ’’
Sendikalar, dünya genelinde belki de tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşıyor. Üye sayısı açısından
dibe vuran sendikalar, buna paralel olarak toplumsal etkinliğini de yitiriyor. Geçmişte “hayatı
durduran” sendikal eylemler, şimdi neredeyse gündeme bile gelmiyor. Oysa, küresel ölçekte
örgütlenen sermaye, tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. Ulusal ya da ulaslararası bütün
düzenlemeler küresel sermayenin işini kolaylaştırıcı biçime dönüşüyor. Onun için emek adına
yerelde elde edilen bir zaferin ömrü çok da uzun olmuyor. Çünkü, küresel sermaye çok daha
büyük güçle yüklenerek, durumu lehine çeviriyor. Peki bu bir kader mi? Asla! Bu gidişe direnmenin
bir yolu var: Uluslararası işçi dayanışmasını yükseltmek. Yerelde, ülke bazında örgütlenmek, güçlü
olmak elbette önemli ancak asıl önemlisi bu gücü uluslararası boyuta taşıyarak, küresel sermaye
ile küresel boyutta mücadele etmek. Bunun da tek yolu var; emek mücadelesini uluslararası alana
taşımak ve uluslararası sendikal dayanışmayı gerçekleştirmek. Bu sayımızın röportaj konuklarından
biri, uluslararası emek mücadelesinin önemli merkezlerinden birisi olan Avrupa Sendikalar
Konfederasyonu’nun (ETUC) Akdeniz ve Türkiye’den Sorumlu Kıdemli Danışmanı Patrick
Itschert oldu. Itschert ile, ETUC’un yapısı, hedefleri ve Türkiye ile olan ilişkileri, uluslararası işçi
dayanışmasının Avrupa boyutunu konuştuk.
n Avrupa Sendikalar
Konfederasyonu 1973 yılında
kurulduğundan bu yana önemli
bir değişim geçirdi. Genel olarak
AB üyesi, aday veya üye olma
potansiyeli taşıyan ülkelerin
konfederasyonlarını üye kabul
eden bir yapıya geldi. Gerek
Konfederasyon gerekse AB’deki
yönelim açısından ASK’nın
geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Avrupa Sendikalar
Konfederasyonu (ASK) 1973
yılında kurulduğuna göre, bu 45
yılda gelişip güçlendi ve Avrupa
işçilerini temsil eden gerçek bir
işçi konfederasyonuna dönüştü.
Kuruluşunda 15 ülkeden 17
konfederasyonu temsil ederken,
bugün 38 Avrupa ülkesinden 90
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ulusal konfederasyon üyemizdir.
Bu rakamlar içerisinde 28 AB
üyesi ve aralarında Türkiye’nin
de bulunduğu aday ülke
konfederasyonları bulunmaktadır.
1980’li yılların ortalarına
doğru J. Delors’un başkanlığındaki
Avrupa Birliği Komisyonu,
“genişleme ile derinleşme” arasında
bir denge kurmaya çalışıyordu.
Ancak Delors sonrası göreve gelen
Komisyonlar yani Avrupa Birliği
Hükümetleri, belki anlaşılabilir
jeopolitik endişelerle “genişleme”yi
ön plana çıkardılar. Bence Berlin
Duvarı’nın yıkılışı ve Sovyetler
Birliği’nin çöküşü bu aceleci tavra
neden oldu. Bu tavrın olumsuz
sonuçlarını bugün Macaristan ve
Polonya’nın, Avrupa Birliği’nin
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Patrick Itschert 1953 yılında Belçika’nın başkenti Brüksel yakınlarındaki Overijse kasabasında
doğdu. 1978 yılında Brüksel Özgür Üniversitesi Ekonomi Bölümünü bitirdi. 1980 yılında Kral
Baudoui Vakfında “Belçika Ekonomisinin Geleceği” konusunda araştırma yaptı. 1981 yılında Bütçe
ve Ekonomi Bakanlığı özel kaleminde danışman olarak çalıştı. 1983 yılında Belçika Tekstil ve
Konfeksiyon Enstitüsü’nde önce danışman sonra müdür oldu. 1991 yılında Avrupa Tekstil, Hazır
Giyim ve Ayakkabı İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri, 2009 yılında da Uluslararası
Tekstil, Hazır Giyim ve Ayakkabı İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri oldu. 2011
yılında Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreter Yardımcılığına seçildi. Halen Avrupa
Sendikalar Konfederasyonu Akdeniz ve Türkiye’den Sorumlu Kıdemli Danışmanı olarak çalışıyor.
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de memur konfederasyonu
olmak üzere dört üyeniz var.
Üyelerinizle ilişkilerinizi nasıl?
Ara sıra kimi farklı görüşler
başgösterse de, genel olarak
üyelerimiz olan TÜRK-İŞ, Hakİş, DİSK ve KESK ile ilişkilerimiz
iyidir. Politik planda özellikle üç
konfederasyonumuz oldukça aktif.
Dört üyemizle de oldukça önemli
projeleri hayata geçirdik. Ülkenin
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içinde bulunduğu konteksi dikkate
alırsak, dört üyemizle ve sivil
toplumla diyaloğu ve ilişkilerimizi

“

Sadece ABD, Rusya,
Çin ve Hindistan
karşısında bile
birleşmiş ve güçlü
bir Avrupa, çağımızın
önümüze koyduğu
iklim değişikliği, eşitsiz
ve adaletsiz büyüme,
kitlesel göç, içine
kapanma, büyüyen
eşitsizlik, ırkçı ve
yabancı düşmanı
bir dil kullanan ve
bu düşünceleri
savunan aşırı sağın
yükselişi, Avrupa
Birliği inşasına karşı
duyulan güvensizlik
ve bıkkınlık, politika
ve politikacılardan
bezginlik ile başa
çıkabilir.

“

temel ilkelerini tartışmaya açan
tavırlarında görüyoruz. Bu, en
başta “demokrasi”ye ve çok bilinen
“Avrupa sosyal modeli”ne bir
saldırı niteliğindedir. Unutmayalım
ki, uluslararası planda çok
zorlu meydan okumalarla karşı
karşıyayız. Sadece ABD, Rusya,
Çin ve Hindistan karşısında bile
birleşmiş ve güçlü bir Avrupa,
çağımızın önümüze koyduğu iklim
değişikliği, eşitsiz ve adaletsiz
büyüme, kitlesel göç, içine
kapanma, büyüyen eşitsizlik,
ırkçı ve yabancı düşmanı bir dil
kullanan ve bu düşünceleri savunan
aşırı sağın yükselişi, Avrupa
Birliği inşasına karşı duyulan
güvensizlik ve bıkkınlık, politika ve
politikacılardan bezginlik ile başa
çıkabilir.
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sürdürmek ve geliştirmek
istiyoruz.
n ASK’nın AB içindeki
rolü ve önemi sizce nasıl
değerlendirilebilir?
ASK’nın esas olarak üç rolü
var: Birincisi, Avrupa ile ilgili
olan tüm politikaları etkileyerek
sosyal Avrupa’nın inşasını
gerçekleştirmek. İlgili olan
diyorum, çünkü bize göre Avrupa,
etrafı duvarlarla örülecek bir
kale değidir. İkincisi, işçilerin
ve Avrupa yurttaşlarının yaşam
koşullarını iyileştirecek sözleşmeler
gerçekleştirmek. Çünkü biz
sosyal partner olarak ikili ve üçlü
diyaloglarda AB kurumlarının
muhatabıyız. Üçüncüsü de,
üyelerimizin sesini duyurmak için
Avrupa düzeyinde kampanya ve
eylemleri örgütlemek ve koordine
etmek.
Biz bu mücadeleyi, Avrupa
Komisyonu Başkanı soldan
biri iken (J. Delors 19851995) sosyal diyalogu ön plana
çıkararak, sağdan biri iken
(J. M. Barosso 2004-2014)
uygulamaya koydukları ve sadece
emek sömürüsü üzerine dayalı
tasarruf programlarına karşı
Avrupa çapında kitlesel gösteriler
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düzenleyerek verdik. ASK’nın
Paris’te yapılan son kongresinde
delegeler seçilen yönetime
üç temel amaç için mücadele
etme görevi verdi: Yurttaşların
hizmetinde güçlü bir ekonomi
oluşturmak, demokratik değerleri
ve işyerlerinde demokrasiyi
savunmak ve yüksek sosyal
hakların üzerine oturacağı
sağlam bir temel oluşturup bunu
pekiştirmek.

“

Türkiye’den dört üyemizle de oldukça önemli
projeleri hayata geçirdik. Ülkenin içinde
bulunduğu konteksi dikkate alırsak, dört üyemizle
ve sivil toplumla diyaloğu ve ilişkilerimizi
sürdürmek ve geliştirmek istiyoruz.

“

n ASK Avrupa ölçeğinde
işverenlerle çerçeve sözleşmeler
imzalıyor mu?
Evet, AB’nin İşleyişi Üzerine
Anlaşma, sorduğunuz gibi Avrupa
Sendikalar Konfederasyonu’na,
İşveren örgütü BusinessEurope’a,
Orta ve Küçük İşletmeler Örgütü’ne
ve Kamu Katılımlı İşletmeler
Örgütü’ne (CEEP) soyal partner
statüsü vermektedir. Bu anlaşma
aynı zamanda ASK ve diğer
sosyal partnerlere, üzerinde
anlaştıkları bir konunun yasa haline
getirilmesi olanağı tanımaktadır.
Bu yasa deyiminin AB jargonunda
direktif olarak adlandırıldığını
anımsatmak isterim. Bu yasa tüm
Avrupa yurttaşlarına uygulanacak
nitelikte olacaktır. Yine söz konusu
Anlaşmanın 154. maddesi AB
Komisyonuna eğer sosyal alanda
bazı öneriler getirecekse, bu konuda
sosyal partnerleri bilgilendirme ve

eğer sosyal partnerler bu konularda
kendileri öneriler getirmeyi
isterlerse, çalışmalarını dondurma
zorunluluğu getirmektedir.
Ancak objektif olmak gerekirse,
80’li ve 90’lı yıllarda örneğin,
doğum halinde ebeveyn izni gibi

bazı konularda taraflar arasında
imzalanan sözleşmeler hemen
yasa/direktif haline dönüştürülse
de, 2008 krizinden sonra Avrupa
işverenleri, bağlayıcı hiçbir yeni
sözleşmeyi imzalamayı kabul
etmemektedir.
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“

ASK’nın esas olarak
üç rolü var: Birincisi,
Avrupa ve ilgili olan
tüm politikaları
etkileyerek sosyal
Avrupa’nın inşasını
gerçekleştirmek. İlgili
olan diyorum, çünkü
bize göre Avrupa, etrafı
duvarlarla örülecek bir
kale değidir. İkincisi,
işçilerin ve Avrupa
yurttaşlarının yaşam
koşullarını iyileştirecek
sözleşmeler
gerçekleştirmek.
Çünkü biz sosyal
partner olarak ikili
ve üçlü diyaloglarda
AB kurumlarının
muhatabıyız. Üçüncüsü
de, üyelerimizin sesini
duyurmak için Avrupa
düzeyinde kampanya ve
eylemleri örgütlemek ve
koordine etmek.

“
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Ancak burada bir konuyu da
netleştirmek isterim; Çok Uluslu
Şirketlerle kendi alanlarına giren
çerçeve sözleşmelerini ASK değil
ASK üyesi İşkolu Federasyonları
imzalamaktadır.
n ASK üye konfederasyonların
örgütlenmelerine nasıl yardımcı
olabilir?
ASK, bilinen bir kuralla
söylersek, ancak en zayıf
üyesinin gücü oranında güçlüdür
diyebiliriz. Bunu da AB içinde
yaygın olan sosyal damping ve
vergi konusundaki damping
uygulamalarını dikkate alarak

söylüyorum. Genel olarak
sendikal hareket ve özel olarak
da ASK için örgütlenmek ve
sendikaları güçlendirmek karşı
karşıya bulunduğumuz saldırılar
karşısında temel bir görevdir.
Tarihi ve kültürel nedenlerden
dolayı sendikalaşma oranları ve
toplu iş sözleşmelerinin kapsadığı
işçi oranları AB içindeki veya
ülkelerde değişiklik göstermektedir.
Bu da bize herkese uygulanacak
veya önerilecek tek bir modelin
olmadığını göstermektedir.
Yani ASK sendikalaşmayı teşvik
eder, üyelerini destekler ama tek
bir ülkede sendikalaşma için bir

TÜ R K

n Tüzüğünüze göre Avrupa
İşkolu Federasyonları sizin
üyeniz olarak kabul ediliyor.
Özellikle IndustriALL Avrupa
bizi ilgilendiren bir federasyon.
ASK tüzüğüne göre ASK üyesi
bir konfederasyona üye bir
sendikanın işkolu federasyonuna
üyeliği gerekli. Bu sizce bir
zorunluluk mu yoksa bir tavsiye
niteliği mi taşıyor?
Formel olarak ASK tüzüğü
bu konuda şöyle diyor: Avrupa
İşkolu Federasyonları ASK üyesi
bir ulusal konfederasyona üye bir
sendikanın üyelik başvurusuna
açık olmak zorundadır. Bunun
tersi olamaz, çünkü tüzüğümüzün
beşinci maddesi, ulusal bir
işkolu sendikasının Avrupa
İşkolu Federasyonuna üyeliğini
kuvvetle ister demektedir. Yani
ASK tüzüğüne göre ulusal bir
işkolu sendikasının Avrupa İşkolu
Federasyonuna üyelik talebini
Federasyon baştan reddedemez
ama gene bu tüzüğe göre ulusal
bir işkolu sendikasını Avrupa
İşkolu Federasyonuna üyeliğe
zorlayamaz. Sadece tavsiye eder.

Üretmek, Kazanmak, Kazandırmak İstiyoruz

“

Tarihi ve kültürel nedenlerden dolayı
sendikalaşma oranları ve toplu iş sözleşmelerinin
kapsadığı işçi oranları AB içindeki veya
ülkelerde değişiklik göstermektedir. Bu da bize
herkese uygulanacak veya önerilecek tek bir
modelin olmadığını göstermektedir. Yani
ASK sendikalaşmayı teşvik eder, üyelerini
destekler ama tek bir ülkede sendikalaşma
için bir kampanya yapamaz. Ama aktüel
konularda ve Avrupa çapında kampanyalar
örgütler. Yaptığımız Avrupa çapındaki en
büyük eylemde, 2008 yılında yaşadığımız
ekonomik krize karşı örgütlendik ve üyelerimizin
en az yarısı bu eylemi kendi ülkelerinde
tekrarlayarak somut sonuçlara ulaştı.

“

kampanya yapamaz. Ama aktüel
konularda ve Avrupa çapında
kampanyalar örgütler. Yaptığımız
Avrupa çapındaki en büyük
eylemde, 2008 yılında yaşadığımız
ekonomik krize karşı örgütlendik ve
üyelerimizin en az yarısı bu eylemi
kendi ülkelerinde tekrarlayarak
somut sonuçlara ulaştı.
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n ASK’nın Akdeniz
bölgesindeki gelişmeler ve
politikaları konusunda neler
söylemek istersiniz?
2010 yılı Aralık ayında
Tunus’ta başlayan ve diğer
Arap ülkelerine yayılan Arap
baharı veya devrimi, kitlesel
halk hareketlerinin bu ülkelerde
demokrasi, insan haklarına saygı
ve eşitlik getireceği umudu ve
beklentisi doğurmuştu. Bazı
ülkelerde bu hareketin sendikalar
öncülüğünde gerçekleştirildiği AB
tarafından kabul edilmiş ve hatta
2015 Nobel Barış Ödülü Tunus
İşçi Sendikaları Konfederasyonı

UGTT’nin de içinde bulunduğu
Quartet hareketine verilmişti.
Maalesef savaş, insani kriz,
kitlesel göç, yaygın genç işsizliği,
baskıcı ve otokratik rejimler,
ekonomik ve sosyal kriz bunun
bir hayal olduğunu gösterdi
ve hatta bazı ülkelerde durum
eskisinden çok daha kötü oldu.
Tam da burada AB doğru inisiyatif
bulmak zorunda. Bu durum
karşısında ASK yeniden Euro-Med
grubunu işlevsel kılıp, Akdeniz’in
güneyindeki sendikalara
ihtiyaçları olan desteği vermek
ve politika oluşturmak için
harekete geçti.
TÜRKMETAL
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Genel Başkan Kavlak
Fransa’da Temaslarda Bulundu
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri,
Türk Metal Sendikası Genel
Başkanı Pevrul Kavlak,
28-30 Ocak tarihlerinde
Fransa’ya bir çalışma
ziyareti gerçekleştirdi.

G

enel Başkan Kavlak ziyareti
çerçevesinde, ilk olarak,
Fransız Demokratik Emek
Konfederasyonu’na (CFDT) bağlı
Maden ve Metal İşkolu Sendikası
FGMM’de görüşmelerde bulundu.
Kavlak, Avrupa-Akdeniz
Metal Sanayi Sendikaları Daimi
Konferansı biriminden Yücel Top
ve Burak Ekmekcioğlu’nun da
eşlik ettiği çalışma ziyaretinde,
FGMM’de göreve yeni seçilen Genel
Sekreter Stéphane Destugues ve
Uluslararası Sekreter Caroline
Blot ile görüştü. Görüşmede,
metal sanayinin genel durumu
ve uluslararası gündeme ilişkin
konular değerlendirildi. Görüşmede
ayrıca, her yıl düzenlenen AvrupaAkdeniz Metal Sanayi Sendikaları
Daimi Konferansı’nın bu yıl
yapılması planlanan etkinliklerine
ilişkin ayrıntılar ele alındı.
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Genel Başkan Pevrul Kavlak,
Fransız Demokratik Emek
Konfederasyonu (CFDT) Ulusal
Sekreteri Philippe Portier ile de
görüştü. Görüşmede, TÜRK-İŞ

ile CFDT arasında konfederal
düzeydeki işbirliğinin yanı sıra,
uluslararası sendikal gündem ve
Fransa ile Türkiye’deki güncel
siyasi gelişmeler ele alındı.
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Bizi takip edebileceğiniz
sosyal medya hesaplarımız:
@kavlakpevrul
facebook.com/pevrulkavlak
@turkmetalsen
facebook.com/turkmetalsendikasi
youtube.com/turkmetalsendikasi
pevrulkavlak
turkmetalsendikasi
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EREĞLİ’DE ZAFER COŞKUSU
Erdemir’de, 6 aylık
görüşme sürecinin ardından,
Toplu İş Sözleşmesinin
imzalanmasının sevinç ve
coşkusu devam ederken,
Türk Metal Sendikası Genel
Başkanı Pevrul Kavlak,
Ereğli’de bir araya geldiği
Erdemir işçisine, sözleşmenin
ayrıntıları hakkında
bilgi verdi.

T

ürk Metal Sendikası ile MESS
arasında Erdemir işyeri
için yürütülen ve yaklaşık
6 ay süren toplu iş sözleşmesi
görüşmelerinin anlaşmayla
sonuçlanması, Erdemir emekçileri
tarafından sevinçle karşılandı. Türk
Metal Sendikası Genel Başkanı
Pevrul Kavlak, 27. Dönem Toplu
İş Sözleşmesinin imzalanmasının
ardından Ereğli’ye giderek, yaşanan
sevinç ve coşkuyu Erdemir işçisi
ile paylaştı. Büyük Anadolu Hotel
Ereğli Konferans Salonu’nda
yaklaşık 1500 Erdemir çalışanı ile
bir araya gelen Kavlak, görüşme
süreci ve sözleşme detaylarını
anlattı. Genel Başkan Kavlak
konuşmasına, “Mart ayının bu
son günlerinde, güneş Ereğli’ye
yeni bir baharı müjdelerken,
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ben de şehrinize bir müjdeyle
geldim. Verdiğiniz mücadelenin,
kazandığınız zaferin gururuyla
karşınızdayım; merhaba” sözleriyle
başladı.
Ülkenin zor bir dönemden
geçtiğini, ekonomik tablonun
da iç açıcı olmadığını kaydeden
Genel Başkan Kavlak, “İşte onun
için, Erdemir’de imzaladığımız bu
sözleşmenin adı zaferdir. Bütün
olumsuzluklara rağmen, hem de
kimsenin burnunu kanatmadan,
kimseyi kırmadan, üzmeden
böyle bir sözleşme imzalamak
bu koşullarda mucizedir. Emin
olun bunun başka tanımı yok. Bu
mucizenin sahipleri, bu zaferin
sahipleri buradadır. Hepinize helal
olsun. Verdiğiniz bu mücadele için,
dik duruşunuz için, hepinize bir kez
daha helal olsun” diye konuştu.
Genel Başkan Kavlak, sözleşme
süreci başlarken, bütün gözlerin
Türk Metal’in, Erdemir işçisinin
üzerinde olduğunu, “bu sefer
olmayacak, bu sefer sorun
çıkacak, Türk Metal bu kez istediği
sonucu alamayacak” şeklinde
değerlendirmeler yapıldığını
belirterek, şöyle devam etti: “Belki
haklılardı. Çünkü ülkenin içinde
bulunduğu koşullar belliydi.
Ekonomik dengeler alt üst olmuştu.
Bizi, çok zor bir süreç bekliyordu.

Ancak sevgili kardeşlerim, bunları
söyleyenlerin hala anlamadığı bir
şey var. Bir türlü kabul edemediği
bir şey var. Bizim, Türk Metalcilerin
zoru kolay, imkansızı mümkün kılan
bir sırrımız var sırrımız. O sır, bizim
sarsılmaz birlik ve beraberliğimiz,
çelikten disiplinimizdir. O birlik
beraberliğin sahipleri de işte
buradadır. Artık bütün gözler sizin
üzerinizde. Sizler öncüsünüz,
hep öncü oldunuz. Son MESS
sözleşmemiz öncesinde de siz
vardınız, şimdi de siz varsınız.
Türk işçisi için buzkıran gemisi
gibisiniz. Bütün engelleri, bütün
zorlukları birer birer aşarak
ilerliyorsunuz. Arkadan gelenlere,
bütün emekçilere yol açıyorsunuz.
Çünkü sizin yaptığınız her şey,
aldığınız her hak, kazandığınız
her kuruş, Türkiye işçi sınıfının
hanesine yazılıyor. Bütün emek
kardeşleriniz adına, sizlere teşekkür
ediyorum. Mücadeleniz için, birlik
beraberliğiniz, Türk Metal’e olan
inancınız, bize olan güveniniz için
teşekkür ediyorum. Sağ olun, var
olun.”
Konuşmasında, Erdemir’de
yürütülen görüşme sürecine ilişkin
de bilgi veren Genel Başkan Kavlak,
6 ay devam eden görüşmelerde
tam anlamıyla bir mücadele
verildiğini, işverenin, banka
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promosyonu ve tamamlayıcı sağlık
sigortası gibi kazanılmış hakları
kaldırmak istediğini, düşük ücret
artışı tekliflerinde bulunduğunu
kaydederek, “Ancak değerli
dostlarım, orada da söyledim,
burada da söylüyorum, biz, Erdemir
işçisi için, oturduğumuz o masada
kellemizi bırakırız, onların hakkını
bırakmayız dedik. Onlar direndikçe
biz daha çok direndik. Sizin bize
verdiğiniz güçle direndik” dedi.
Kavlak, şöyle devam etti: “Uzun
müzakereler, tartışmalar sonucunda
belirli bir noktaya geldik ve
sözleşmemizi imzaladık. İki yıllık
yaptığımız bu sözleşmede saat
ücretlerine ilk altı ay %11 artış
aldık. İkinci altı ay %9 artış aldık.
Üçüncü ve dördüncü altı aylarda
altı aylık enflasyon kadar artışı
sağladık. Sosyal haklarda yıllık
%18,5 artış aldık. Kurban bayram
harçlığı, bu dönem için %110
artışla brüt 1250 TL. oldu. Geçen
dönemden devam eden tamamlayıcı
sağlık sigortası bu dönemde devam
ediyor. Yine geçen dönemden
devam eden banka promosyonu da
devam ediyor. Toplu sözleşmeden
doğan birikmiş farkların ödenme
takvimi, imza tarihinden itibaren 40
gün olarak belirlendi. Yani değerli
dostlarım, size ne söz verdiysek onu
aldık, o masada sizin tek kuruşluk
hakkınızı bırakmadık. Aldığımız her
kuruş, size ananızın ak sütü gibi
helaldir. Hepinize helal olsun, helal
olsun…”
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Üretmek, Kazanmak, Kazandırmak İstiyoruz

Erdemir’de çalışan 4 bini aşkın üyemizi ilgilendiren 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi,
11 Mart 2019’da, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak ve
Erdemir Yönetim Kurulu Başkanvekili Toker Özcan tarafından imzalandı.

Genel Başkan Kavlak,
görüşmelerde, iki yıllık sözleşme
döneminde kadroya alınacak
taşeron işçilerin sayısının
sözleşmede yer almasını talep
ettiklerini, ancak işverenin sayı
vermeye yanaşmadığını anlattı.
Ancak, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın, Ereğli’de
yapacağı miting öncesinde kendisini
arayarak, buradaki önemli konuyu
öğrenmek istediğini belirten Kavlak,
şöyle dedi: “Kendisine Erdemir’deki
en önemli konunun 950 taşeron
arkadaşımız olduğunu söyledim.
Bu sorunu çözerse, Ereğli halkına
büyük bir yardım yapmış olacağını
belirttim. İşte bildiğiniz gibi, Sayın
Cumhurbaşkanımız burada sizlere
bir söz verdi. Erdemir’e yapılacak
yatırımlarla bin işçinin daha

istihdama katılacağını söyledi.
Burada sizlere böyle bir müjde
verildi. Mitingden sonra yine
beni aradı. Kendisine sizler adına
teşekkür ettim. Şimdi bir müjde
de ben vereyim. Dün öğleden
sonra OYAK Genel Müdürü Sayın
Süleyman Savaş ile beraberdik.
Burada taşeron olarak çalışan 950
arkadaşımızın kadroya alınmaları
konusunu konuştuk. Sayın Genel
Müdür, Sayın Cumhurbaşkanımızın
talimatıyla bu konuda gerekenin
yapılacağını söyledi. İşte bu da,
Türk Metal’in bir zaferidir. Bizim
zaferimizdir. Bugünden itibaren
bu işin takipçisiyiz. Ne yapacağız
edeceğiz, bu arkadaşlarımızın
hepsini kadroya aldıracağız. Bunun
için ne gerekiyorsa onu yapacağız.
Bu işi çözeceğiz.”

TÜRKMETAL
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Şubelerdeki Genel Kurul Süreci Tamamlandı

EMEK MÜCADELESİ
SÜRÜYOR
Ocak 2018’de Bursa 2 Nolu Şube 1.Olağan Genel
Kurulu ile başlayan ve inancın, güvenin tazelendiği
birer demokrasi şöleni şeklinde gerçekleştirilen şube
genel kurulları, 2 Şubat 2019’da yapılan Eskişehir
1 Nolu Şube 3.Olağan Genel Kurulu ile sona erdi.

B

u yılın ilk Genel Kurulu,
Ankara 3 Nolu Şubenin
4.Olağan Genel Kurulu
oldu. 19 Ocak 2019
tarihindeki Genel Kurulda Divan
Başkanlığına seçilen Genel Başkan
Pevrul Kavlak, yaptığı konuşmada,
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birlik ve beraberliğin korunması
ve iyi mücadele ile kazananın yine
işçiler olacağını belirtti. Genel
Başkan Kavlak, şöyle devam etti:
“Emek mücadelesi aslında bir
var oluş mücadelesidir ve insanın
yaratıldığı andan itibaren vardır.

Ezelden gelir, ebede gider. Bu
aralıksız mücadelede ya kaderine
razı olur, boyun eğersin. Ya da
direnir, hakkını ararsın. Bizler,
çağımızın emek sorunlarıyla
mücadele ediyoruz. Bu sorunlar
hiç bitmeyecek. Emin olun, bundan
sonra başka sorunlar da olacaktır.
Onun için, önemli olan sorunlar
değil sorunları çözme azmidir.
Bizim Türk Metal olarak çözüm
irademiz de çözecek gücümüz de
vardır. Gücümüz, dillere destan
birliğimizden geliyor. Önümüzdeki
zor günlerde de bu birlik ve iradeye
çok ihtiyaç duyacağız.”
Kırıkkale Şubesi’nin 4.Olağan
Genel Kurulu da 26 Ocak’ta

TÜ R K

gerçekleştirildi. Genel Başkan
Kavlak’ın programı nedeniyle
katılamadığı genel kurulda
Divan Başkanlığına seçilen, Türk
Metal Genel Mali Sekreteri Uysal
Altundağ, Kırıkkale Şubesinin,
Türk Metal’in kuruluşundaki
önemini vurgularak, şöyle dedi:
“Türkiye’nin savunma sanayisine
yerli ve milli silah üretimiyle destek
veren MKE işçileri, bundan tam 55
yıl önce, emekçilerin haklarının
savunmasında verdiği mücadele
ile neredeyse tüm Türkiye’nin
takdir ettiği sendikamızı da, Türk
Metal’imizi de kuranlardır. İşte
bu yüzden Kırıkkale ve MKE,
sendikamız için her zaman özel
olmuştur. Bugün birbirinden
değerli, birbirinden önemli farklı
bölgelerde 29 şubemiz mevcuttur.
Bunların içinde Kırıkkale, Türk
Metal için ana kucağı, baba
ocağıdır. Sendikamız Türk Metal
az önce de söylediğim gibi 55
yıllık bir tarihe sahiptir. İşte bugün
55 yaşını devirmiş yarım asırlık
çınarın tohumu bu topraklarda
ekilmiştir. Bugün kökleri 210 bin
üyesinin yüreklerine sarılmış,
aileleri ile bir milyonu aşkın insanın
gölgesine sığınacağı bir korunma
merkezi haline gelmiştir ve 55
yıldır sendikamız milli duruşa sahip
çıkmış, sendikal politikalarının
merkezini hep ülkemizin,
devletimizin menfaatlerini
kollayacak şekilde belirlemiştir.”
Şube Genel Kurulları süreci,
Eskişehir 1 Nolu Şubenin, 2
Şubat’ta yapılan 3. Olağan Genel
Kurulu ile tamamlandı. Genel
Başkan Pevrul Kavlak, Divan
Başkanı olarak yaptığı konuşmada,
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Eskişehir’de pilot uygulaması başarı
ile gerçekleştirilen, Türkiye’nin ilk
sendikal kazanım kartı olan Emek
Kart’a ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.
İmzalanan MESS gurup
toplu iş sözleşmesi ile büyük bir
mücadelenin geride bırakıldığını
anlatan Genel Başkan Kavlak, şöyle
devam etti: “Diğer işkollarındaki
işçi kardeşlerimiz, kendi ücretlerini,
sosyal haklarını bizimle kıyaslıyor.
Toplu sözleşme masalarında,
bizim sözleşmemiz baz alınıyor.

Üretmek, Kazanmak, Kazandırmak İstiyoruz

Çünkü bu öyle bir sözleşme oldu
ki, hazırlanışıyla, taslağıyla,
pazarlığıyla, mücadelesiyle, ilan
edilmesiyle, her alanda ama her
alanda çığır açtık. Her anlamda
yeni bir dönem başlattık. Asıl
önemlisi neydi biliyor musunuz? Bu
sözleşmede sadece çok iyi bir ücret
zammı değil, öyle haklar aldık ki,
bütün emek camiasına örnek olduk.
Mesela, sosyal izinler, tamamlayıcı
sağlık sigortası. Özellikle sağlık
sigortası, toplu sözleşme düzeninde
yeni bir çığır açtı. Üyelerimize
güven geldi. Geçmişte özel
hastanelerin önünden geçemeyen
üyelerimiz artık güven içinde
istediği hastaneye gidiyor.
Çok küçük ödemelerle tedavi
oluyor. Hatta bazen tek kuruş
ödemeden çıkıp gidiyor. Peki bu
yeterli mi? Elbette değil. Bir şey
daha yapacağız. Önümüzdeki
sözleşmede de, inşallah eşlerinizi
de sigorta kapsamına alacağız. Bu
konuda kararlıyız, ne gerekiyorsa
onu yapacağız. Çünkü sizler bunu
sonuna kadar hak ediyorsunuz.”
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Türk Metal’den Bir “İlk” Daha

SOSYAL VE KÜLTÜREL
KULÜPLERİ
“Sosyal Sendikacılık” ilkesinin öncüsü
Türk Metal, bünyesinde oluşturulan
Sosyal ve Kültürel Kulüpleri ile yaşamın
her alanında yer alıyor. Üyelerin çalışma
saatleri dışındaki zamanlarını verimli
kılmak, aralarındaki birlik, beraberlik
ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla,
26 Nisan 2017 tarihinde bir yönetmelikle
kurulan Türk Metal Sosyal ve Kültürel
Kulüpleri, üyelerden de büyük ilgi görüyor.

Deniz Kavlak, Türk Metal Dergisine, Sosyal ve
Kültürel Kulüplerinin çalışmalarını şöyle özetledi:

Bölgelerde Türk Metal Hatıra Ormanı
Sosyal ve Kültürel Kulüpler, 2018 yılında, Türk
Metal’in doğduğu il olan Kırıkkale’de 10 bin adet
fidan dikimi gerçekleştirdi. Orman Bakanlığı ile
birlikte hayata geçirilen projenin ilk etabı Kırıkkale’de
hayat bulurken, sonraki aşamalarda Bursa,
Çanakkale ve Kocaeli’nde, 10 biner adet fidan dikimi
gerçekleştirilecek.

Şubelerin Çalışmaları

S

osyal ve Kültürel Kulüpleri Koordinatörlüğünü
yürüten Deniz Kavlak, “Yaşamın her alanında
biz varız” sloganıyla projenin başlatıldığını
belirterek, “Geçtiğimiz 22 ay boyunca hayata
geçirdiğimiz projeler ve etkinliklerle, üyemiz olan
ya da olmayan pek çok kişinin yaşamına dokunduk.
Yaşamın her alanında örgütlü olma bilinciyle
gerçekleştirdiğimiz projelerimizle, etkinliklerimizle,
üyelerimizin işyeri dışında da bir arada olmalarını
sağladık” dedi.
Sosyal ve Kültürel Kulüplerin bütün faaliyetlerini,
Türk Metal’in, “İnsana sevgi, emeğe saygı” temel ilkesi
ile yürüttüğünü vurgulayan Kavlak, şubeler temelinde
oluşturulan proje ve etkinliklerin, artarak devam
edeceğini ifade etti.
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Aksaray 1 Nolu Şube
n 29 Ekim 2017- Aksaray 1 Nolu Şube Sosyal ve
Kültürel Kulüpleri tarafından düzenlenen etkinlikte,
Adana’nın Pozantı ilçesi yakınlarındaki Belemedik
Vadisi’nde doğa yürüyüşü yapıldı.
n 3-21 Aralık 2018- Aksaray Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü ile Aksaray 1 Nolu Şube
Sosyal ve Kültürel Kulüplerimizin birlikte düzenlediği
ve “Dolapları Doldurmasın Yürekleri Isıtsın!” sloganı
ile başlatılan yardım kampanyasında toplanan yüzlerce
kadın, erkek ve çocuk kıyafetleri ihtiyacı olanlara
ulaştırıldı.
Ankara Şube

n 19 Mayıs 2017- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,

Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında,
Ankara’da bir “Bisiklet Turu” düzenledi.
n 1-20 Nisan 2018- 2018 yılının ilk çeyreğinde
gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında,
LÖSEV’in “Elimi Tutar mısın?” kampanyasına büyük
destek verildi.

TÜ R K

n 4 Ağustos 2017- Arçelik işyerinde çalışan
üyelerimizle birlikte Paintball etkinliği düzenlendi.

Ankara 3 Nolu Şube
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n 10 Şubat 2018- Metalin Yıldızları Folklor ve
Dans Grubumuz Özel Trakya Bakım Merkezinde
gösteri düzenledi.

n 19 Mayıs 2017- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,

Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında,
Ankara’da “Bisiklet Turu” düzenlendi.
Bursa 2 Nolu Şube

n 28-29 Temmuz 2017- Satranç turnuvası

düzenlendi. Turnuvaya 33 işyerinden 128 üyemiz
katıldı.

n 20 Haziran-15 Ağustos 2018- Üyelerimizin
çocukları için 2018 yaz döneminde Bursa Osmangazi
Sosyal Tesislerimizde satranç kursu düzenlendi.

Eskişehir 1 Nolu Şube

n 18 Haziran 2017- Babalar Günü nedeniyle

Safiye Gönöl Bayar Huzurevi ziyaret edildi.
n Aralık 2017- Yetkili olduğumuz işyerlerinden 22
üyemizin katıldığı masa tenisi turnuvası düzenlendi.
n 15 Aralık 2017- Mihalgazi İlçesi Alpagut Köyü
İlköğretim Okulu’nda eğitim gören çocuklarımıza
oyuncak ve ders araç gereçleri temin edildi.
n 4 Mart 2018- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla Eskişehir Şube Sosyal Tesislerimizde kadın
üyelerimiz için bir eğlence programı düzenlendi.
n 2 Şubat 2019- Eskişehir 1 Nolu Şube 3. Olağan
Genel Kurulu’nda, Sosyal ve Kültürel Kulüplerimizin
oluşturduğu “Metal Ateşi” dans topluluğu genel kurula
katılan misafirlere folklor gösterisi sundu.
Çerkezköy Şube

n Eylül 2017- Üyelerimiz için uzmanlar eşliğinde

ücretsiz olarak tiyatro ve dans kursu başlatıldı.

n Aralık 2017- Üyelerimiz için uzmanlar eşliğinde
ücretsiz olarak folklor kursu başlatıldı.

n 9 Mart 2018- Çerkezköy Tiyatro Kulübümüz,
Kadın İşçiler 23. Büyük Kurultayı kapsamında
Ankara’da düzenlenen etkinliklerde sahne aldı.
n 18 Mart 2018- Çerkezköy Tiyatro Kulübümüz,
18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi‘nin 103. Yıldönümü dolayısıyla Çerkezköy
Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda ‘Kahraman Türk
Kadınlarımız’ adlı oyunlarını sahneledi.
n 23 Nisan 2018- Çerkezköy Belediyesi ve
Çerkezköy Kent Konseyi’nin ev hanımlarına yönelik
düzenlediği programda Çerkezköy Tiyatro Kulübümüz
ile Metalin Yıldızları Folklor ve Dans Grubumuz da
sahne aldı.

n 25 Kasım 2018- Metalin Yıldızları Folklor ve
Dans Grubumuz, Çerkezköy Şubemizin 13. Olağan
Genel Kurul Açılış Programı öncesinde kısa bir dans
gösterisi sundu.
n 2 Kasım 2018- Söz ve müziğini Çerkezköy
Sosyal ve Kültürel Kulüplerimiz, “Metalin Sesi” müzik
grubunun hazırladığı Türk Metal Marşı, sendikamızın
başlattığı “Yerli Tüketim” kampanyasının tanıtım
müziği oldu. Ayrıca kampanya için hazırlanan tanıtım
filminin tamamında üyelerimiz rol aldı.
n 24 Ocak ve 31 Ocak 2019- Sendikamızın
55. Yıl Kutlama Etkinlikleri kapsamında Çerkezköy
Sosyal ve Kültürel Kulüpleri’nden, “Metalin Sesi”
müzik grubumuz sahne aldı. Örgütlü olduğumuz
fabrikalardaki işyeri temsilcisi yaklaşık 600 üyemize
keyifli bir program sergilediler.
TÜRKMETAL
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Gebze 1 Nolu Şube
n 14 Mayıs 2017- Anneler Günü nedeniyle Kasev
Vakfı Dinlenme ve Huzurevi ziyaret edildi.
Gebze Dilovası Şubesi

n 29 Nisan 2017- Üyelerimiz için uzmanlar

eşliğinde ücretsiz olarak folklor kursu düzenlenmeye
başlandı.
n 11 Mayıs 2017- Şube tesislerimizde “Akut Arama
ve Kurtarma” semineri düzenlendi.
n 15 Temmuz 2017- Okulların yaz tatiline
girmesini fırsat bilen kulübümüz, Gebze’de bir köy
okulunu boyadı. Gebze’nin Mollafenari Köyü’nde
eğitim veren, Mollafenari İlkokul ve Ortaokulu’nun
tadilatı ve boyası, üyelerimiz tarafından gönüllü olarak
yapıldı.
Gölcük Şube

n 10 Mayıs 2017 - Çok sayıda üyemiz, Wings For

Life Omurilik Felçlileri yararına düzenlenen koşuya
katıldı.
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çalışanı üyemiz İsmail Kartal, 6 saatlik maratonu, 3
saat 58 dakikada tamamlayarak büyük bir başarıya
imza attı. Diğer üyelerimiz 10 km’lik parkurda önemli
başarılar elde ettiler.
İzmir ve Manisa 1 Nolu Şubeler

n 22 Eylül 2017- İzmir’in Menemen İlçesine bağlı

Haykıran Köyünde 4 bin 200 kitaplık bir kütüphane
açıldı.
n 30 Nisan 2018- İzmir’in Aliağa İlçesine bağlı
Şakran Köyünde 5 bin kitaplık bir kütüphane daha
açıldı.
Kayseri Şube

n 14 Mayıs 2017- Anneler Günü’nde Kayseri’de

yüzlerce fidan dikimi gerçekleştirdi.
n Ekim-Kasım 2017- Toplam 32 üyemizin katıldığı
bir bilardo turnuvası düzenlendi.
Karadeniz Ereğli Şube

n 10 Mayıs 2018- Karadeniz Ereğli’de üç nesil

üyemizin birlikte hazırladığı Pıtırcık adlı araç Off Road
yarışlarına katıldı.
Manisa 1 Nolu Şube

n 10 Mayıs 2017- Çok sayıda üyemiz Wings For

Life Omurilik Felçlileri yararını düzenlenen koşuya
katıldı.
n Temmuz-Ağustos 2017- Örgütlü olduğumuz
17 işyerinden ikişerli 104 takımın katıldığı langırt
turnuvası düzenlendi.
TOFAŞ Şube

n 14 Mayıs 2017- Anneler Günü’nde, Ford Otosan
işyerimizde çalışan kadın üyelerimiz, işyerlerinde
çocukları ile buluşturuldu.

n 15 Ekim 2017- 15 Ekim 2017 tarihinde

düzenlenen Uluslararası Darıca Yarı Maratonu’na
4 üyemiz de katıldı.

İstanbul 1 Nolu Şube

n 11 Kasım 2018- 100 ülkeden 130 bin sporcunun

katıldığı Vodafone 40. Büyük İstanbul Maratonu’nda
Sendikamızı temsilen, İstanbul 1 Nolu Şubemizin
örgütlü olduğu işyerlerinden 104 üyemiz de yer aldı.
Maratonun 42 km’lik etabında, Mercedes-Benz Türk

n 16 Aralık 2018- Uluslararası Mersin Maratonu,
“Dünya Bu Maratonda Buluşuyor. Haydi, Sen de Bu
Heyecana Ortak Ol!” sloganı ile koşuldu. TOFAŞ Şube
Sosyal ve Kültürel Kulüpleri Atletizm Takımı’nda yer
alan beş üyemiz bu maratona katıldı. Halk Koşusu, 15
km ve 42 km’lik üç farklı etapta düzenlenen yarışlarda,
üyelerimiz 15 km parkurda yarıştılar. Üyelerimizden
Levent Kula 52.33’lük derecesi ile 35-39 yaş grubunda
1. oldu.
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Küresel Ekonomi Yerini Milli Ekonomilere Bırakıyor

Tüketicilerimizi,
Türkiye’de Üretilen Malı
Kullanmaya Çağırıyoruz
Sinan Vargı

Tüketici Dernekleri Federasyonu
Genel Başkan Vekili

D

ünyada 2000’li yılların
başlarında küreselleşme
ve küresel ticaret
önündeki engellerin
kaldırılması yolunda harcanan
çabalar uluslararası alanda
imzalanan antlaşmalarla
geliştirilmeye çalışıldı. Ancak

küresel ekonomik krizler ortaya
çıktığında, hemen her ülke,
kendi ürettiği malın tüketilmesi
kampanyalarını gündeme
getirmekten de çekinmedi. Bugün
bu anlaşmaların imzalandığı
ülkelerin çoğunda, tüketicilere
kendi ülkelerinde üretilen
otomotiv, beyaz eşya ve tekstil
ürünlerinin kullanılması için
çağrıda bulundukları görülüyor.
Ülkeler, bunun, mevcut istihdamın

korunması ve ekonomik çarkların
çevrilmesi için şart olduğunu ifade
eden açıklamalar yapıyor.
Örneğin, Amerika Birleşik
Devletleri’nde 1933 yılında
“Amerikan Malı Satın Al” adıyla
çıkarılan yasa halen yürürlüktedir.
Bu yasaya göre kamu ihalelerinde
öncelik yerli ürünlere aittir. Bu
amaçla da “Buy American Act” yani
“Amerikan Malı Satın Al” adında
bir de vakıf kurulmuştur. Bu vakıf
TÜRKMETAL
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Amerikalılar’a şunu söylemektedir;
“Unutmayın ki, satın aldığınız
her Amerikan malı ile aynı
zamanda okul, yol, köprü, polis
ve yangın istasyonları, sosyal hak
ve güvenlikler, Amerikalılar için iş
imkanları da satın almış olursunuz.
Tüm Amerikalılar bilmelidir ki,
duyarsızlık sonucunda ulusal
sağlığımız bozulur ve modern
ekonominin sonu gelir. Tek
yol, üretimde yüksek kaliteyi
aramak ve her ürettiğimiz malın
üzerine ‘Amerikan Malı’ etiketini
yapıştırmaktır.”
Bugün Amerika Birleşik
Devletleri’nde, ülkenin en ünlü
sanatçılarının rol aldığı kamusal
duyurularda, “Gururla Amerika’da
üretilen otomobile biniyorum”
ya da “Gururla ülkemde üretilen
elbiseyi giyiyorum” ifadelerine
rastlamak mümkündür.
İmzalanan uluslararası
anlaşmalar ne öngörürse öngörsün,
ABD kadar Avrupa Birliği
ülkelerinde de ulusal yatırımların
ve istihdamın korunması için
sivil toplum örgütleri ve tüketici
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örgütleri, kendi ülkelerinde
üretilen malların kullanılması için
sürekli kampanya yapıyor. Bunların
da ötesinde, kendi fabrikalarının
yabancı yatırımcıya satılmasını
önlemek için, o fabrikaya ülke
merkez bankasından kredi
verilmesi sağlanabiliyor.
Cumhuriyetimizin kurulduğu
ilk yıllarda da, yerli malı
kullanılmasını özendirici
kampanyalar yürütüldü, özellikle
ilkokullarda gelenekselleştirilen
‘Yerli Malı Haftası” kutlamalarıyla,
konunun önemi daima
gündemde tutuldu. O çerçevede
yaygınlaştırılan ve “Yerli Malı
Yurdun Malı, Her Türk Onu
Kullanmalı’ sloganıyla yürütülen
kampanyalar yakın dönem
kuşaklara kadar sürdürüldü;
vatandaşlarda bu konuda
önemli bir bilinç oluşturuldu.
Ancak, özellikle 1980’lerden
itibaren uygulanan neoliberal
politikalarla bu bilinç sekteye
uğradı, ilkokullardaki yerli malı
haftaları, ne yazık ki, birkaç
meyve ve kuruyemişle geçiştirilen,
içi boş ve anlamsız etkinliklere
dönüştürüldü. Öte yandan, yeni
yeni toparlanmaya başlayan,
Türk sanayisinin öncü sektörleri
otomotiv, beyaz eşya ve elektrikli
ev aletleri sanayisi, açılan gümrük
kapıları ile baş edilmesi zor bir
rekabet ortamının içine sokuldu.
Bu zor koşullara ve 1980’li yılların
başında reklamlarla körüklenen

yabancı mal hayranlığına
rağmen, Türk Sanayisi gelişimini
sürdürdü…
O dönemde ülkemizde
pompalanan tüketim çılgınlığını
hatırlarsak; yabancı mala
hayranlık, insanların, kullandığı
mal ve markalarla toplumda sosyal
statü sağlayabileceği, tüketebildiği
ölçüde var olabileceği, mutluluğu
yakalayabileceği, insanların
bilinçaltına yerleştirildi. Mağaza ve
marka adları da yabancılaşmaya
başladı. Hatta Türkiye’de yıllardır
üretilen bazı Türkçe markalar,
satışlarını artırmak amacıyla,
yabancı isimlerle pazarlanmaya
başladı.
TÜRK İŞÇİSİ EN
KALİTELİ MALI ÜRETİYOR
Günümüzde Türk Otomotiv
Sanayi, birçok ülkeye otomobil
ve hafif ticari araç başta olmak
üzere, hatırı sayılır oranda ihracat
gerçekleştiriyor. Sektörün 32
milyar dolara dayanan 2018 dış
satım hacmi, tüm zamanların en
yüksek ihracatı olarak kayıtlara
geçti. Sektör ayrıca, Türkiye’nin
168 milyar 88 milyon dolarlık
ihracatından %18,8 pay aldı.
Beyaz eşya sektöründe yaşanan
küçülmeye rağmen, 2018 yılının ilk
6 aylık (Ocak-Haziran) döneminde
dört beyaz eşya grubunda
(buzdolabı, çamaşır makinesi,
bulaşık makinesi, fırın) ihracat
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yaygınlaşan firma listelerini
incelediğimizde, bunların aslında
Türkiye’de yıllardan beri yatırım
yapan, istihdam sağlayan, sendikal
haklara ve tüketici haklarına
saygılı firmalar olduğunu
gördüğümüzde tüketici örgütleri
olarak bu tür kampanyaların
içinde yer almayı hiçbir zaman
düşünmedik.
TÜRK METAL SENDİKASI’NIN
ÇAĞRISI BÜTÜN İŞKOLLARINDA
GELİŞTİRİLMELİ

8 milyon 888 bin adet olarak
gerçekleşti.
Bugün İngiltere’de, Almanya’da
ve diğer birçok ülkede Türk
üretimi, kalite sağlamlık ve en
önemlisi de o ülkedeki tüketici
örgütlerinin de vurguladığı
gibi satış sonrası kaliteli servis
hizmetleri ile tercih ediliyor. İşte
bu nedenle de Türk tüketicisine
gönül rahatlığı ile “Türk Malı
Tüketin, Kendi Ülkenizde Üretilen
Malı Tüketin” diyebiliyoruz.
Tüketicimiz alışveriş
tercihlerinde mutlaka bir
ürünün ülkemizde üretilip
üretilmediğini, yurt dışından ithal
edilip edilmediğini araştırmak
ve tercihini ona göre yapmak
zorundadır. Aşımızı, işimizi,
ekonomimizi korumak için
Türkiye’de üretilen malı kullanmak
zorundayız.
Tüketicilerimize anlatılması
gereken en önemli konu ise
Türk imalat sektörünün kökleri
ile birbirine sıkıya sıkıya bağlı
olmasıdır. Bizler Tüketici
Dernekleri Federasyonu (TÜDEF)
olarak gerçekleştirdiğimiz
tüketici eğitimlerimizde,
Türkiye’de üretilen malın
kullanılmasını ekonomik
gerekçeleri ile anlatıyoruz.
Türk ekonomisinde üretim,
ara mamul, hammadde
girişlerinde yüksek oranlı birbirine
bağımlılık söz konusudur.

Otomotiv sektörünün darboğaza
girmesi, tekstil, kauçuk, lastik
ve yan sanayi gibi birçok alanı
etkileyecektir. Keza beyaz eşya,
mobilya gibi tüm sektörler de
aslında köklerle birbirine bağlıdır.
Birinin darboğaza girmesi bütün
sektörü üretici-tüketici açısından
iki yönde etkileyecek, daha da
ötesi, çalışanlar, krizler nedeniyle
işini kaybedecektir. Bu nedenle,
Türkiye’de üretilen malın kullanımı
ekmeğimizi aşımızı, çocuklarımızın
geleceğini korumak için çok
önemlidir.
YENİLENEN YERLİ MALI KAVRAMI
Türkiye’de 1990’ların sonunda
TÜRK-İŞ’i temsilen katıldığım
Yerli Malı Platformunun sonunda
Yerli Malı kavramını yeniden
değerlendirmiş ve kavramı,
“Ülkemizde markası ve milliyeti
ne olursa olsun, tüketici haklarına,
sendikal haklara ve çevreye
saygılı bir şekilde verimlilik ve
kalite esaslarına uygun olarak
üretim yapan, Türkiye’de istihdam
sağlayan, vergisini dürüst bir
şekilde ödeyen, ülkemizde
katma değer bırakan firmaların
ürettiği mallar yerli malıdır”
şeklinde tanımlamıştık. Bu
tanımın ne kadar isabetli olduğu
zamanla ortaya çıktı. Yaşanan
bazı gelişmelerin ardından,
sosyal medyada, “Falan ülkenin
mallarını boykot edelim” şeklinde

Ülkemizin en güçlü sendikası
olan Türk Metal’in, “Emeğine
Sahip Çık, Kendi Ürettiğini
Tüket” kampanyası, yıllardır
unuttuğumuz, Türkiye’de üretilen
malın kullanımı kampanyasına
yeni bir soluk getirdi. Bu çağrı,
Türkiye’nin ekonomik olarak
kıskaca alınması, ekonomik
ve mali araçların uluslararası
ilişkilerde bir tehdit unsuru olarak
kullanılması sürecinde önemle
vurgulandı. İşte bu çağrının
bütün işkollarında, sektörlerde
genişletilmesi gerektiğine
inanıyoruz. Çünkü bu bir ulusal
görevden öte, iş güvencesi ve
istihdamın devam ettirilmesi ve
sendikal yapının güçlendirilmesi
sorunudur. Bütün işkollarındaki
sendikal eğitimlerde bu konu
çalışanlarımıza anlatılmalıdır.
Konu yalnızca tüketim malları
ile sınırlı tutulmamalıdır. Hizmet
satın alırken de, Türkiye’de
üretilen hizmetin satın alınması
ile genişletilmelidir. Bu çağrı,
sendikal yapıyı örgütlü işgücünü
geliştirecek şekilde sendikalı
işçinin ürettiği malın tüketilmesine
doğru genişletildiğinde ise yeni bir
boyuta taşınacaktır.
Türk Metal Sendikamızın,
“Emeğine Sahip Çık, Kendi
Ürettiğini Tüket” çağrısının
bütün ülkemizde, işçi, memur,
esnaf, çiftçi köylü, emekliler ve
onların temsilcisi sivil toplum
örgütlerimiz tarafından ciddiyetle
değerlendirilmesi gerektiğine
inanıyoruz.
TÜRKMETAL
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ORTA YAŞ VE
ÜSTÜ İŞSİZLİĞİ
Prof. Dr. Aşkın KESER

Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
askin@uludag.edu.tr

B

ireyin yaşam safhasında
orta yaş dönemi, orta
yaş krizinin yaşandığı
bir dönemdir. Özellikle
gelişim psikolojisinde ayrıntılı
bir şekilde işlenen, bireyin
yaşamında psikolojik sorunların da
görüldüğü bu dönem, hem çalışma
hayatındaki platoya hem de fiziksel
olarak zayıflamanın gerçekleştiği
bir döneme karşılık gelir. Bu denli
çeşitli ve farklı süreçlerin aynı
anda yaşandığı bu dönem, 4050 yaş aralığını tanımlamaktadır.
Dolayısıyla, literatürde her ne
kadar net bir rakam söz konusu
olmasa da, orta yaş ve üstü kavramı
45 yaş ve üstünü ifade etmek için
kullanılmaktadır.
Gelişmiş Batılı ülkelerde
son birkaç on yıldır ortaya
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çıkan orta yaş ve üstü işsizliği
kavramı, bireyin, yaşamının farklı
evrelerinde işsizlikle yüzleşmesini
anlatmaktadır. Bir işletmede işe
başlayıp, aynı işyerinden emekli
olunan günlerin geçmişte kalması,
bireylerin sıklıkla iş değiştirme
zorunluluğunu beraberinde
getirmektedir. Günümüzde bireyler
yaşamları boyunca sadece bir
işte değil, en az 5-6 (son yıllarda
bu durumun, her 2-3 yılda bir
iş değiştirme şekline dönüştüğü
görülmektedir) farklı işte çalışmak
zorunda kalmaktadırlar. Böyle
dinamik ve değişken işgücü
piyasasında işsizlik, sıklıkla
yüzleşilen bir konu halini almıştır.
Bu yüzyılda yaşanan işsizlik
olgusunun önceki yüzyıldan önemli
farkı, sadece erken yaşlarda değil,
hemen hemen her yaş diliminde
görülür hale gelmesidir. Bu
durum, orta yaş ve üstü bireylerin
daha önceden karşılaşmadıkları
kadar fazla bir oranda işsizlikle

yüzleşmelerine neden olmaktadır.
“Orta Yaş ve Üstü İşsizliği”
ülkemiz açısından şu an için
önemli bir sorun olmasa da,
önümüzdeki yıllarda gündemimize
gireceği düşünülmektedir. Bu
çalışma “Orta Yaş ve Üstü İşsizliği”
konusunda farkındalık oluşturmayı
amaçlamaktadır. Makalede genel
olarak orta yaş ve üstü işsizliği
kavramı açıklanacak, neden ve
sonuçları ile önlenmesi konusunda
temel öneriler sunulacaktır.
ORTA YAŞ VE ÜSTÜ
İŞSİZLİĞİ NEDEN
ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Orta yaş ve üstü işsizliğinin pek
çok nedeni olduğu söylenebilir.
Orta yaş ve üstü işsizliğinin ortaya
çıkmasının nedenlerinden ilki
yapısal değişimlerdir. 1990’larda
küreselleşme ile başlayan değişim
süreci, gerek iş yapma biçimlerini
gerekse işgücü politikalarını
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değişime sürüklemiştir. Şirketlerin
rekabet gerekçeleri, esneklik
stratejileri ve yeni yönetsel
uygulamalar, işgücü politikalarında
ciddi değişimlere neden olmuştur.
Somut bir şekilde ifade etmek
gerekirse, şirket evlilikleri, şirket
küçülmeleri, dıştan kaynak temini,
taşeron hizmetlerine fazlasıyla
başvurma ve işgücü kiralama gibi
esneklik stratejileri, işletmelerin
uzun yıllar yürüttükleri istihdam
politikalarını erozyona uğratmıştır.
Günümüzde, bireylerin bir işe
girip o işyerinden emekli oldukları
dönem neredeyse ortadan kalkmak
üzeredir. Bu durum, özellikle
orta yaş ve üzeri sınıfın işsizlikle
yüzleşmesine önemli düzeyde katkı
yapmaktadır.
Orta yaş ve üstü işsizliğinin
bir diğer önemli nedeni ise, tüm
dünya genelinde yaşlanmakta
olan nüfustur. Bu tablo gelişmiş
ülkelerde yaşlanan nüfusa karşılık
gelirken, diğer ülkeler için ise
yaşlanmaya başlayan nüfusu işaret
etmektedir. Ülkemiz açısından da
yavaş yavaş yaşlanmaya başlayan
bir nüfus söz konusudur. Özellikle
ortalama yaşam süresinin 78’lere
yükselmesi buna iyi bir örnektir.1
Yaşlanan nüfus olgusu, bir önceki
paragrafta aktarılan yapısal
sorunlarla birleşince, yaşamın
ilerleyen evrelerinde işsizlikle
karşılaşılması ihtimali artmaktadır.
Orta yaş ve üstü işsizliğinin
bir diğer nedeni ise, emeklilik
yaşlarının sürekli yükselmesidir.
Emeklilik yaşının yükselmesi
bireylerin aktif çalışma yaşamında
geçirmesi gereken süreyi her
geçen yıl artırmaktadır. Bu süreler
gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır
65 civarında gerçekleşmekte,
hatta bazı ülkelerde 70’li (Güney
Kore, Şili gibi ülkelerde) yaşlara
kadar uzamaktadır. Bu noktada,
genç çalışanlara oranla orta yaş ve
üstü çalışanları işgücü piyasasında
tutabilmek gittikçe zorlaşmaktadır.
Orta yaş ve üstü işsizliğinin
bir diğer önemli nedeni ise hızla
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Gelişmiş Batılı ülkelerde
son birkaç on yıldır
ortaya çıkan orta yaş ve
üstü işsizliği kavramı,
bireyin, yaşamının
farklı evrelerinde
işsizlikle yüzleşmesini
anlatmaktadır. Bir
işletmede işe başlayıp,
aynı işyerinden emekli
olunan günlerin geçmişte
kalması, bireylerin
sıklıkla iş değiştirme
zorunluluğunu
beraberinde
getirmektedir.
gelişen teknolojinin üretmekte
olduğu işsizliktir. 1960’lardan
itibaren hızla gelişen teknolojiler
sayesinde, pek çok işte robotlar
ve makinalar, “insanı” ikâme
etmeye başlamıştır. McKinsey
Danışmanlık Şirketinin “Kazanılan
ve Kaybedilen Meslekler” (2017)
raporuna göre, robotların ileride
bazı meslek gruplarında (fast
food personeli, bahçıvanlar,
makine operatörleri, tesisatçılar
ve bakıcılar vb..) çalışanları işsiz
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bırakacağı ifade edilmektedir.
Rapor, 2030 yılı itibarıyla 75 ile
375 milyon çalışanın işsizlik riski
taşıdığını belirtmektedir (Öcal ve
Altıntaş, 2018:2078.). Dolayısıyla,
önümüzdeki dönemde teknolojinin
daha fazla orta yaş ve üstü çalışanı
işsiz bırakacağı endişesi ciddi bir
gerçeği yansıtmaktadır.
ORTA YAŞ VE ÜSTÜ
İŞSİZLERİN İŞE GİRME
ZORLUKLARI
Orta yaş ve üstü işsizlerin
tekrar işe dönmeleri konusunda
bir çok sorun ve engelden
bahsedilebilir. Özellikle,
kendilerinden oldukça genç yaşta
büyük bir işsiz kitlesi ile rekabet
etmek zorunda kalmaları önemli
bir sorundur. Çünkü rekabet etmek
zorunda kaldıkları kitle hem genç
hem eğitim açısından avantajlı (ya
daha iyi eğitimli ya da daha fazla
eğitimli) hem de daha dinamiktir.
Bu özelliklerin bir araya gelmesi
işverenlerin yeni işgücü temininde
orta yaş ve üstü gruba uzak
durmalarına yol açabilmektedir.
Orta yaş ve üstü işsizlerin işe
girememelerinin diğer bir nedeni
ise, “işverenlerin önyargıları”dır.
İşverenler, orta yaş ve üstü işsizlere
yönelik olumsuz önyargılara
sahiptir. Bu önyargılar, orta
yaş ve üstü işsizlerin değişime

1- Türkiye’de ortalama yaşam süresi 78 yıl
oldu, 26 Eylül 2018, NTV Haber, Erişim tarihi:
21.02.2019, Erişim Adresi: https://www.ntv.com.
tr/turkiye/turkiyede-ortalama-yasam-suresi-78-yiloldu,ZjPHGhLvJUycsu WtIJUhFA
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uyum becerilerinin zayıf
olması, teknolojiye yatkın,
esnek olmamaları ve düşük
performans sergilemeleri şeklinde
sıralanmaktadır. Bu önyargı,
bu grup işsizlerin işe girmeleri
önünde önemli bir engel olarak
durmaktadır.
Her ne kadar açıkça ifade
edilmese de, yaş ayrımcılığı orta
yaş ve üstü işsizlerin diğer önemli
bir sorunudur. Hendells (2008) ve
Malul (2009)’un çalışmalarına göre,
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45 yaş ve üzeri yaşlardaki işsizler
gerek fiziksel gerekse entelektüel
olarak işlere uygun olsalar da, farklı
nedenlerle yaş ayrımcılığına maruz
kalmaktadırlar (Axelrad, et. al.,
2018:3).
ORTA YAŞ VE ÜSTÜ
İŞSİZLİĞİ İLE MÜCADELE
İÇİN ÖNERİLER
Günümüzde genç işsizliği
sorunu pek çok ülke için önemli

bir sorundur. Bu nedenle pek
çok ülkede orta yaş ve üstü
işsizliği sorununa yönelik
çözümler öncelikli konu olarak
görülmemektedir. Ancak, gelecek
birkaç on yıl sonra, sorunun
daha önemli hale geleceği
düşünüldüğünde, şimdiden atılacak
olan adımların da önem kazandığı
bir gerçektir.
Orta yaş ve üstü bireylerin
işsizlikle mücadele etme aracı
olarak, “kendilerini geliştirme,
kariyer hedeflerini çeşitlendirme
ve teknolojik gelişmelere ayak
uydurma gibi yöntemlere
başvurmaları” önerilebilir.
İşletmelere düşen sorumluluk,
“işsizlere yönelik ayrımcılığa
başvurmamak, orta yaş ve üstü
işsizlere gelişim programları
sunmak ve bu yaş grubundaki
çalışanların işsiz kalmalarını
önlemeye ve istihdam
edilebilmelerine yönelik politikalar
üretmek” şeklinde sıralanabilir. İş
ilanlarında yaş sınırı konulmasının
önlenmesi, yaş ayrımcılığı
konusunda önemlidir.
Mücadele konusunda en güçlü
etki yasal düzenlemelerdir. Yasal
düzenlemeler, orta yaş ve üstü
işsizlerin istihdam edilebilirliğini
ciddi düzeyde artırabilecektir. Orta
yaş ve üstü işsizlere öncelik veren
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Şirket evlilikleri, şirket
küçülmeleri, dıştan
kaynak temini, taşeron
hizmetlerine fazlasıyla
başvurma ve işgücü
kiralama gibi esneklik
stratejileri, işletmelerin
uzun yıllar yürüttükleri
istihdam politikalarını
erozyona uğratmıştır.
Günümüzde, bireylerin
bir işe girip o işyerinden
emekli oldukları dönem
neredeyse ortadan
kalkmak üzeredir. Bu
durum, özellikle orta
yaş ve üzeri sınıfın
işsizlikle yüzleşmesine
önemli düzeyde katkı
yapmaktadır.
işletmelere teşvikler sunulabilir
(sigorta primi muafiyeti vb.). Diğer
bir düzenleme, iş ilanlarında yaş
(sınırı) vurgusunun engellenmesi
şeklinde olabilir (Günümüzde
kamu ve özel sektör ilanlarında yaş
sınırının belirtilmesi yaygındır).
Böylece orta yaş ve üstü kitlenin
iş başvurusu yapamadan
elenmesinin önüne geçilebilir.
Hatta bazı işe alımlarda orta yaş
ve üstü gruba yönelik pozitif
ayrımcılık da uygulanabilir.
Türkiye İş Kurumu’nun uyguladığı,
“Toplum Yararına Programlar”2
2- https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/kurs-veprogramlar/toplum-yararina-programlar-typ/

(adaylar için 35 yaş üstü vurgusu
bulunmaktadır) bu tür bir
pozitif ayrımcılık uygulamasına
örnektir.
Sonuç olarak, Batılı ülkelerin
2000’li yılların başlarında
yüzleştiği orta yaş ve üstü işsizliği

olgusu, önümüzdeki yıllarda
ülkemiz açısından da sorun
olarak ortaya çıkacaktır. Taraflara
düşen sorumluluklar çerçevesinde
atılacak adımlarla, orta yaş ve
üstü işsizliği sorununun büyümesi
engellenebilecektir.
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Rusya
Beyaz Rusya
Moldova

Ukrayna

Kazakistan

Gagavuz

Bosna-Hersek

Gürcistan

Bulgaristan
Makedonya
Arnavutluk

Türkiye

Özbekistan
Kırgızistan

Azerbaycan

Ermenistan

Tacikistan

KKTC

İran
Ürdün

UKRAYNA
CUMHURİYETİ

Uluslararası işçi dayanışmasının Avrasya bölgesindeki önemli örgütü olan Uluslararası Avrasya Metal
İşçileri Federasyonu’na (UAMİF) üye sendikalara yer verdiğimiz köşemizde, Ukrayna Metalürji ve
Maden Sanayi İşçileri Sendikası’nı, yapısı ve faaliyetleri ile yakından tanıtmaya çalışacağız.

T

oplam 603.628 km²
yüz ölçümüyle tamamı
Avrupa’da en geniş
ülke olan Ukrayna,
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bağımsızlığını 1991 yılında
ilan etti. Ukrayna, doğusunda
ve kuzeydoğusunda Rusya,
kuzeybatısında Beyaz Rusya,

batısında Polonya, Slovakya
ve Macaristan, güneybatısında
Romanya ve Moldova ile
komşudur. Ayrıca, güneyde
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Karadeniz ve Azak Denizi’ne
kıyısı bulunmaktadır.
Ukrayna yasama,
yürütme ve yargının ayrı
olduğu, yarı başkanlık
sistemi ile yönetilen üniter
bir devlettir. Başkenti ve en
büyük şehri Kiev’dir.
Ukrayna ekonomisi
tarım ve sanayiye dayalıdır.
Tarımda makina yaygın
şekilde kullanılır. Ülke
çapında yaklaşık sekiz bin
kollektif çiftlik (Kolhoz)
ile 1700 civarında devlet
çiftliği (Sovhoz) vardır. Bu
çiftliklerde et ve süt için
büyükbaş hayvan beslenir.
Ayrıca tahıl, sebze, patates
ve şekerpancarı yetiştirilir.
Ülkede çelik sanayii
gelişmiştir. Ayrıca, metalurji
araçları, dizel lokomotifler,
televizyon ve traktör üreten
fabrikalar vardır. Suni
gübre, sülfirik asit ve şeker
fabrikaları ekonomide önemli
yer tutar. Sanayi tesislerinde
kullanılan enerjinin hemen
tamamı fosil yakıtlarından
elde edilir. Ukrayna’nın
verimli topraklarının yanı
sıra, kömür madeni, doğalgaz
gibi yeraltı kaynakları, hurda
demir, mobilya gibi birçok
sektörde ekonomisi hızla
gelişmektedir.
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Faciadan da Öte
ÇERNOBİL

krayna’nın Sovyet Birliği döneminde
ki en önemli olaylarından
birisi, 26 Nisan 1986 tarihinde yaşa
nan Çernobil reaktör
kazasıdır. Santralde yapılan bir den
ey esnasında meydana gelen
patlama ve yangın
sonrasında SSCB’ye,
Avrupa’ya ve Türkiye’ye
büyük oranda radyasyon
yayıldığı tespit edildi.
Uluslararası Nükleer Olay
Ölçeğine göre bugüne kadar
meydana gelmiş en büyük
nükleer kaza olan Çernobil
faciasında, ilk patlamalarda 31 kişi
öldü, 350 bin kişi bölgeden
uzaklaştırıldı. Ancak, çok büyük bir
alana yayılan radyasyon
nedeniyle, Çernobil’in sonuçlarının,
uzun vadede daha ağır olduğu
değerlendirilmektedir.
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Ukrayna Metalürji ve Maden
Sanayi İşçileri Sendikası

Kuruluş tarihi Eylül/1990 olan Ukrayna Metalürji ve Maden
Sanayi İşçileri Sendikası, metalürji, madencilik, kok, refrakter,
boru imalat, ferroalyaj işletmelerinde örgütlüdür ve üye sayısı 300
bini aşmıştır. Sendikanın saflarında ayrıca, mesleki yükseköğretim
kurumlarından öğrenciler ve emekliler de yer almaktadır. Ukrayna
genelinde örgütlülük oranı %56, Metalürji ve Maden Sanayi
İşçileri Sendikası’nın örgütlenme oranı ise %88’dir.

U

krayna Metalürji ve Maden
Sanayi İşçileri Sendikası
ulusal statüye sahiptir,
üretim, meslek ve bölge ilkelerine
göre faaliyetlerini sürdürmektedir.
Sendika üç örgütsel biriminden
oluşur. Bunlar;

n 187 İşyeri Sendikası
(İşyeri Sendika Komitesi) İşkolu
fabrikalarında, işletmelerde,
kurumlarında faaliyet
göstermektedir.
n Dnepro, Donetsk, Zaporojye,
Kharkov ve Krivoy Rog’dan oluşan

Ukrayna Metalürji ve Maden Sanayi İşçileri Sendikası üyeleri bir eylemde
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5 bölge kuruluşu (Sendika Bölge
Komitesi)
n Genel Merkez (Yönetim
Kurulu)
İşyeri sendikası kendi yapısını
bağımsız olarak belirler. İşyerindeki
atölye, bölüm ya da grup
olarak sendikal örgüt birimleri
oluşturabilir.
İşyeri sendikası için en üst
düzey organ toplantılardır. Bölge
temsilciliği için en üst düzey organ
konferanstır. Sendikanın Genel
Merkezi için ise en üst düzey
organ, beş yılda bir yapılan genel
kuruldur.
Ukrayna’nın en büyük ve etkili
sendikalarından olan Ukrayna
Metalürji ve Maden Sanayi İşçileri
Sendikasının Genel Başkanı Sergey
Komişev’dir.
Ukrayna Adalet Bakanlığı
tarafından onaylanmış kendi
bayrağı, marşı ve sembolleri
bulunan Ukrayna Metalürji
ve Maden Sanayi İşçileri
Sendikası’nın ana amacı, maden
ve metalürji sanayii işçilerinin
çalışma ortamında ve sosyoekonomik alanlarda hak ve
çıkarlarının korunması ve temsil
edilmesidir. Sendikanın temel
görevleri arasında, mevcut iş
yerlerinin muhafaza edilmesi ve
yeni iş yerlerinin oluşturulmasına
yönelik çalışmalar yapmak,
Personelin yetiştirilmesi ve
tekrarlanan eğitime tabi tutulması
yoluyla da tam istihdamı
sağlamak bulunmakta. Yine,
Sendika üyelerinin sosyal açıdan
korunması, ücretlerin, emeklilik
maaşlarının, ödeneklerin adil
ve layık düzeyde oluşturulması,
işverenlerin çalışma ve iş güvenliği
kanunlarını uygulamasında, ayrıca
sosyal güvenlik, toplu iş sözleşmesi
ve istihdam konularında çıkartılan
kanunların yerine getirilmesinde
kamu denetimlerine yardımcı
olmak, çalışma ortamında ve
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Ukrayna Metalürji ve Maden Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı Sergey Komişev

sosyo-ekonomik konularda
çıkartılan kanunların geliştirilmesi,
sendika üyelerinin sosyal
korunmasına yönelik saldırılara
karşı engel olunması, Devlet ve
işverenler ile yürütülen soysal
diyaloğun geliştirmesi, Sendika
üyelerinin sağlığının korunması
ve iyileştirilme hizmetlerinin

uygulanması ve dinlenmelerinin
organize edilmesi, amatör
sanatçılığın, beden eğitimi ve spor
uygulamalarının yaygınlaştırılması,
Sendikal dayanışmanın
güçlendirilmesi bulunmaktadır.
Ukrayna çalışma hayatında
ilk İşkolu Sözleşmesini Ukrayna
Metalürji ve Maden Sanayi İşçileri

Ukrayna Metalürji ve Maden Sanayi İşçileri Sendikası üyeleri eğitimde

Üretmek, Kazanmak, Kazandırmak İstiyoruz

Sendikası gerçekleştirdi. Sendikanın
1. Genel Kurulu kararına
dayanarak, Devlet Metalürji Sanayi
Komitesi ile 1992 yılında imzalanan
İşkolu Sözleşmesi, metalürji ve
maden sanayinde çalışan işçilerin
sosyal ve iş güvencesinin anlaşmalı
düzenlemesine temel oluşturdu. Bu
arada, İşyeri Sendika Komiteleri,
Ukrayna Metalürji ve Maden Sanayi
İşçileri Sendikası Genel Merkezi
ve İş Hukuku Müfettişliğinin
desteğiyle, madencilik ve metalürji
işletmelerinin yönetimleriyle
yaşanan iş ihtilaflarında, işçilere her
türlü hukuki desteği vermektedir.
Bu arada, sendikanın nitelikli
avukatları ve ekonomistleri,
taşeronluğun giderek yaygınlaştığı
madencilik ve metalürji
işletmelerinde sendikal yapının
korunması, sosyal odaklı iş
sözleşmesinin imzalanması ve
kusursuz uygulanması konusunda
da büyük çaba göstermektedir.
Sendikanın öncelikli
görevlerinden birisi, işyerlerinde
iş güvenliğinin kontrolünü
sağlamaktır. Ukrayna Metalürji ve
Maden Sanayi İşçileri Sendikası
Genel Merkezi, iş kazalarının
önlemesi ve iş koşullarının
değerlendirme uygulamalarına
yönelik olan işin teknik teftişine
büyük önem vermektedir. Sendika
Genel Merkezi ile Sanayi, İş
Güvenliği ve Maden Denetleme
Devlet Komitesi arasında İşbirliği
anlaşması bulunmaktadır.
İşçi haklarının ve çıkarlarının
korunması konusunda, Ukrayna
sendikal hareketi tarihinde ilk defa
atölye örgüt başkanları ve ünite
sözcülerinin katıldığı kurultaylar
düzenlenmeye başlanmıştır.

Ukrayna Metalürji ve Maden Sanayi İşçileri Sendikası Merkez Komite toplantısı.
TÜRKMETAL
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ve eylemlere her zaman aktif
olarak katılıyor. Konfederasyonun,
yaşam standardının yükseltmesine,
işçinin anayasal hakları ve
garantilerinin korunması ve
arttırılmasına, sendika otoritesinin
güçlendirmesine yönelik tüm
faaliyetlerini destekliyor.
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER VE DAYANIŞMA
Ukrayna Metalürji ve Maden Sanayi İşçileri Sendikası sendika içi eğitimlere önem
veriyor

Ukrayna Metalürji ve Maden
Sanayi İşçileri Sendikası Genel
Merkezi, sendika çalışanlarının
ve aktif sendika üyelerinin eğitim
seviyesinin yükseltilmesine büyük
önem veriyor. 2014 tarihinde
Dnepro şehrinde Ukrayna
Metalürji ve Maden Sanayi İşçileri
Eğitim Merkezi faaliyete geçti.
Bu merkezde Sendika, “Toplu
Müzakereciler Okulu”, “İktisadi
Bilgi Okulu” gibi çeşitli eğitim
projeleri gerçekleştiriyor. Ayrıca,
sendikanın aktif üyeleri için
çalıştıkları işyerlerinde düzenlenen
eğitim seminerleri de devam
ediyor. Birçok işyeri sendikalarında
İşyeri Sendika Komitesi tarafından
kurulan ve devamlı olarak
faaliyet gösteren “Aktif Üye
Okulları” bulunuyor. Sendika,
genç kadronun yetiştirilmesine de
özel bir önem veriyor. Gençlere
yönelik hazırlanan seminer
programlarında, genç aktif sendika
üyelerine ve çalışanlara ihtiyaç
duydukları bilgiler sağlanıyor.
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Ukrayna Metalürji ve Maden
Sanayi İşçiler Sendikası, üyelerin
ve onların ailelerinin sağlığına, boş
vakti değerlendirmesine ve kültürel
gelişimine daima özen gösteriyor.
Bu amaçla, metalürji ve maden
işçilerinin dinlenmesi ve tedavisi
için, indirimli olarak Dinlenme
Tesislerinde konaklanma, Ukrayna
gezilerine katılma, koreografi ve
vokal amatör gruplarda çalışma
imkânı sağlanıyor.
Sendika ile “Metallurg” Spor
Kulübü tarafından 1991 tarihinden
itibaren her yıl organize edilen
Ukrayna Metalürji ve Maden
İşçileri Spor Festivali yapılıyor.
2004 tarihinden itibaren iki
yılda bir düzenli olarak Sendika,
Öğrenci Spor Festivali ve
Ukrayna’nın metalürji ve maden
işçileri arasında Hızlı Satranç
turnuvasını düzenliyor.
Ukrayna Metalürji ve Maden
Sanayi İşçileri Sendikası, Ukrayna
Sendikaları Konfederasyonu üyesi
olarak, onun tüm etkinliklerine

Ukrayna Metalürji ve Maden
Sanayi İşçileri Sendikası,
Türkiye, Fransa, Bağımsız
Devletler Topluluğu üyeleri,
İskandinav ülkeleri, Lüksemburg,
Bulgaristan, İsrail gibi birçok
ülkenin sendikalarıyla işbirliği ve
dayanışmasını sürdürmektedir.
Ukrayna Metalürji ve Maden
Sanayi İşçileri Sendikası ile Türk
Metal arasındaki dostluk ve
işbirliği, eğitim/tecrübe paylaşımı
ve karşılıklı ziyaretlerle, yıllardır
artarak devam ediyor.
Global Sendika Kurumu
(IndustriALL) Uluslararası
Avrasya Metal İşçileri Federasyonu
(UAMİF), Bağımsız Devletler
Topluğu metalürji ve maden
sanayi sendikalarını birleştiren
(Soyuzmetall) üyesi olan Ukrayna
Metalürji ve Maden Sanayi
İşçileri Sendikası, sermayenin
küreselleştiği günümüzde,
işçilerin uluslararası dayanışma
ve işbirliğinin şart olduğuna
inanmakta ve bu doğrultuda çaba
göstermektedir.

BÜYÜK ANADOLU

DİDİM RESORT HOTEL
Tatil, Keyif, Eğlence ve Daha Fazlası…
n Didim’in büyülü doğasında
özgürlüğün tadını çıkarırken, hem
dinlenecek hem eğleneceksiniz.
Muhteşem deniz ve kumsal
eşliğindeki tesisimizde evinizdeki
konforu bulacaksınız.
n Panaromik deniz manzaralı
odalarımız size eşsiz bir tatilin
kapılarını açacak. Tesisimizde 268
standart oda, 2 engelli odası, 12
aile odası bulunmaktadır.
n Toplam 152 metrelik plaja sahip
olan otelimizde ayrıca, açık ve
kapalı yüzme havuzları ile çocuk
havuzları da vardır.
n Otelimizde, çocuklar ve çocuk
ruhlu yetişkinler için su kaydırağı,
rahatlamanız için jakuzi, Türk
hamamı, Fin hamamı ve saunamız
mevcuttur.
n Usta aşçılarımızın hünerli
dokunuşlarıyla Türk ve Dünya
mutfaklarından beğeninize
sunulan zengin açık büfede keyifli
yemekler sizleri bekliyor. 700 kişilik
restaurantımız açık büfe hizmeti
vermektedir. Ayrıca seçkin A la
Carte restaurantımızda farklı tatlar
bulmak da mümkün.
n Düğün / nikah yemeklerinden
özel gün kutlamalarına, iş
yemeklerinden seminer ve bayi
toplantılarına sizi de ağırlamaya
hazırız. Otelimizde, toplantı kutlama
ve davetleriniz için gereken
tüm ekipmanlara sahip oturma
düzeni kişi sayısı ve ihtiyaca göre
şekillendirilebilen 2 adet salonumuz
bulunmaktadır.

www.buyukanadoludidimresort.com
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İmar barışına başvurmadan düşünün, danışın:
“Bu kaçak, benim ya da başkalarının yaşamını tehlikeye atar mı?”

KAÇAK YAPMAYIN
HAYATINIZI DA
PARANIZI DA
RİSKE ATMAYIN
İmar barışına kaçak villası, AVM’si,
fabrikası olan da başvurdu olmayan da!
50 TÜRKMETAL
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Aysel Alp

Gazeteci /Hürriyet

K

amuoyunun ‘imar
barışı’ olarak öğrendiği
İmar Kanununda
değişiklik öngören yasal
düzenlemeyi ilk kez Hürriyet
Gazetesi’nde “Vatandaşa Af,
Hazine’ye Kaynak” başlığıyla
duyurmuştum. Haber “İmar
affı geliyor” yorumlarına
neden olunca, dönemin Çevre
ve Şehircilik Bakanı Mehmet
Özhaseki, af iddialarına şöyle
itiraz etmişti: “Aflara önce ben
karşı çıkarım. Belediyelerden
gelen bazı talepler var: Bir yerde
imar 5 katken, 8 kat çıkılmışsa
kayda alınsın, diyor. Kayıt altına
alındığında belediye yıkmak
zorunda kalmayacak.”
15 Milyon Kaçak Yapı

Bakan Özhaseki, yasa teklifi
Meclise gönderildiğinde, 2 Mayıs
2018 tarihli basın toplantısında
ise, Türkiye’nin 1950’lerden
başlayarak nüfus artışı ve hızlı
göçe bağlı olarak imar sorunları
yaşadığına dikkat çekti. Türkiye
genelinde 26 milyon yapıdan 13
ila 15 milyonunun bir şekilde
devletle ihtilaflı olduğunu anlatan
Özhaseki, bu sorunu çözmek
Rize’nin Muradiye beldesinde
dere yatağına kaçak inşaa
edilen yedi katlı bina için de
“İmar Barışı” başvurusunda
bulunuldu. Ancak, bina
boşaltılarak yıkıldı.

Peki ama, Hazine arazisine, Boğaza, kıyıya,
ormana, meraya, tarlaya yapılan kaçak binalar
yapanlar ya da örneğin, İstanbul’da 5 kat izni
verilen yerde 8 kat bina yapan da imar barışından
yararlanabilecek miydi? Özhaseki bu soruma da
şöyle yanıt vermişti: “Biz tasarıya istisnai bir
hüküm koymadık. Yapının durumuna göre
parasını yatıran herkes yararlanabilecek.
için yapılacak barışın devlete
katkısının 40-50 milyardan
aşağı olmayacağını söyledi.
Özhaseki, bu paranın kentsel

dönüşüm ve depreme hazırlık
için kullanılacağını, böylece yılda
500 bin binanın dönüştürülerek,
ekonomiye 100-150 milyar liralık
katkı sağlayacağını vurguladı. (Bu
yazının hazırlandığı sıralarda,
yaklaşık 10 milyon başvuru
için 17 milyar yapı kayıt ücreti
hesaplanmıştı.)
Parası Yatan Her
Kaçak Kapsama giriyor
Peki ama, Hazine arazisine,
Boğaza, kıyıya, ormana, meraya,
tarlaya kaçak binalar yapanlar
ya da örneğin, İstanbul’da 5
kat izni verilen yerde 8 kat
bina yapan da imar barışından
yararlanabilecek miydi?
Özhaseki bu soruma da şöyle
yanıt vermişti: “Biz tasarıya
istisnai bir hüküm koymadık.
Yapının durumuna göre parasını
yatıran herkes yararlanabilecek.”
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Gökçe: “Yıkılacak Her
Binadan, Yaşanacak Her Can
Kaybından Sorumlular”
Özhaseki’nin imar barışının istisnası olmayacağına ilişkin açıklama-
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ları meslek odaları ve hukukçuların
sert tepkilerine neden oldu. İnşaat
Mühendisleri Odası Başkanı Cemal
Gökçe, “Mühendislikten uzak kaçak
binaların yıkılmak yerine affedilmesi sonrası yaşanacak her bir yıkımdan, can kaybından iktidar sorum-

İmar Barışı başvuruları,
şimdilik 15 Haziran
2019 tarihine kadar
yeniden uzatıldı. Yapı
kayıt belgesi bedellerini
yatırma süresi ise 30
Haziran’da dolacak.
Yetkililer, 1 Ocak 2018
tarihinden önce yapılan
yapıların barışa dahil
olduğunu bir kez daha
vurgularken, vatandaşları
yeni kaçak yapmamaları
konusunda uyarıyor
ve başvuru süresinin
dolmasının ardından
yıkımların başlayacağını
belirtiyorlar. Bizden
söylemesi, kaçak
yapmayın, hayatınızı
ve paranızı riske
atmayın. Hele de afet
bölgelerinde.
lu olacaktır” dedi. Mimarlar Odası
Başkanı Eyüp Muhcu da, bakanın
sözlerinden tarihi ve doğal sit alanlarına, kıyılara, tarım arazilerine

TÜ R K

yapılan otel, avm, gökdelen, mermer ve taşocağı gibi her türlü yapının affedileceği anlamı çıktığını
belirterek, bunun Anayasa’ya aykırı olduğunu vurguladı. Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Ünsal Toker de, “Bu bir af değil, affın
da affı. Yasa ve Anayasalar gereği
yapı yasağı bulunan her yere yapılmış kaçak her türlü bina kapsama
giriyor” dedi.
Kartal, Yürekleri Yaktı
Bu tartışmalar içinde imar
barışına başvurular iki kez
uzatılırken, yürekleri yakan haber
İstanbul Kartal’dan geldi. Ruhsatı
5 katlı olmasına rağmen 3 kat
kaçağı olan Yeşilyurt Apartmanı,
21 cana mezar olurken, bir can da
üzüntüsünden kalp krizi geçirerek
yaşamını yitirdi. Çökmenin
ardından Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
tarafından yapılan açıklamada,
“Başta imar affı uygulamasından
faydalandırılan yapılar olmak
üzere, mevcut yapı stoku
planlı biçimde incelenmeli ve
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Tarihi Yarımadanın %90’ı

İ

mar Barışı UNESCO’nun dü
nya mirası listesinde yer ala
n
İstanbul’un tarihi yarımada
sının da yaklaşık %90’nını
kap
sıyor.
12. yüzyılda yapılan Molla
Zeyrek Camisi (eski Panto
krator
Manastırı Kiliseleri) ve çev
resi, Yedikule Surları ve zin
danı
(Kara Surları ve çevresi),
Sultanahmet Bölgesinin yar
ısı, Küçük
Ayasofya ile Acemoğlu Ha
mamı, tarihi sarnıçlar gib
i UNESCO’nun
koruma listesindeki bölgel
erde silüeti bozan, hatta tar
ihi yapılara
uzanan kaçaklar da imar
barışına başvurdu. UNESCO
Türkiye’yi
uyarırken, İstanbul Tarihi
Alanlar Başkanı Halil Onur,
sadece
tarihi yarımadanın değil Tü
rkiye genelinde UNESCO’nu
n koruma
listesinde bulunan tüm yer
lerin barış dışına çıkarılm
ası gerektiğini
vurguladı.

yönetmeliklere uygun olmayan,
deprem güvenliği olmayan
yapılar derhal tahliye edilerek
gerekli güçlendirme ve yenileme
çalışmaları yapılmalıdır” denildi.
Çürük Binalar Saatli Bomba
Yapı Denetim Kuruluşları Birliği
de, imar barışı süreciyle vatandaşın
10 milyon yapısı hakkında
kaçak itirafında bulunduğuna
dikkat çekerek, “Şimdi acil bir

denetim süreci başlatılarak, hangi
binaların yıkılması, hangilerinin
güçlendirilmesi gerektiği tespit
edilmeli. Devletin birinci görevi
vatandaşının yaşam hakkını
korumak olduğuna göre başvuru
süresinin bitmesi beklenmeden
hemen harekete geçilmeli. Çürük
binaların her biri saatli bomba.
Kendi kendine çökebilen bu binalar
olası bir depremde çok daha büyük
can kayıplarına yol açar” uyarısı
yaptı.
TÜRKMETAL
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Kaçak Yapmayın,
Hayatınızı Riske Atmayın
İmar Barışı başvuruları, şimdilik
15 Haziran 2019 tarihine kadar
yeniden uzatıldı. Yapı kayıt belgesi
bedellerini yatırma süresi ise 30
Haziran’da dolacak.
Yetkililer, 1 Ocak 2018
tarihinden önce yapılan yapıların
barışa dahil olduğunu bir kez daha
vurgularken, vatandaşları yeni
kaçak yapmamaları konusunda
uyarıyor ve başvuru süresinin
dolmasının ardından yıkımların
başlayacağını belirtiyorlar.
Bizden söylemesi, kaçak
yapmayın, hayatınızı ve paranızı
riske atmayın. Hele de afet
bölgelerinde. Kaçak yapınız varsa
da önce düşünün, “Bu kaçak benim
ya da başka insanların yaşamını
tehlikeye atar mı? Kartal’da 22

“İmar Barışı”ndan yararlanmak üzere Karadeniz yaylalarına alelacele inşaa edilen
çok sayıda yapı için yıkım kararı alındı.

kişi yaşamını yitirdi. Ya benim
de başıma gelirse?” diye korkun!
Bu soruyu sorup yanıtını verecek
yeterliliğe sahip değilseniz de
hemen uzmanına koşun. Bu bir
inşaat mühendisi ya da yapı

denetim şirketi olabilir. Kaçağınızı
kontrol ettirin, riskli bir durum
yoksa yapı kayıt belgesi için
başvurun. Değilse binanızı yıktırın.
Sevdiklerinizi kaybetmeyin. Başka
insanların ölümüne neden olmayın!

Kıyı, Orman, Meralarda İnşaat Yarışı

Y

asaya göre imar barışından
yararlanabilmek için kaçak
binaların, ruhsata aykırı
tadilatların 1 Ocak 2018 tarihinden
önce yapılmış olması gerekiyor.
Yani bu tarihten sonra yapılan
hiçbir inşaat için ‘yapı kayıt belgesi’
verilemeyecek. Ancak vatandaş
bu hükmü hiç duymamışçasına
yasa çıkar çıkmaz yayla, orman,
meralara, hatta dere, göl, deniz
kıyılarına villalar, restoranlar,
depolar yapmak için adeta büyük
bir yarışa girdi.
Olmayan Villalar İçin
Barış Başvurusu!
Durum öylesine abartıldı ki,
Bodrum, Kuşadası, Marmaris gibi
gözde tatil beldeleri; İstanbul,
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İzmir gibi kıymetli Hazine
arazilerinin olduğu yerler için
‘yapı kayıt belgesi’ başvuruları
yapıldı. Kamu kuruluşları yaptıkları
incelemelerde başvurulan yerde
aslında bir inşaat olmadığını tespit
etti. Oysa başvuru dosyasında
o arazide 3 katlı harika bir
villa, otel, restoran ya da cafe
gibi yapılar yer alıyordu. Yani
vatandaş, işgal etmediği araziyi
işgal etmiş gibi gösterip, devletin
arazisini sahiplenmek üzere
yeni bir yöntem geliştirmişti! Bu
profesyonel(!) başvurular için
vatandaşa yol göstermek üzere
bir dizi imar barışı

ofisleri de açıldı. Kim nerede
isterse boş araziler kendisine
sunuluyor, hangi tür yapılar için
başvuruda bulunacaklarına birlikte
karar verip, olmayan binaların
fotoğraflarını varmış gibi başvuru
dosyalarına ekliyorlardı. Başvuru
ücretlerini de sözde kaçak inşaatın
yeri belirliyordu. Öyle ki, Bodrum
için hizmet ücreti tavandan,
Erzurum’un yaylası için tabandan
alınıyordu! Ne de olsa Bodrum’da
küçük bir Hazine arazisi için
başvurmuşsanız ‘milyonluk’
arazinin kullanım hakkını kapmış
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Periler Ağladı (*)

B

ilim insanlarının uyarılarına karşın, İmar
barışının olumsuz etkilerinin en fazla
görüldüğü yerlerden biri de yine UNESCO
koruması altında olan, 60 milyon yılda oluşan
Kapadokya bölgesi oldu. Bir yandan peribacalarının
içleri hiltilerle oyulurken, bir yandan da hemen
yanıbaşlarında oteller, restoranlar inşa edildi.
Noktayı Cumhurbaşkanı Koydu
Hürriyet’in haberleriyle kamuoyunda büyük
bir duyarlılık oluşurken, ilgili bakanların ardından
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kapadokya’da olup bitene
Bursa mitinginde noktayı koydu: “Nevşehir’de
Peribacaları’nın orada otel yapıyor. Şu hale bak. Sen
ne denli böyle kalkıp da Peribacaları’nın oraya beton
yığınlarını sokarsın? ‘Buralarda ne kadar kaçak yapı
varsa Peribacaları’nın olduğu bölgede, bunların
hepsini yıkacaksınız’ dedim.”
(*) Aysel Alp, 3 Kasım 2018’de yayınlanan, “Peri Bacaları Şaştı Bu İşe”
başlıklı haberiyle, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kültür-Sanat Ödülünü
kazandı.

oluyordunuz! Size söylenen tek
risk ise ‘başka uyanığın da aynı
araziyi gözüne kestirip, imar barışı
başvurusu yapmasıydı.’
Hepsini Yıkacağız
Tartışmalı başlayan imar
barışı sürecinde Karadeniz’in
yaylalarında da adeta mantar
gibi inşaatlar yükseldi. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel
Dönüşüm Hizmetleri Genel
Müdürü Vedad Gürgen, bizim
aracılığımızla kamuoyuna 1 Ocak
2018’den sonra yapılan tüm kaçak
binaların yıkılacağına dair şu kritik
açıklamayı yaptı:
“Çift koldan sahadayız. Kaçak
binaları yapanları ve buna göz
yumanları tespit ederek, gereken
cezayı vereceğiz. Denetimi sıkı
tutmak zorundayız. Yoksa bunun
adı 2018 affı olur, sonrasında da
2019 affı istenir. Herkes yaşadığı
yerde kaçak yapı yapanları bize
bildirsin, isim verilmesine de gerek
yok. Örneğin Giresun Kümbet
Yaylası, denilerek yer bildirilmesi
bizim için yeterli.”
Gürgen, ardından da, Türk
Ceza Kanununa göre kaçak yapı
yapmanın cezasının 1 yıldan 5 yıla
kadar hapis olduğunu belirterek,
buna göz yuman memura da 3

aydan 2 yıla kadar hapis cezası
verildiğini anımsattı.
Kaçak Nasıl Anlaşılacak?
İyi ama, kaçak inşaatların 1
Ocak 2018’den önce mi sonra
mı yapıldığı nasıl anlaşılacak?
Hemen söyleyelim, uydu
görüntülerinden. Devlet vatandaşın
barış başvurusunu aldıktan sonra
dosyaları inceleyip kanunun
öngördüğü bu tarihten sonra
yapılanları tespit edip, ‘kaçak’
işlemini başlatacak. Diğerlerine ise
yapı kayıt belgesini verecek.
SİT’ler, Ormanlar, Heyelan
Bölgeleri Ne Olacak?
İmar Kanununda değişiklik
öngören bu düzenlemenin en kritik
yanını da, heyelan bölgelerine,
tarihi, arkeolojik, kentsel SİT
alanlarına, ormana, meralara,
kıyılara yapılan kaçak yapıları
kapsayıp kapsamadığı sorusu
yanıt bekliyor. Yetkililer kamuoyu
önünde açıkça bu alanlara yapılan
kaçak yapıların imar barışından
yararlanamayacağını söylemiyorlar.
Ancak, ilgili bakanlıklardan gelen
sorulara verilen yazılı yanıtlarda
imar barışının sadece 3194 sayılı
İmar Kanununa aykırı yapıları
kapsadığı şöyle anlatılıyor.

“Özel kanunlar (Kıyı, Orman,
Mera, Toprak Koruma, Doğal Sit,
Arkeolojik Sit, Kentsel Sit, Askeri
Güvenlik Alanı vs.) kapsamında
kalan yapılar için Yapı Kayıt
belgesi alınabilir, ancak bu belge
3194 sayılı Kanuna göre değil de
ilgili mevzuata göre alınan yıkım
kararları ile idari para cezalarının
iptal neticesini doğurmayacaktır.”
Boşuna Para Yatırmayın
Yani bir başka ifadeyle, bu tür
özel kanunlarla koruma altına
alınmış yerlerde kaçak yapınız
varsa ‘yapı kayıt belgesi’ almak için
başvurabilirsiniz. Ama hakkınızda
İmar Kanunu dışındaki kanunlara
dayanarak alınmış bir yıkım ya da
para cezası kararı varsa bunlardan
kurtulamazsınız. İmar Barışı
sürecinde en çarpıcı örneklerden
biri de Antalya’nın ünlü ilçesi
Kaş’ın İslamlar Köyü’nde yapılan
büyük, taş villalar oldu. ‘Kaş’ımızı
Yardılar’ başlığıyla duyurduğumuz
haberimizde, haftalık kirası 7 bin
liraya kadar çıkan bu villaların
heyelan bölgesine yapıldığını ortaya
koyduk. Mühendisler bu villaların
acilen yıkılması gerektiğine dikkat
çekerek, “Aksi takdirde doğa zaten
yıkacak, insanlar ölmeden yıkımı
biz yapalım” dediler.
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TÜRKİYE’DE İŞ KAZALARI
VE AB ÜLKELERİ İLE
BİR KIYASLAMA
Doç. Dr. Salih DURSUN
KTÜ, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü
sdursun@ktu.edu.tr

İ

ş kazaları, gerek küresel
ölçekte gerekse de Türkiye’de
çalışma hayatının önemli
problem alanlarından
birisidir. Uluslararası Çalışma
Örgütü’nün (ILO) tahminlerine
göre, her yıl dünya genelinde
317 milyon iş kazası yaşanmakta
ve yılda 2,3 milyon kişi işle ilgili
kaza veya hastalık nedeniyle
yaşamını kaybetmektedir. Yine
ILO’nun tahminlerine göre, dünya
genelinde her 15 saniyede 153
çalışan iş kazası geçirmektedir.1
1- http://www.ilo.org/global/topics/safetyand-health-at-work/lang--en/ index.htm
(Erişim Tar: 05.02.2018).
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Ülkelere göre değişmekle beraber,
özellikle Afrika ve Asya ülkeleri
iş kazalarının yoğun olarak
yaşandığı bölgeler olarak dikkati
çekmektedir.2
Küresel ölçekte varlığını
hissettiren bu sorun Türkiye’de de
kendini göstermekte ve her yıl on
binlerce iş kazası yaşanmakta ve bu
kazalarda yüzlerce çalışan yaşamını
kaybetmektedir. Tablo 1, Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine
göre, 2007-2017 yılları arasında
Türkiye’de meydana gelen iş kazası
sayıları ile iş kazalarına bağlı
yaşamını kaybedenlerin sayılarını
göstermektedir.
2-http://www.icohweb.org/site/images/news/
pdf/Report%20Global%20Estimates%20of%20
Occupational%20Accidents%20and%20Workrelated%20Illnesses%202017%20rev1.pdf

Tablo 1: Türkiye’de Meydana

Gelen İş Kazaları (2007-2017)3

Yıllar

İş Kazası
Sayısı

Ölüm

2007

80.602

1043

2008

72.963

865

2009

64.316

1171

2010

62.903

1444

2011

69.227

1700

2012

74.871

744

2013

191.389

1360

2014

221.366

1626

2015

241.547

1252

2016

286.068

1405

2017

359.653

1633

3- Sosyal Güvenlik Kurumu İstatistik
Yıllıklarından derlenmiştir.
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Tablo 1’e göre, 2007-2017 yılları
arasında Türkiye’de iş kazalarına
bağlı olarak yaşamını kaybedenlerin
sayısı toplam 14.243’tür. Yalnızca
2017 yılında Türkiye genelinde 360
bin civarında iş kazası yaşanmış ve
bu kazalarda 1633 çalışan yaşamını
kaybetmiştir.
İş kazalarıyla ilgili bir diğer
araştırma ise Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) tarafından 2007 ve
2013 yıllarında yapılmış olan, “İş
Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Sorunları
Araştırması”dır. Bu araştırma iş
kazalarıyla4 ilgili daha çarpıcı
sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu
araştırmadan elde edilen özet sonuçlar
Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: Son 12 Ay İçerisinde
İstihdam Edilenlerden İş Kazası
Geçirenler, 2007 - 20135

Tablo 2’ye göre, son 12 ay
içerisinde istihdam edilenler
içerisinde iş kazası geçirenlerin
oranı 2013 yılında %2,3 (706
bin kişi) olarak gerçekleşmiştir.
Ayrıca, araştırmanın son olarak
gerçekleştirildiği 2013 yılında
kadın çalışanların %1,3’ünün
(131 bin) ve erkek çalışanların
%2,8’inin (576 bin) iş kazasına
maruz kaldığı görülmektedir.
Görüldüğü üzere, SGK ve
TÜİK’in iş kazalarıyla ilgili
4- Bu araştırmada işyerinde veya iş
esnasında meydana gelen ve bir yaralanmayla
sonuçlanan tüm kazalar kapsanmıştır.
Bu çalışmada, iş kaybına yol açıp açmamasına
ve olayın hukuken bir iş kazası niteliği
taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın, işyerinde
veya iş esnasında geçirilen ve (şiddetine
bakılmaksızın) bir yaralanmayla sonuçlanan
tüm kazalar iş kazası olarak değerlendirilmiştir.
5- İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri
Araştırma Sonuçları, 2013, http://www.tuik.gov.
tr/PreHaberBultenleri.do?id=16118
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verileri arasında önemli bir fark
bulunmaktadır. Örneğin, 2013
yılında 191 bin 389 iş kazası
SGK kayıtlarına geçmişken, aynı

yıl TÜİK tarafından yapılan
araştırmada, işe bağlı kaza
yaşadığını söyleyenlerin sayısı
yaklaşık olarak 706 bin kişidir.
Bunun önemli nedenlerinden
biri, SGK tarafından kabul edilen
iş kazası tanımı ile TÜİK’in
araştırması kapsamında yaptığı iş
kazası tanımının farklı olmasının
yanı sıra, iş kazalarının SGK
kayıtlarına geçmesi noktasında
yaşanan eksikliklerdir. Özellikle
kayıt dışı çalışanların maruz
kaldığı iş kazası rakamları SGK
istatistiklerinde yer almamaktadır.
Türkiye’de Ekim 2018 verilerine
göre kayıt dışı çalışma oranı
%33,7 olarak gerçekleşmiştir.6
Buna göre, Türkiye’de istihdam
edilen her üç kişiden biri kayıt dışı
çalışmakta/çalıştırılmaktadır. Kayıt
dışı çalışan bu kişilerin geçirdikleri
6- http://tuik.gov.tr/HbGetirHTML.
do?id=30680 (Erişim Tarihi: 05.02.2019).

Üretmek, Kazanmak, Kazandırmak İstiyoruz

iş kazaları ise SGK’nın resmi
kayıtlarında yer almamaktadır.
Diğer taraftan, gerek SGK
gerekse de TÜİK rakamları,
Türkiye’de iş kazalarının oldukça
yüksek olduğu gerçeğini ortaya
koymaktadır. Çalışmanın bundan
sonraki bölümünde ise, Türkiye’de
meydana gelen iş kazalarının
Avrupa Birliği (AB) ülkelerine
göre ne durumda olduğu sorusuna
cevap verilmeye çalışılmıştır.
Bu kapsamda Avrupa Birliği7
ve Türkiye’de8 meydana gelen
ölümcül iş kazası sayısı ve İş
Kazası Ölüm Hızı (100.000 kişide)
bakımından 2008—2016 yılları
arası ele alınarak karşılaştırmalar
yapılmıştır.

7- Avrupa Birliği ile ilgili veriler Avrupa
İstatistik Ofisi (kısaca Eurostat) verileri baz
alınarak oluşturulmuştur. Ayrıntılı bilgi için
bknz. https://ec.europa.eu/eurostat/data/
database
8- Türkiye ile ilgili veriler SGK İstatistik
Yıllıklarından derlenmiştir.
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Tablo 3: Avrupa Birliği’nde H ve Türkiye’de Ölümcül İş Kazaları Sayısı (2008-216)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4736

4294

4449

4141

3918

3674

3774

3876

3549

Belçika

96

69

74

75

49

66

52

64

64

Bulgaristan

151

88

92

94

98

87

117

95

81

Çekya

174

103

121

150

113

130

118

132

106

AB-28

47

39

41

44

47

39

38

28

34

Almanya

Danimarka

616

489

567

507

516

444

500

450

413

Estonya

21

19

17

19

14

20

16

17

26

İrlanda

51

38

42

49

43

40

47

49

43

Yunanistan

59

31

32

37

26

22

28

28

33

İspanya

529

390

338

365

299

270

280

344

296

Fransa

289

557

537

559

576

553

589

595

595

:

:

35

38

54

29

26

30

33

780

703

718

621

604

517

522

543

481

Hırvatistan
İtalya
G. Kıbrıs

12

9

19

5

9

9

5

4

5

Litvanya

43

32

25

34

35

31

41

26

38

Letonya

79

49

50

51

58

58

55

45

44

Lüksemburg
Macaristan
Malta
Hollanda

10

6

15

11

14

6

10

13

22

117

100

96

81

65

55

81

86

83

3

8

3

1

7

4

4

5

7

106

88

79

48

35

42

45

35

36

Avusturya

170

159

182

117

144

143

126

134

109

Polonya

520

406

446

404

350

277

263

304

243

Portekiz

221

213

204

192

169

160

160

161

138

Romanya

497

411

381

297

276

269

272

281

236

Slovenya

27

26

24

19

22

20

25

23

14

Slovakya

80

44

48

38

53

55

40

55

45

Finlandiya

34

32

37

33

36

22

35

35

35

İsveç

68

41

54

58

45

35

40

34

37

Birleşik Krallık

157

144

172

194

161

271

239

260

252

Türkiye

865

1171

1444

1700

744

1360

1626

1252

1405

H

Her 100.000 çalışandan iş kazalarında hayatını kaybedenlerin oranı

Araştırma kapsamında
öncelikle ölümcül iş kazası ile ilgili
verilere bakılmıştır. Bu kapsamda
elde edilen sonuçlar Tablo 3’te
verilmiştir.
Tablo 3’e bakıldığında,
incelenen yıllar itibariyle
Türkiye’de meydana gelen
ölümcül iş kazası sayısı AB
ülkelerinde yaşanan ölümcül iş
kazası sayısından oldukça fazladır.
Örneğin, 2016 yılında Türkiye’de
iş kazasına bağlı ölüm sayısı
1405 olarak gerçekleşirken, 28
ülkeli AB’nin tamamında ölümcül
iş kazası sayısı 3549 olarak
gerçekleşmiştir.

58 TÜRKMETAL

Diğer taraftan, ülkelere göre
bakıldığında da benzer bir tablo
karşımıza çıkmaktadır. Şekil 1

yalnızca 2016 yılı verileri dikkate
alınarak ülkelere göre ölümcül iş
kazası sayısını göstermektedir.

Şekil 1: 2016 Yılı Verilerine Göre Ülkelere Göre Ölümcül İş Kazası Sayısı

TÜ R K

SGK ve TÜİK’in iş
kazalarıyla ilgili verileri
arasında önemli bir
fark bulunmaktadır.
Örneğin, 2013 yılında 191
bin 389 iş kazası SGK
kayıtlarına geçmişken,
aynı yıl TÜİK tarafından
yapılan araştırmada, işe
bağlı kaza yaşadığını
söyleyenlerin sayısı
yaklaşık olarak 706 bin
kişidir. Bunun önemli
nedenlerinden biri, SGK
tarafından kabul edilen iş
kazası tanımı ile TÜİK’in
araştırması kapsamında
yaptığı iş kazası
tanımının farklı olmasının
yanı sıra, iş kazalarının
SGK kayıtlarına geçmesi
noktasında yaşanan
eksikliklerdir. Özellikle
kayıt dışı çalışanların
maruz kaldığı iş
kazası rakamları SGK
istatistiklerinde yer
almamaktadır.
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Şekil 2: 2008-2016 Yılları Arası AB-28 ve Türkiye’de Ölümcül İş Kazası Sayısı

Şekil 1’e göre, Türkiye’de
2016 yılında yaşanılan ölümcül
iş kazası sayısı AB-28 ülkelerine
göre oldukça yüksektir. Örneğin,
ilgili yılda iş kazalarına bağlı
olarak Fransa’da 595 kişi, İtalya’da
481 kişi ve Almanya’da 413 kişi
yaşamını kaybederken, Türkiye’de
bu üç ülkenin tamamına yakın
(1405 kişi) iş kazasına bağlı ölüm
yaşanmıştır.
Şekil 2 ise 2008-2016 yılları
arasında AB ülkelerinin tamamında
ve Türkiye’de yaşanan ölümcül
iş kazaları sayısının seyrini
göstermektedir.
Şekil 2’ye göre, AB-28’de yıllar
itibariyle ölümcül iş kazalarının

sayısında kısmi bir düşüş
görülmektedir. Ancak Türkiye’ye
bakıldığında yıllar itibariyle
değişmekle beraber, yatay bir eğilim
yaşandığı görülmektedir.
Diğer taraftan, incelenen bu
ülkelerin nüfus ve istihdam sayıları
farklı olduğundan, ülkelere göre
karşılaştırma yapmak için iş kazası
ölüm hızı9 (100.000 kişide) ile ilgili
göstergelere bakmak daha sağlıklı
karşılaştırma yapılmasına fırsat
verecektir. Tablo 4 incelenen yıllar
itibariyle iş kazası ölüm hızı ile ilgili
sonuçları göstermektedir.
9- Her 100.000 çalışandan iş kazalarında
hayatını kaybedenlerin oranı
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Tablo 4: AB Ülkeleri ve Türkiye’de İş Kazası Ölüm Hızı (100.000 kişide) (2008-2014)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

AB-28

2,39

2,01

2,11

2,05

1,95

1,8

1,82

1,83

1,71

Belçika

3,64

2,12

2,25

2,77

1,78

2,46

1,28

1,41

1,8

Bulgaristan

5,34

3,26

3,6

3,63

3,82

3,35

4,45

3,57

3

Çekya

3,48

2,09

2,48

3,2

2,4

2,63

2,37

3,24

2,07

Danimarka

1,64

1,38

1,53

1,64

1,75

1,45

1,4

1,02

1,23

Almanya

1,59

1,05

1,2

1,18

1,18

0,99

1,09

0,97

0,88

Estonya

3,47

3,47

3,24

3,12

2,24

3,22

2,56

2,93

4,45

İrlanda

2,42

1,98

2,27

2,65

2,34

2,13

2,46

2,51

2,14

Yunanistan

2,15

0,69

0,73

0,9

0,69

0,63

0,79

1,19

1,29

İspanya

3,33

2,58

2,19

2,5

2,16

1,88

1,93

2,3

1,92

Fransa

1,56

2,17

2,57

3,09

3,07

2,96

2,7

2,57

2,74

:

:

2,45

2,69

3,87

2,09

1,94

2,16

2,37

Hırvatistan
İtalya

3,44

3,01

3,09

2,71

2,64

2,31

2,34

2,42

2,78

G. Kıbrıs

4,11

2,36

4,93

1,5

2,74

2,47

1,74

1,29

1,4

Litvanya

4,4

3,3

2,74

4,21

4,12

3,59

4,5

3,32

4,22

Letonya

6,04

4,27

4,02

4,06

4,98

4,49

4,74

3,84

3,69

Lüksemburg

2,67

1,49

3,82

2,73

3,38

1,6

2,55

3,3

6,32

Macaristan

3,55

2,64

2,61

2,41

1,68

1,4

2,22

2,29

2,14

Malta

1,87

4,97

1,83

0,59

4,59

2,27

2,2

2,69

3,65

Hollanda

1,49

1,07

0,88

0,52

0,49

0,5

0,64

0,5

0,5

Avusturya

4,18

4,8

4,44

3,01

3,44

3,43

3,06

3,23

2,91

Polonya

3,29

4,64

3,65

2,5

2,3

1,83

1,75

1,89

1,54

Portekiz

5,25

4,21

4,1

5,07

4,8

3,61

3,56

3,54

3

Romanya

7,96

4,45

4,91

6,37

5,78

5,6

5,5

5,56

4,52

Slovenya

3,07

2,65

2,77

2,35

2,61

2,38

3,09

2,79

1,65

Slovakya

3,85

1,87

2,04

1,56

2,17

2,36

1,69

2,67

2,13

Finlandiya

1,35

1,3

1,51

1,33

1,45

0,9

1,44

1,44

1,43

İsveç

1,48

0,96

1,23

1,25

0,98

0,77

0,87

0,73

0,77

Birleşik Krallık

0,55

0,49

0,62

0,68

0,55

0,92

0,81

0,83

0,8

9

13

13,7

14,7

5,9

10,4

12,3

8,45

10,2

Türkiye10

Tablo 4’e bakıldığında, 2016 yılı
rakamlarına göre, AB ülkeleri içinde
Almanya, Hollanda, İsveç ve İngiltere
gibi ülkelerde iş kazası ölüm hızının
1’in altında olduğu görülmektedir. İş
kazası ölüm hızının nispeten yüksek
olduğu AB ülkeleri ise Lüksemburg
(6,32), Romanya (4,52), Estonya
(4,45) ve Litvanya (4,22) olarak
görülmektedir. 2016 yılı itibariyle
Türkiye’de bu oran 10,2 olarak
gerçekleşmiştir.
10- 2008 ve 2014 yılları arasındaki oranlar,
Şen, M.; Dursun, S. ve Murat, G. (2018)
tarafından yapılan çalışmadan alınmıştır.
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Şekil 3 ise AB-28 ortalaması ve
Türkiye’de meydana gelen iş kazası
ölüm hızının yıllar itibariyle seyrini
göstermektedir.
Şekil 3’e göre, iş kazası ölüm
hızı bakımından AB-28 ortalaması
2’nin altında bir seyir izlerken, bu
oran Türkiye’de yıllar itibariyle
değişmekle beraber (istisnai
yıllar dışında) 10 ve üzerinde yer
almaktadır. Buna göre Türkiye’de
iş kazası ölüm hızı, AB-28
ortalamasına göre 6-7 kat daha
fazladır.
SONUÇ YERİNE
Sonuç olarak, gerek ölümcül
iş kazası bakımından gerekse
iş kazası ölüm hızı bakımından
Türkiye’nin karnesi AB-28
ülkelerine göre oldukça kötüdür.
Maalesef, Türkiye’de her yıl
yüzlerce çalışan iş kazalarına bağlı
olarak yaşamını kaybetmekte,
binlerce çalışan ise geçici veya
sürekli iş göremez duruma
gelmektedir. Bu durum da birçok
insani ve ekonomik maliyeti
beraberinde getirmektedir.
Bu sorunun çözümü açısından
ivedilikle iş kazalarına yol açan
nedenlerin doğru bir şekilde ele
alınması ve gerekli önlemlerin
hayata geçirilmesi gerekmektedir.
İş kazalarının önemli bir
kısmının güvensiz davranışlardan
kaynaklandığı düşünüldüğünde,
alınacak önlemlerde güvensiz
davranışların nasıl önleneceği
üzerinde durulması oldukça

Gerek ölümcül iş kazası bakımından gerekse iş
kazası ölüm hızı bakımından Türkiye’nin karnesi
AB-28 ülkelerine göre oldukça kötüdür. Maalesef,
Türkiye’de her yıl yüzlerce çalışan iş kazalarına bağlı
olarak yaşamını kaybetmekte, binlerce çalışan ise
geçici veya sürekli iş göremez duruma gelmektedir.
Bu durum da birçok insani ve ekonomik maliyeti
beraberinde getirmektedir.
önemlidir. Bu noktada iş güvenliği
kültürünün yeterince gelişmemiş
olması Türkiye açısından sıklıkla
vurgulanan bir konudur. Yapılan
veya yapılması düşünülen

çalışmalarda bu kültürün nasıl
geliştirileceği ile ilgili konulara
ağırlık verilmesi, bu sorunun
çözümüne önemli katkılar
sağlayacaktır.
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Karikatür Notları

PERKER KARDEŞLER

MUSTAFA KUTLUKHAN PERKER
Dr. Naci Önsal

M

ustafa Kutlukhan
Perker (1972) hakkında
Karikatür Notları 1’de
yazmıştım. Kahire, Air,
İnsomnia Cafe,
Todd, Türkan
Şoray Dudağı,
Masal Mafya isimli
kitaplarından ve
iki sayıda kalan
tek başına çizdiği
“Türk Mucizesi”
isimli dergisinden
ve Hürriyet Gazetesi
için çizdiği “Ece”’den
bahsetmiş, yazımı
“Genç sanatçı bu hızla
çalışmaya devam
ederse yeni albümler
arka arkaya gelecektir.” diyerek
bitirmiştim.
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Gerçekten de öyle oldu.
Doğan Kitap, 2015 yılında Ece’yi
yayımladı. Kitap, 26x22cm
boyutlarındaydı.
Ardından Karakarga
Yayınları Ece 1(2017),
Ece 2(2017), Ece
3(2017) , Ece 4(2018)
ve Ece 5(2019)’i
yayımladı. Karakarga
Dergisinin eki olarak
“Murat MenteşDehşet Bey” tipini
yarattı ve derginin
eki olarak 5 bölüm
olarak yayımlandı.
Yine Karakarga
Yayınları; Şubat
2016’da “Büyüklere Masallar”,
Aralık 2016’da “Eski Sevgili”,
Şubat 2017’de “Çevrimiçi”, Mayıs

2017’de “Uykusuz” (ortak çalışma),
Şubat 2018’de “Asi Kızlar-Bilge
Kadınlar”, Eylül 2018’de “Ölmeden
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Önce Gülmeniz Gereken 1000
Karikatür”ü yayımladı. Arada Nisan
2015’de “Öyle Bir Geçer Ki Zaman”
isimli kitabı “Peng” yayınları
tarafından
yayımlandı. 29
Ekim 2016’da
Hürriyet
Gazetesinin eki
olarak çıkan
“Türkiye’nin
Yıldızının
Parladığı Gün 29
Ekim 1923” isimli
“İlber Ortaylı”
söyleşisini
resimledi.
2016 yılında değişik bir iş yaptı.
“Enise-Yeşil Misafirler” kitabı ile
masal serisini başlattı (ama arkası
gelmedi). Bu kez öykü Perker’e ait,
çizimleri ise Cihan Topçu yaptı.
TÜRKMETAL
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EMİRHAN PERKER

E

mirhan Perker (1979)
İstanbul doğumlu. Hıbır,
Leman, L-Manyak,
Harakiri, Penguen, Ot,
Haftalık, Boxer, Cnbc-e Busıness,
TRT Çocuk ve Karakarga
dergilerinde çizdi.
İlk albümü “Replikler” 2016
yılında yayımlandı. 2017 yılında
ise üretkenliği arttı. Ocak ayında
öyküsünü E.Sağlam’ın yazdığı
“Leonardo da Vıncı”, Mayıs ayında
Berk Kuruçay’ın yazdığı “Yalnızlar
Rıhtımı” ve Kasım ayında “Osman
Gazi ve Mahdumları” isimli
kitapları yayımlandı.
Replikler, bir portre karikatür
albümü. Tanıdığımız ya da
Emirhan’ın tanıdığı gerçek
veya tasarlanmış kişilerin
karikatürlerinden oluşuyor.
Mahsun, Woody Allen, Superman,
Barış Manço … hepsi bu albümde.
Her karikatürün karesinde sinema
filmlerinden hatırladığımız
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konuşma alıntıları ustaca
yerleştirilmiş. Albüm, 12,5x15,5cm
ölçülerinde, renkli, 95 sayfa,
Karakarga Yayınları tarafından
yayımlandı.

Leonardo da Vinci, matematik,
fizik, anatomi alanlarında da
çalışmış ünlü resim sanatçısının
öyküsü. Çizimler Emirhan Perker’e
ait. Karakarga Yayınlarının
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“Junior” serisi içinde yayımlanmış,
çocuklara bu ünlü sanatçıyı
tanıtmayı amaçlayan bir albüm.
16x16cm ölçülerinde, renkli, 61
sayfa.
Yalnızlar Rıhtımı, Berk
Kuruçay’ın yazdığı, Emirhan
Perker’in çizdiği “Türk Rock Tarihi”,
alfabetik olarak düzenlenmiş.
Acil Servis, Akbaba, Athena, Barış
Manço, Bulutsuzluk Özlemi,
Büyük Ev Ablukada, Cem Karaca,
Dervişan, Dinar Bandosu, Direc-T,
Dorian, Duman, Edip Akbayram,
Erkin Koray, Ersen ve Dadaşlar,
Ezginin
Günlüğü,
Flört, Gece
Yolcuları,
Gevende,
Gripin,
Haramiler,
Hayko
Cepkin,
Kargo,
Kaygısızlar,
Kerim Çaplı,
Kesme
Şeker, Kumdan Kaleler, Kurban,
Manga, Mavi Işıklar, Mavi Sakal,
MFÖ, Model, Moğollar, Mor
ve Ötesi, Nekropsi, Objektif,
Pentegram, Pilli Bebek, Pinhani,
Şebnem Ferah, Siya Siyabend,
Son Feci Bisiklet, Teoman, Tual,
Üç Hürel, Ünlü, Vega, whisky,
Yavuz Çetin, Yeni Türkü, Yüksek
Sadakat, Zardanadam albümde

yer alan gruplar. Kitap, 16x23,5cm
ölçülerinde, renkli, numarasız 64
sayfa, Karakarga
Yayınları tarafından
yayımlandı.
Osman Gazi
ve Mahdumları,
bir karikatür
albümü. Türklerin
Orta Asya’dan
çıkışı, Deli
Dumrul, Ferhat
ile Şirin, Piri
Reis, Hazerfen,
Mimar Sinan,
Evliya Çelebi,
Deli İbrahim,

İstanbul’un fethi, Viyana
kuşatması gibi tarihi olaylar ve
kişiler üzerinden
güncel yaşamla
birleşmiş espriler
karikatürlerin
konusu. Örneğin,
Orta Asya’dan
dağılış ile ilgili
“Navigasyon
şarjı bitti. Bence
dağılalım” gibi.
Albüm,16,5x23
cm ölçülerinde,
siyah beyaz, 85
sayfa, Karakarga
Yayınları tarafından
yayımlandı.
TÜRKMETAL
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İŞYERİNDE ŞİDDETİN
ÖNLENMESİ VE
GÖREVLERİMİZ
Devrim Duman

Türk Metal Sendikası
Dış İlişkiler Sorumlusu

U

luslararası Çalışma
Örgütü’nün (ILO)
geçen yıl Haziran
ayında Cenevre’de
gerçekleştirilen 107.Uluslararası
Çalışma Konferansı’nda ana
gündem maddelerinden birisini,
“Çalışma Hayatında Kadın ve
Erkeklere Yönelik Şiddet ve
Tacizin Sona Erdirilmesi” konusu
oluşturmuştu. ILO’nun yapısında
olduğu gibi, işçi, işveren ve
hükümet temsiline dayalı olarak,
her yıl Cenevre’de toplanan
konferansın bu yıl yapılacak
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108’incisinde, bu konu özelinde
sözleşme ve/veya tavsiye kararının
kabul edilmesi için son bir oturum
daha düzenlenmesi öngörülüyor.
ILO, bu konunun, sürdürülebilir
kalkınma için 2030 gündeminin
kabul edilmesiyle, küresel seviyede
net bir odak noktası haline
geldiğini belirtiyor. Örgüt, tüm
kadınlar ve erkekler için tam ve
verimli istihdam ile insana yakışır
işlerin elde edilmesi, ülkeler
içinde ve arasında eşitsizliğin
azaltılması, herkes için sağlıklı
yaşamların, toplumsal cinsiyet
eşitliğinin sağlanması ve refahın
yükseltilmesi, tüm kadınların ve
kız çocuklarının güçlendirilmesi
çağrısında bulunuyor.

ILO, ilk olarak 2015 yılında
çalışma dünyasında kadınlara
yönelik şiddet üzerine bir standart
belirlenmesi gereğini belitti. Konu
2018 konferansında ilk kez ele
alındı. Bu yılki konferansta bu
konunun oylanması bekleniyor.
Yani, yapılacak düzenlemenin,
onaylayan üye devletleri yasal
olarak bağlayacak, uluslararası
bir standart getirecek bir ILO
sözleşmesi mi, yoksa bağlayıcı

TÜ R K

niteliği bulunmayan tavsiye kararı
mı olacağına karar verilecek.
Konfederasyonumuz TÜRKİŞ’in de üyesi olduğu Uluslararası
Sendikalar Konfederasyonu
(ITUC), çalışma dünyasında
şiddet ve taciz konusunu,
çalışma konferansına yönelik
hazırlıklarında öne çıkartarak,
şiddet ve tacizin kabul
edilemeyeceğini ve insana yaraşır
bir iş anlayışına aykırı olduğunu
tereddüte yol açmayacak bir dille
ortaya koyacak bir sözleşmenin
zorunlu olduğunu ifade etti. ITUC,
bu doğrultuda çeşitli düzeylerde
kampanyalar düzenleyerek,
ulusal hareketlerden destek
istedi. Birçok ülkede, 25 Kasım
(Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü) ve
10 Aralık (İnsan Hakları Günü)
tarihleri arasında düzenlenen
16 Günlük Eylem kampanyaları
ile ILO düzenlemesinin oluşumu
desteklendi.
Ulusal düzeyde sendikaların
ve konfederasyonların
eğitim yoluyla üyelerini bu
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alanda bilgilendirmeleri
kadar, talepleriyle de
hükümetleri etkileyerek,
sürece katkı vermeleri, Haziran
konferansındaki oylamada ileriye
dönük değerli adımlar olarak
değerlendiriliyor. Bu konuda
konfederasyonumuz TÜRKİŞ’in 5 Şubat 2019 tarihinde
Mobbing ile Mücadele Derneği
ile birlikte düzenlediği “Mobbing
ile Mücadele Sempozyumu”
biraz geç de olsa, bu yönde
atılmış önemli bir adım oldu.
Sendikamız Türk Metal’in 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü
dolayısıyla her yıl düzenlediği
Kadın İşçiler Kurultayı’nda da,
bu konudaki tespitler ve çözüm
önerileri dile getirildi. Bu arada,
TÜRK-İŞ, Uluslararası Sendikalar
Konfederasyonu ITUC’un bölge
örgütü Asya Pasifik Bölgesi Kadın
Komitesi’ne, 2018 Ekim ayı itibarı
ile temsilci gönderme kararı
aldı. TÜRK-İŞ, Japonya, Tayvan,
Singapur, Endonezya, Hindistan,
Bangladeş, İsrail ve Fiji ile birlikte,
bu komitenin asli üyelerinden biri
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oldu. Bu komite, çalışmalarını
2019-2023 yılları arasında
toplumsal cinsiyet eşitliği eylem
platformu kapsamında yürütmeye
devam edecek. TÜRK-İŞ bu kararı
ile, işyerlerinde yaşanmakta
olan, -özellikle kadınlara
yönelik- taciz ve şiddetin sona
erdirilmesine yönelik alınacak
önlemler ve konulacak kurallar
konusunda söz sahibi olmayı,
komiteye katkı sunmayı ve komite
çalışmalarından yararlanmayı
beyan etmiş oldu.
Şurası unutulmamalıdır
ki, tarihsel olarak bütün haklar
mücadele ile kazanılmış, seyirci
kalanlar ya kaybetmiş ya da
verilenle yetinmek zorunda
kalmıştır. Bu yıl 108. Yapılacak
olan Uluslararası Çalışma
Konferansı’ndaki şiddet ve taciz
konusundaki düzenlemeye
destek olmak isteyen uluslararası
sendikal hareketi güçlendirecek
olan, ulusal düzeydeki çalışmalar
olacaktır. Hiç şüphesiz ki, bu
süreci etkilemek ve değiştirmek
de, göstereceğimiz çabaya bağlı.

KAYNAKÇA

ITUC-AP Kadın Komitesi Toplantı Notları
ITUC 2018 Haber Bültenleri
Çalışma Hayatında Kadın ve Erkeklere Yönelik Şiddet ve Tacizin Sona Erdirilmesi Raporu ILC.107/V/1
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SENDİKALARIN
VERİMLİLİK ÜZERİNDEKİ
OLUMLU ETKİLERİ
Doç. Dr. Doğa Başar SARIİPEK
Kocaeli Üniversitesi, İİBF,
Çal. Eko. End. İlş. Böl.
sariipek@kocaeli.edu.tr

S

endikaların verimlilik
üzerindeki etkisi, uzun bir
süredir endüstri ilişkileri
taraflarını ve bu alanda
çalışan uzmanları meşgul eden
bir konudur. John Dunlop’un
1970 yılındaki bir çalışmasında
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belirttiği gibi, “yüz elli yıldan uzun
bir süredir iktisatçılar işçilerin bir
sendika çatısı altında toplanmasının
ve toplu pazarlık düzeninin
işletmelerin verimlilik düzeyleri
üzerindeki etkilerini tartışmaktadır.
Bu yoğun tartışmalar sonucunda
oldukça geniş bir yazın oluşmuştur.
Bir tarafta grev başta olmak üzere
toplu iş bırakma eylemlerinin, diğer
tarafta ise işçi yanlısı veya karşıtı
çalışma kurallarının, işçi emeğinden

tasarruf sağlayan makineleşme
düzenlemelerinin, stajyerlik
müessesesinin ve mesleki eğitimlerin
işyerindeki toplam verimlilik düzeyi
üzerindeki etkileri konusunda son
derece geniş bir teorik ve uygulamalı
yazın oluşmuştur.”
Sendikaların verimlilik
üzerindeki etkilerine ilişkin bir
değerlendirme yapılırken, standart
ekonomi teorisinden öncelikle
faydalanmak gerekmektedir. Bu

TÜ R K

teoriye göre, sendikalar ücret
düzeylerini arttırmakta ve işletme
yönetimleri de bu artışa işyerindeki
sermaye yoğunluğunu ve işgücü
vasıf düzeyini arttırmak suretiyle
karşılık vermektedir. Bu süreç
sonucunda da işyerindeki toplam
verimlilik düzeyi artmaktadır.
Sendikaların bu “verimlilik artış
etkisi” konunun birçok uzmanı
tarafından da kabul edilmektedir.
Günümüze gelene kadar,
sendika-verimlilik düzeyi ilişkisini
araştıran birçok çalışma yapılmıştır.
Bu alandaki ilk ve simgesel
çalışmalardan biri ABD’de Charles
Brown ve James Medoff tarafından
1978 yılında gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışma sonucunda işçi başına
düşen sermaye miktarı da dahil
olmak üzere diğer faktörler sabit
tutulduğunda, aynı sektördeki
sendikalı işyerlerinde verimlilik
düzeyi, sendikalı olmayan
işyerlerine göre %20-25 aralığında
daha yüksek ölçülmüştür. Bunun
temel sebebi olarak, sendikaların,
işçilerle yönetim arasındaki iletişimi
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Sendikalar ücret
düzeylerini arttırmakta
ve işletme yönetimleri
de bu artışa işyerindeki
sermaye yoğunluğunu
ve işgücü vasıf düzeyini
arttırmak suretiyle
karşılık vermektedir.
Bu süreç sonucunda
da işyerindeki toplam
verimlilik düzeyi
artmaktadır. Sendikaların
bu “verimlilik artış etkisi”
konunun birçok uzmanı
tarafından da kabul
edilmektedir.
geliştirmeleri ve kolaylaştırmaları
gösterilmiştir. Ayrıca, yine aynı
çalışma sonucunda sendikalı
işyerlerinde işçi başına daha
yüksek sermaye kullanımı olduğu
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da saptanmıştır. Sendikaların
verimlilik üzerinde olumlu etkileri
bulunduğu daha sonraki birçok
çalışmada da ortaya konulmuştur.
KÜRESELLEŞME,
SENDİKALAR VE VERİMLİLİK
Pazar payını ve rekabet gücünü
korumak, hatta sürekli arttırmak,
işletmelerin ayakta kalabilmeleri
için en gerekli koşullardan biridir.
Özellikle piyasaların ve talebin
küreselleşmesi sürecinden ve bunun
yol açtığı ekonomik ve toplumsal
krizlerden sonra, bu hedef çok
daha hayati bir önem kazanmıştır.
Küreselleşme, yol açtığı birçok
sorunun ve belirsizliğin yanında,
doğru ve isabetli değerlendirildiği
takdirde ekonomik büyümeye
ve genişlemeye yol açacak yeni
fırsatlar sunma potansiyeline de
sahiptir. Ancak, küreselleşmenin
olumsuz sonuçları genellikle daha
görünür ve tartışılır durumdadır.
Nitekim, küresel ekonomik
iklim nedeniyle işletmeler iç
TÜRKMETAL
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diyalog süreçlerinde etkin bir
şekilde yer alması sadece sendikalı
işçiler için değil, aynı zamanda
sendikalı olmayan işçiler için de
önemli faydalar sağlayacaktır.
SENDİKALARIN
VERİMLİLİK FARKINDALIĞI

ve dış piyasalarda daha fazla
rekabet etmek zorunda kalmış
ve aynı zamanda, geleceğe
ilişkin ekonomik büyüme ve yeni
istihdam yaratma tahmininde
bulunmak çok daha güç bir hale
gelmiştir. Yani, küresel ekonomik
düzen piyasaların oynaklığını ve
belirsizliğini arttırmıştır. Ayrıca,
başta gelişmekte olan ülkeler olmak
üzere, genellikle küreselleşmenin
daha fazla eşitsizlik, güvencesizlik
ve istikrarsızlık yarattığına da şahit
olunmaktadır.
Bu nedenle, özellikle yükselen
ekonomilerin ve gelişmekte olan
piyasaların mutlaka atması gereken
adım, iç ve dış piyasalardaki
rekabet güçlerini arttıracak
stratejileri takip etmektir. Bu
da ancak ve ancak, başta işçi ve
işveren örgütleri olmak üzere tüm
sosyal tarafların ve paydaşların
üretken bir endüstri ilişkileri
iklimi oluşturmaya çabalamasıyla
mümkündür. Bu sürecin özellikle
de işçi sendikaları açısından
çok daha büyük bir önem
taşıdığı kesindir. Çünkü, işçiler
küreselleşme sürecinin getirdiği
sosyoekonomik tehditlerden ve
bunların sonuçlarından doğrudan
ve en fazla etkilenen gruptur.
Ülkelerin ulusal kapasitelerini
küreselleşmenin ekonomik
ve toplumsal sonuçlarından
mümkün olan en olumlu şekilde
faydalanmak üzere arttırmaları için
sosyal diyalog mekanizmalarında
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Ülkelerin ulusal
kapasitelerini
küreselleşmenin
ekonomik ve toplumsal
sonuçlarından mümkün
olan en olumlu
şekilde faydalanmak
üzere arttırmaları
için sosyal diyalog
mekanizmalarında ve
kurumlarında sendika
temsilcilerinin daha güçlü
ve etkili temsil edilmesi
son derece büyük bir
öneme sahiptir. İşçi
kesiminin milli kalkınma
konularındaki sosyal
diyalog süreçlerinde etkin
bir şekilde yer alması
sadece sendikalı işçiler
için değil, aynı zamanda
sendikalı olmayan işçiler
için de önemli faydalar
sağlayacaktır.

ve kurumlarında sendika
temsilcilerinin daha güçlü ve etkili
temsil edilmesi son derece büyük
bir öneme sahiptir. İşçi kesiminin
milli kalkınma konularındaki sosyal

Genel olarak bakıldığında,
sendikaların verimlilik artışıyla ilgili
olmalarının temel nedenlerinden
biri, nihai hedefleri olan işçilerin
ve ailelerinin yaşam standartlarını
arttırma hedefini ancak bu sayede
gerçekleştirebileceklerinin bilincine
varmış olmalarıdır. Çünkü gerek
mikro gerek makro düzeyde
verimlilik artışı, kaçınılmaz olarak
rekabetçiliği arttıracak, daha
fazla istihdam imkanı sağlayacak
ve sosyal diyalog/toplu pazarlık
mekanizmalarını da kolaylaştıracak
ve yaygınlaştıracaktır. Tüm bu
süreç, sendikaların pazarlık gücünü
de arttıracaktır.
Nitekim, günümüzde
sendikaların ve işverenlerin
verimlilik artışı için birlikte
çabalaması gerektiği, verimlilik
artışının tek başına sadece işverenin
faydasına bir süreç olmadığı
kesin olarak ortaya çıkmıştır. Bu
doğrultuda, işçiler de daha yüksek
ücret düzeyleri için verimliliği
arttıracak program ve stratejiler
gerektiğini bilmekte ve bunları
desteklemektedir. Aynı şekilde,
işverenler de verimlilik artışının
motive olmuş ve kendini işine
adamış işçilerin varlığıyla mümkün
olduğunu kesin olarak fark etmiştir.
Ancak, buradaki kilit unsur,
işverenin bu desteğin sürekli ve
şartsız olmadığını bilmesidir. Daha
açık bir ifadeyle, karşılıklı uyum
ve anlaşma neticesinde sağlanan
verimlilik artışı ve bunun yol açtığı
ekstra karlar, işçilerle eşitlik ve
adalet temelinde paylaşılmadığı
takdirde sendikalar ve işçiler
desteklerini çekebileceklerdir.
Kısacası, bu süreç suistimale kapalı
ve ancak sürekli bir ortaklık anlayışı
içinde yürütülebilecek bir süreçtir.
Normal şartlar altında
sendikaların verimlilik düzeyi
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üzerinde olumlu etkilerinin olacağı
genellikle kabul edilmektedir.
Ancak, belli koşullar altında
bunun bazı istisnai halleri de
olabilmektedir. Doğrudan ifade
etmek gerekirse, sendikalar,
işyerinin yeni teknolojileri
kullanmasına direnç gösterir ve
engel olursa veya genel olarak
işyerinin sermaye artışında
kesintilere veya yavaşlamalara
yol açarsa, bu durumda toplam
verimlilik düzeyinde gerileme
görülebilir. Bu nedenle, buradan
sendikaların örgütlü oldukları
işyerlerindeki verimlilik düzeyi
üzerindeki etkilerinin esas olarak
sendikanın yönetimle olan
ilişkilerinin doğasına ve daha
genel olarak, sendikanın çatışmacı
veya uzlaşmacı bir zihniyete sahip
olmasına bağlı olduğu gibi bir
sonuç çıkarılabilmektedir.
Ancak, günümüz koşulları
dikkate alınarak bir genelleme
yapıldığında, işletmenin düşük
verimlilikle çalışmasının dolaylı
olarak sendikanın işyerinde
örgütlenme potansiyelini ve
pazarlık gücünü olumsuz
etkileyeceği ortadadır. Bu
nedenle, sendikaların yeni
teknolojileri sadece emekten
tasarruf sağlayacak ve üye
sayısını düşürecek tehditler
olarak görmek yerine, işçileri bu
yeni teknolojileri kullanabilecek
vasıflarla donatacak eğitim
programlarını işverenden talep
etmesi, hatta bizzat kendisinin
bu eğitimleri organize etmesi çok
daha isabetli bir strateji olacaktır.
Bu süreç sonunda, sendika üye
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İşverenler de verimlilik artışının motive
olmuş ve kendini işine adamış işçilerin varlığıyla
mümkün olduğunu kesin olarak fark etmiştir.
Ancak, buradaki kilit unsur, işverenin bu desteğin
sürekli ve şartsız olmadığını bilmesidir. Daha
açık bir ifadeyle, karşılıklı uyum ve anlaşma
neticesinde sağlanan verimlilik artışı ve bunun
yol açtığı ekstra karlar, işçilerle eşitlik ve adalet
temelinde paylaşılmadığı takdirde sendikalar ve
işçiler desteklerini çekebileceklerdir.Kısacası, bu
süreç suistimale kapalı ve ancak sürekli bir ortaklık
anlayışı içinde yürütülebilecek bir süreçtir.
tabanı arasında işyerindeki yüksek
vasıflı ve çekirdek işgücü oranı da
yükselecek ve bu da sendikaların
pazarlık gücünü doğrudan arttıran
bir etken olacaktır. Öte yandan,
yeni teknolojileri hangi nedenle

olursa olsun yeterince takip
edemeyen ve üretim sürecine
dahil edemeyen işletmelerin,
önünde sonunda küçülmek ve işçi
çıkarmak zorunda kalacağını da
unutmamak gerekir.
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TOPLU PAZARLIĞA
HAZIRLIK VE
PAZARLIK SÜRECİ
Dr. Naci Önsal

Türk Metal Araştırma ve Eğitim
Merkezi (TAEM) Başkanı

İ

şçi ile işveren arasındaki
ilişkiler her zaman adil olmasa
da kurallara tabi olmuştur.
Bu kuralları yasaların yanında
gelenekler de oluşturmuştur.
Bizim ülkemiz pek çok ülkeden
önce; 1936 yılında 3008 sayılı
ilk İş Yasasını çıkararak, bu
ilişkileri yasal olarak düzenleme
yolunu seçmiştir. Zaman içinde
bu yasa yenilenirken (1967/931,
1971/1475, 2003/4857) diğer
yandan da Sendikalar Yasası ile
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt
Yasası çıkarılarak (1947/5018,
1963/274-275, 1983/2821-2822,
2012/6356) işçi işveren ilişkileri
düzenlenmeye devam edilmiştir.
İş Hukukunun güçlü işveren
karşısında zayıf konumda olan
işçinin haklarını koruyan “işçinin
hukuku” olarak doğduğunu
ve zaman içinde önce “denge
hukuku” sonra da “işyerinin
hukuku” niteliğini kazandığını; iş
hukukunun, “Bireysel İş Hukuku”
ve “Kolektif İş Hukuku” olmak
üzere ikiye ayrıldığını, tarafların
da zaman içinde “sosyal taraflar”
sonra da “sosyal ortaklar” olarak
adlandırıldıklarını biliyoruz.
Kolektif İş Hukuku, sendikaların
kuruluşu ve işleyişi ile toplu
iş sözleşmesinin bağıtlanması,
uygulanıp, izlenmesi, sona ermesi
aşamalarını konu edinmiştir.
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Toplu İş Sözleşmesine
giden yol, taraflar arasındaki
müzakereler ile başlar.
Müzakere, bir iş hakkında
yapılan görüşme, konuşmadır.
Karşılıklı özveride bulunulan

bir tartışmadır. İşçi ve
işveren taraflarının katıldığı
bu görüşmelere kolektif iş
hukukunda “Toplu Pazarlık”
denilir. Bu pazarlığın sonucunda
toplu iş sözleşmesine ulaşılır.
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Bizim toplum, pazarlığı bilir.
Ülkemizde pazarlık, giderek
azalsa da, günlük yaşamımızın
bir parçasıdır. İşçimiz-işverenimiz,
ayakkabı alırken pazarlık etmiştir,
çocuğunu okula yazdırırken
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pazarlık etmiştir, evini alırken
pazarlık etmiştir… Ayrıca
toplumumuzda, “pazarlığı hiç
bilmiyorsan, yarı fiyatı teklif et”
şeklinde bir özdeyişi içeren “Kayseri
Pazarlığı” kavramı vardır. Kurban
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Bayramları öncesinin “Kurban
Pazarlığı” ise tiyatral bir gösteridir.
İşverenler, kural olarak daha iyi
pazarlıkçıdırlar. Zira işleri ile ilgili
birçok sözleşme yaparlar. İşyerini
kurarken başlayan müzakereler
mal ya da hizmetin üretimi için
gerekli alımlar, üretim, pazarlama
ve satış aşamalarında tekrar tekrar
devam eder. İşverenler sözlü ya
da yazılı birçok sözleşme yaparlar.
Deneyimli birer müzakerecidirler
(görüşmeci- pazarlıkçı).
Ancak “toplu pazarlık” adı
üstünde farklı bir pazarlık türüdür.
İlk kez toplu pazarlık masasına
oturan işverenler bunu hemen
fark edemezlerse, iki tarafın işi
de zorlaşır. Usta bir pazarlıkçı
(görüşmeci-müzakereci) olmak için
sabır, dikkat, esneklik, müzakere
bilinci, bilgi, karşı tarafı tanımak ve
anlamak gerekir.
Walton ve Mc.Kersie’ye ait
“bölüştürücü toplu pazarlık”,
“birleştirici toplu pazarlık”
yaklaşımlarını ihmal edersek; toplu
pazarlık, ekonomi biliminde “oyun
teorisi” ile açıklanır. Savaş ve savaş
oyunlarının özünde de benzeri
bir yaklaşım vardır. Ancak şunu
unutmamak gerekir ki, savaş ve
oyunlarda amaç, yenmektir.
Müzakere, istediğiniz şeyi
elde etme beceri ve tekniği
olarak da tanımlanır. Ancak toplu
pazarlıkta yenmek ve yenilmek
söz konusu olmamalıdır. Aslında
hiçbir müzakerede amaç yenmek
olmamalıdır. Çünkü bazen galip
gelenin kaybetme olasılığı vardır.
İyi bir toplu pazarlığın sonunda her
iki taraf da bir şeyler kazandığını
hissetmelidir (kazan-kazan ilkesi).
1963 yılında Türkiye’ye gelen
bir yabancı işveren Chislet; “Toplu
pazarlık masasına oturduğumuzda
yüzde 50 kaybettiğimizi
biliriz. Kalan yüzde 50’den ne
kurtaracağımıza bakarız” demişti.
Bu sözü ile toplantıda bulunan
işverenleri uyarırken, işçilerin de
(sendikacıların) gönlünü hoş etmiş
oluyordu.
Şimdi, kısaca yetkinin
alınmasını takiben yapılacak toplu
TÜRKMETAL
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pazarlık hazırlıkları üzerinde
duralım. Çağrı aşamasında ve
toplu pazarlıkta nelere dikkat
edeceğimizi görelim.
1- YETKİDEN, TEKLİF
HAZIRLIĞINA
i- Üyeniz işçileri tanıyor
musunuz?
ii- İşyerini tanıyor musunuz?
iii- İşvereni tanıyor musunuz?
(işveren sendikası)
iv- Toplu pazarlıkta (müzakeregörüşme) karşınıza oturacak
işveren temsilcilerini tanıyor
musunuz?
v- Çevre yoklaması yaptınız mı?
n Rakip işyerlerinde
örgütlenme var mı?
n Çevrede bağıtlanan toplu
iş sözleşmelerinin
sonuçları nedir?
n Bağıtlanmış bu toplu iş
sözleşmelerinin işçiler ve
işverenler üzerinde yarattığı
memnuniyet nedir?
n Çevre, sendikalara ve
bağıtlanmış toplu iş
sözleşmelerine nasıl bakıyor?
vi- Bulunduğunuz işkolunda
toplu pazarlıklar nasıl
sonuçlanıyor?
n Ücret zamlarının genel
oranı nedir?
n Ücret zamları dönemleri
nedir?
n Toplu iş sözleşmelerinde
yer alan yenilikler nelerdir?
vii- Hedefiniz nedir?
n Hedefinizi belirleyin.
n Katı olmayın. Hiçbir hedef
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vazgeçilmez olamaz. İşe
başlarken bir (B) planınız
olsun.
n Hedefi, planı, stratejiyi
değiştirmekten korkmayın.
n Değişikliği onur-gurur
sorunu yapmayın.
n Son çare olan grevin olası
sonuçlarını araştırın.
viii- İlk toplu iş sözleşmesi mi?
n İşvereni korkutmayın,
bunaltmayın.
n Çok sayıda teklif arasında
hedefi gizlemek mümkün
olabilir ama olabilecek
en az sayıda teklif ile gidin.
ix- İlk toplu iş sözleşmesi
değilse, süresi sona eren
(veya yenilenecek) toplu iş
sözleşmesini bir kere daha
gözden geçirin
n Hatalarınızı bulun.
n Yeni talepleri belirleyin.
n Üyelerinizin isteklerini bilin.
n Üye isteklerinin tamamını
teklife koymayın, böyle
yaptığınızı işveren bilsin
2- TEKLİF HAZIR,
ÇAĞRI YAPILACAK
i- Bir prosedür (yol) dosyası
hazırlayın.
n Bakanlığa başvuru yazısını,
n Tespit yazısını,
n Olmuşsa itiraz yazılarını ve
mahkeme kararlarını,
n Yetki belgelerini
Bu dosyaya koyun ve her
yeni gelişmeye ilişkin
belgeleri bu dosyaya
koymaya devam edin.

ii- Çağrı yapılacak süreyi
atlamayın. Yetki belgelerini
prosedür dosyasına koyarken
dosyanın üzerine çağrı için son
tarihi yazın.
iii- Yer, gün ve saat
belirlendiğinde dosyanın üzerine
yazın, cep ajandanıza işleyin.
3- TOPLU GÖRÜŞME
(PAZARLIK – MÜZAKERE)
Müzakere, toplu iş sözleşmesine
erişmek için kaçınılmaz bir
aşamadır. Müzakereden korkmayın,
iyi hazırlanın.
i- Toplu görüşme aşamalarını
(mevzuatı) bilin.
ii- Tutanakları ve toplu iş
sözleşmesini imzalamaya yetkili
olanların listesini yazılı olarak
karşı tarafa verin.
iii- Karşı tarafın yetki belgesini
isteyin.
iv- ii ve iii. Maddelerdeki
belgeleri prosedür dosyanıza
koyun
v- Bir toplu görüşme (pazarlıkmüzakere) dosyası hazırlayın.
n Dosyanın sol tarafında
eski madde, karşısındaki
sayfada varsa yeni teklifiniz
(düzenlemeniz) olsun
n Karşı teklif verdiğinde,
kendi teklifinizin altına
yapıştırın (veya takın)
n Teklifinize ilişkin
n Örnek toplu iş sözleşmesi
maddesi,
n İstatistik,
n Yargı kararı gibi belgeleri;
bu iki sayfanın arasına takın.

TÜ R K

Karşı tarafın tekliflerini
savunurken kullandığı
gerekçe belgelerini
nezaketle isteyin ve bu iki
sayfanın arasına takın.
vı- Görünüşünüz iyi olsun.
n Temiz ve düzenli olun.
n Kaleminizin cebinizde
olduğunu, gerekli yasa metinleri
vb. çantanızda olduğunu kontrol
edin.
vıı- Görüşme sizin sendikanızda
olacak ise görüşme ortamının iyi
olmasına özen gösterin.
n Gelenlere (işveren kesimi)
misafir muamelesi yapın
kendilerini rahat hissetmelerini
sağlayın.
n Görüşmelere başlamak için
aceleci olmayın.
n İşçiler, işyeri, işveren ve
karşınızdaki görüşmeciler ile
ilgili bilgilerinizi kullanarak
bir dostluk havası oluşturun.
n İşyerinin ve işverenin
sorunlarının bilincinde
olduğunuzu hissettirin.
n İşinizi ciddiye alın ve
bunu hissettirin.
vııı- Görüşme işyerinde veya
bağımsız bir yerde ise ve misafir
konumda iseniz rahat olun,
kendinizi kasmayın, samimi
davranın.
ıx- Görüşmeler başlayınca;
Karşı tarafın en az sizin kadar
akıllı, bilgili ve deneyimli olduğunu
düşünün,
n İyi bir dinleyici olun,
n Sabırsızlık göstermeyin,
n Karşı tarafın söyledikleri
önemsiz gibi gelse de not alın.
n
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n Vücut dili hakkında
edindiğiniz bilgileri
hatırlayarak karşı tarafın
hareketlerini değerlendirin.
n Bilmediğiniz konular açılırsa
tartışmak yerine bilmediğinizi
söyleyin ve anlatmalarına
izin verin.
n Taleplerinizi usanmadan
tekrarlayın. Tekrar, karşı tarafı
taleplerinize yakınlaştırır.
n Karşı taraf da sizin yaptığınızı
yapacaktır. Bıkkınlık göstermeyin.
n Yoruldunuz ise toplantıyı
nezaketle sonuçlandırın.
n Toplantıyı
sonuçlandıramıyorsanız mola
isteyin, bileklerinizi soğuk su
ile yıkayın, vücudunuzu
hareket ettirin.
n Ellerinizi başınızın arkasına
koyun, ayaklarınızı bir masaya
uzatın, esneyin. Bu hareketler
hormonlarınızı hareketlendirir,
kortizolün ( kaygı, endişe)
azalmasına, testosteronun
(baskın gelme, risk alma)
yükselmesine neden olur.
Kendinizi daha rahat ve güçlü
hissedersiniz.
n Görüşmelerin düzen içinde
devam etmesi için görüşme
ekip üyelerinin kendi ekip
başlarından izin alarak
konuşacağı ortamı sağlayın.
n Ekibinizdekilere sert
davranmayın.
n Ekibinizde sert ve ılımlı
müzakereciler bulundurun.
n Gerektiğinde sert
müzakereciyi susturun, ılımlı
müzakereciye söz verin.
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x- Görüşme tutanaklarına önem
verin.
n Yazılanlar açık ve net olsun.
n Bilmediğiniz kelimeleri
öğrenin, kuşkunuz varsa
bildiğiniz ile değiştirin.
n Tutanakları mavi renk yazan
bir kalem ile imzalayın (asıl
nüshaları fotokopilerden
ayırmanıza olanak verir).
n Tutanakları yetkililerin
imzaladığından emin olun.
n Tutanakları prosedür
dosyanıza koyun.
n Toplantıdan sonra tutanağı
bir kere daha gözden geçirin.
Bir hata ya da noksanlık var
ise bir sonraki toplantıda
yumuşak kelimeler ile anlatarak
düzeltilmesini sağlayın.
xi- Tutanak, uyuşmazlık tutanağı
ise uyuşmazlık konularının
tamamının yazıldığını kontrol
edin.
xii- Karşı taraf istemiyorsa
uyuşmazlık tutanağı
düzenlemenin olanaksız
olduğunu bilin ve ısrarcı
olmayın.
xiii- Tutanak anlaşma tutanağı
ise geçmiş tutanaklar ile kontrol
ederek madde unutulmadığına
emin olun.
xiv- Genelde anlaşma uzun
toplantılar ve saatler sonunda
bazen yüksek stres altında
yapılır. Yorgunluk hata nedenidir.
Bunu hiç unutmayın. Özellikle
bu aşamada aceleci olmayın ve
bir oto kontrol mekanizması
oluşturun.
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MÜZELER

HALKA TAMAMEN
AÇIK OLMALI
Türkiye’de müze ve müzecilik denilince akla gelen ilk isimlerden
birisi olan Burçak Madran, geçmişle gelecek arasında köprü
oluşturan müzelerin, aynı zamanda, kültürel paylaşım ve öğrenme
alanları olduğunu belirtiyor. Madran’la, müzeciliğin günümüzdeki
anlam ve boyutlarını, Türkiye’deki durumunu konuştuk.
n Her şeyden önce, müze
nedir, kültürel yaşamda önemi
nedir?
Müzelerin, Uluslararası Müzeler
Konseyi’nce yapılan tanımı,
eski eserlerin saklandığı mekan
algısından çok daha geniştir.
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Müzenin, öncelikle bulunduğu
coğrafyadaki topluma eğitsel
ve kültürel katkısının olması,
toplumun bu yöndeki gelişimini
desteklemesi beklenir. Halka ve
kullanıma tamamen açık olmalıdır.
Bu yüzden müzeye gelenlere,

biz müze ziyaretçisi değil, müze
kullanıcısı demeyi tercih ediyoruz.
Müzeler aynı zamanda bilimsel
mekanlardır. Koleksiyonları
doğrultusunda araştırma yapan,
onların yalnızca korunmasını
değil, içerdikleri bilginin de
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incelenmesini, ortaya çıkarılmasını
sağlayan ve paylaşan yapılardır.
Müzelerin koleksiyonları “insana ve
yaşadığı çevreye dair” nesnelerden
oluşur. Dolayısıyla, bu nesnelerin
tanımlanması, anlamlandırılması
ve yorumlanması da müzenin
bilimsel görevleri arasındadır.
Her durumda müzeler, kültürel
paylaşım ve öğrenme alanlarıdır.
İçeriklerine ve koleksiyonlarına
göre uzmanlaştıkları konularda
geçmiş ve gelecek arasında köprü
kurarlar. Müze denince hep akla
“eski” şeyler geliyor ama yakın
geçmişe, bugüne, geleceğe ait
müzeler de var. Bu parça parça
yorumların birleşiminde, müzelerin
toplumlar için vazgeçilmez olduğu
sonucuna varmaya çalışıyorum.
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Endüstriyel tasarımcı ve müzebilimci Burçak Madran,
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı mezunu. Fransa’da
Provence Üniversitesi’nde, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Lisansı
ile Akdeniz Kültür Varlıkları Yüksek Lisansı yaptı. 2005 yılından
buyana, müzeler ve kültür kurumları için süreli ve sürekli
sergilerin planlaması, kavramsal kurguları ve tasarımlarının
yanı sıra, müze projelerine danışmanlık da yapıyor. Bugüne dek
33 müze ve 34 sergi projesinde yer alan, çeşitli üniversitelerde
müzecilik ve tasarım alanlarında dersler veren Madran’ın,
tasarım, müze, kültür konularında 50’yi aşkın bilimsel makalesi
bulunuyor. AICA (Uluslararası
Sanat Eleştirmenleri Derneği),
ETMK (Endüstriyel Tasarımcılar
Meslek Kuruluşu), MMK (Müzecilik
Meslek Kuruluşu) üyesi olan
Burçak Madran, ICOM (Uluslararası
Müzeler Konseyi) Uluslararası
Arkeoloji ve Tarih Müzeleri
Komitesi Genel Sekreterliği de
yaptı. Madran, 2014 doğumlu ikizler İda ve Ege’nin de annesi…

n Eskinin, soğuk ve donuk
müze anlayışı, teknolojik
gelişmelere paralel olarak, yerini
ediyor. Teknoloji kullanımının
daha farklı sunum tekniklerinin
müzelerde bir “zapturapta”
denendiği, daha çağdaş bir
alınması lazım. Ayrıca teknoloji
anlayışa bıraktı gibi. Bu dönüşüm dediğimiz şey kısa ömürlü, pahalı.
Türkiye’de nasıl yaşanıyor?
Teknoloji dahil edeceğiz diye birçok
Türkiye her alanda yenilikleri
dijital unsur eklenen müzelerin
yakın takip eden bir ülke
olarak müzecilik alanında
da gelişmelerden eksik
kalmadı. Lakin yine her
alanda olduğu gibi bir
içselleştirme sorunu
yaşıyoruz müzecilikte de.
Bazı teknik, teknolojik
uygulamalar, acaba
gerçekten ihtiyaç var mı
diye sorgulanmadan,
“tüketim” anlayışıyla
kullanılıyor müzelerde.
Hatta öyle bir boyuta
geldi ki konu; tamamen
canlandırmalara
dayalı birtakım
anlatımlardan başka bir
şey bulunmayan, hiçbir
koleksiyonu olmayan
yapılara bile rahatlıkla
müze deniyor. Oysa
bunların müzeciliğin
çoklu boyutlarının
pratiğiyle hiçbir ilişkileri
yok. Doğrusu, bu “içine
mankenler yaptırdık, ses,
ışık koyduk müzeleri”
Kilis Alaeddin Yavaşca Müze Evi
beni son derece rahatsız

önemli bir bölümünde bir süre
sonra donanımlar çalışmamaya
başladığında, müzenin kaynakları
yetmediği için sürdürülebilirliği
sağlanamadığında, oldukça rahatsız
edici görüntüler daha doğrusu
görüntüsüzlükler ortaya
çıkıyor. Biz müzeleri
yaparken, gerçekten
idame ettirilebilecek
kadar teknoloji dahil
etmeye çalışıyoruz.
Müzenin tüm kavramsal,
yönetimsel yapısını
planladıktan sonra,
“teknoloji” ihtiyacını
belirliyoruz. Bazı
müzelerde gerçekten hiç
ihtiyaç olmayabiliyor.
Koleksiyon o kadar
yeterli ve tatmin edici
bir gelişkinlikte oluyor
ki; onu yorumlamak,
bağlamını canlandırmak
için daha “dekorsu”
ortamlar yaratmak
yetiyor. Sözün özü,
teknoloji kullanımını
müzenin konusuna,
koleksiyonuna, bunun
sunumundaki kavramsal
kurgunun gerekliliklerine
göre planlamak,
tasarlamak gerekir.
TÜRKMETAL
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“

Müzenin, öncelikle
bulunduğu coğrafyadaki
topluma eğitsel ve
kültürel katkısının
olması, toplumun bu
yöndeki gelişimini
desteklemesi beklenir.
Halka ve kullanıma
tamamen açık olmalıdır.
Bu yüzden müzeye
gelenlere, biz müze
ziyaretçisi değil, müze
kullanıcısı demeyi
tercih ediyoruz.
Müzeler aynı zamanda
bilimsel mekanlardır.
Koleksiyonları
doğrultusunda
araştırma yapan, onların
yalnızca korunmasını
değil, içerdikleri bilginin
de incelenmesini,
ortaya çıkarılmasını
sağlayan ve paylaşan
yapılardır.

Türkiye İş Bankası Müzesi / İstanbul

“

n Türkiye’de hazırladığınız
müzeler ve sergiler hangileri?
Zorlandım yanıt vermekte.
Sayamadım desem yanlış
anlaşılacak ama, proje olsun,
uygulama olsun çok sayıda
müzeye dokunduk sanırım. Galiba
30’un üzerinde müze projemiz
var ve bir o kadar da süreli sergi
projemiz. Zaman zaman web
sitemizi güncellediğimizde biz de
şaşırıyoruz. Müzenin gerçekten
küçüğü büyüğü olmaz ve ben tüm
dokunduğum müzelere büyük bir
sevgi, hayranlık duyuyorum. Hepsi
çocuğum gibi; bununla beraber
açıldıkları günden beri büyüyüp,
gelişip, her gittiğimde biraz
daha gurur duyduğum müzeler

var. Türkiye İş Bankası’nın eski
Yenicami Şubesi binasında 11
yıl önce hazırladığımız müzesi,

İzmir Göç ve Mübadele Anı Evi
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neredeyse tamamıyla ilgilendiğim
ilk göz ağrım olması nedeniyle
özeldir. Nitekim, şimdi Ulus’taki
eski genel müdürlük binasının da
tamamını yakın zamanda müzeye
dönüştürdüğümüz için Ankara’da
da bir özel gönül bağım oldu.
2014 yılında Kayseri’de açılan
Selçuklu Uygarlığı Müzesi de
benim için çok özeldir. Kayseri
merkezde Gevher Nesibe Hatun
Medresesi olarak bilinen 12. yüzyıl
yapısı içinde çağdaş unsurlardan
feragat etmeden bir uyum
yarattığımız, çok gezilmesiyle
gurur duyduğum bir müze. Hem
içeriği hem de yapısı benim için
hala heyecan verici.
2015 yılında açmamızın hemen
akabinde uzun süre kapanmak
durumunda kalan Diyarbakır
Kent Müzesi de benim için gerçek
bir deneyimdir. Müze yapma,
planlama, tasarlama kabiliyetinin
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Bigalı Atatürk Evi ve Müzesi

ötesinde bir öğrenme, anlama,
uyumlanma süreci yaşattığı için
beni en çok eğiten müzelerden
biridir. Bu arada, tabii ki her yeni
yaptığımız müze bizim için yeni bir
üniversite. Bu bitmeyen şahane bir
öğrenme süreci…
Yalnızca büyük yani hem yapı
olarak hem de kapsam olarak
büyük müzeler değil en çok iz
bırakanlar. Burgazada’daki Sait
Faik Abasıyanık Müzesi, bir
ev-müze olmakla birlikte çok
içselleştirerek, özenerek yaptığımız
bir müzedir. Her adaya gidişte hala
kapısından girmekten mutluluk
duyduğum bir evdir.
Bir de büyük bir özenle
hazırladığımız Atatürk müzeleri
var. Çok düşünmek, çok tartmak
ve kendi etkilendiğimiz kadar
etkileyebilmek için doğru
yansıtmak gereken zor müzeler
Atatürk müzeleri; ve sergileri, ama
büyük keyif alıyoruz. 16 Mayıs’ta
İstanbul’da Yapı Kredi Kültür
Merkezi’nde açılan sergimiz de
böyle.
Sergi yapmayı da çok
seviyorum. Özelleşmiş, derinleşmiş
konularda çok belirli ve tanımlı
yani bir anlamda noktasal işler
yapmak, emeğin karşılığını da
hızla görmek açısından iyi oluyor.
Süreli sergiler metropollerdeki
“kültür tüketimine” oranlandığında
çok kısa süre gösterimde
kalıyorlar. Açtıktan sonra bir daha

gidemediğim kısalıkta sergilerimiz
oldu. Biraz yazık oluyor ama
kültürel devinim içinde önemli
yerleri var. Farklı coğrafyalarda,
farklı konular ve koleksiyonlarla,
farklı kültürlere yaptığımız
projelerin hepsi bir öğrenme ve bir
sonraki proje için deneyim olarak
bize geri dönüyor. Ekip olarak da
farklı şeyler denemeyi seviyoruz;
cesaretliyiz! Öncelikle konuyu
severek başlıyoruz; herkesin,
bu konudan, bu koleksiyondan
müze mi olur dediği konuları bile
sanki hayatımızın teziymiş gibi
ele alıyoruz. Sanki kendimize
müze yapıyormuş gibi yapıyoruz.
Bizden istenmese bile her şeyine
karışıyoruz. Müzenin doğru
işleyen bir mekanizma kurabilmesi
için tasarımın ötesindeki
planlamalarına da dahil olmak için
elimizden geleni yapıyoruz.
n Bir de, ülkenin ilk spor
kulüplerinden Beşiktaş’ın yeni
stadyumunda oluşturulan bir
müze var ve Beşiktaş Müzesi,
takımın kazandığı kupaların
sergilendiği bir mekan olmaktan
öte özellikler taşıyor; hazırlığı ne
kadar sürdü, nasıl bir müze?
Şahane bir müze; türünün en
iyi örneği, en asili, en çarpıcısı…
Orası bütün taraftarları “Beşiktaşlı”
yapma müzesi! Yapıyoruz,
yapacağız… Bu arada bunları
söyleyen, bu müzeci, müze

sözleşmesini imzalayana kadar
bir tek kez maça gitmemiş,
televizyonda bile toplam 90
dakikayı izlememiş biriydi.
Sonra kulüp bünyesinde müzeyle
ilgilenen, kanı gerçekten siyahbeyaz akan Beşiktaşlılarla, ağırlığı
kadınlardan oluşan bir ekiple
çalıştık. Tüm futbol cehaletime
rağmen bana inandılar, katlandılar,
öğrettiler. Gerek benim ekibimden
gerekse Beşiktaş Kulübünden,
partner olarak çalışmaktan sonsuz
gurur duyduğum tam kadro kadın
emeğiyle bir futbol müzesi yaptık.
Yuvayı dişi kartallar yaptı yani…
Kupalarımızı sergiliyoruz
tabii; her şekilde gururumuz
ama biz müzede Beşiktaşlı olma
ruhunu tazelemeye çalışıyoruz.
Bilmeyenlere de öğretmeye
çalışıyoruz; öğreniyorlar da
gördüğüm kadarıyla. Müze
dijital birçok unsuru bünyesinde
barındırıyor. Çeşitli etkileşimsel
deneyim alanları var, karaoke ile
marşlarımızı söyleyebiliyoruz,
desibel rekorumuzu
yaşayabiliyoruz, futbolcularla
fotoğraf çektirebiliyoruz… Bunlar
az önce konuştuğumuz teknoloji
kullanımını çokça barındıran
çekim noktaları oluşturuyor. Benim
için bu teknolojinin ötesi önemli,
zira müze tamamen çocuk ve
engelli dostu olarak planlandı,
tasarlandı ve uygulandı. İstisnai
bir biçimde müzenin iç mekanının
TÜRKMETAL
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n Bir müze projesi, araştırma,
hazırlık aşamaları ve inşa süreci
ile, ne kadar zamanda hayata
geçiyor?
Hemen… Acilen… Türkiye’de
müze acilen yapılır, hemen
yapılması lazımdır, çok hızlı
olmalıdır… Yüzyıllardır durduğu
yerde duran nesneleri neden
acil müze yapmamız gerektiğini

“

Beşiktaş Müzesi tamamen çocuk ve engelli
dostu olarak planlandı, tasarlandı ve uygulandı.
İstisnai bir biçimde müzenin iç mekanının
tamamındaki gezi rotasında görme engelliler
için kılavuz yol bulunuyor. Bu Türkiye’de başka
hiçbir müzede yok. Yurtdışında da son derece
nadir. Kılavuz yol, görme engellileri dokunarak
algılayabilecekleri bir dizi nesneye ve onlara
özel Braille alfabesiyle basılmış metinlere
götürüyor. Sanırım en çok gururlandığım şey
müzedeki bu uygulama. Fiziksel engelliler için
de tamamen uygun, asansörü, rampaları, dönüş
mesafeleriyle standartlarda tasarlanmış bir
mekan. Beşiktaş’a da bu yakışırdı zaten.

“

tamamındaki gezi rotasında
görme engelliler için kılavuz yol
bulunuyor. Bu Türkiye’de başka
hiçbir müzede yok. Yurtdışında
da son derece nadir. Kılavuz yol,
görme engellileri dokunarak
algılayabilecekleri bir dizi nesneye
ve onlara özel Braille alfabesiyle
basılmış metinlere götürüyor.
Sanırım en çok gururlandığım
şey müzedeki bu uygulama.
Fiziksel engelliler için de tamamen
uygun, asansörü, rampaları,
dönüş mesafeleriyle standartlarda
tasarlanmış bir mekan. Beşiktaş’a
da bu yakışırdı zaten. 3 yıla yakın
süre uğraştık müzeyle ve değdiğini
düşünüyorum. Ben müzenin
içeriğini daha fazla anlatmayalım;
duygusal yaklaşımımın gerçekleri
yansıtıp yansıtmadığını görmek
için taraftarımız olsun olmasın,
bütün spor severleri Vodafone
Park girişindeki Beşiktaş Müzesi’ne
davet edeyim.
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hiçbir zaman anlayamamakla
birlikte, çoğu kez bu “manasız”
ritme uymak zorunda kalıyoruz.
Müzeler için idarelerin verdiği
ve tamamlanmasını istediği
sürelerin hiçbiri, ama altını
çiziyorum istisnasız hiçbiri
mantıklı değil, oluru yok. Nitekim,
bizim belirlediğimiz süreler
kabul edilmeyip “idari” süreler
tayin edildiğinde bu kez ortaya
“gecikme” diye bir durum çıkıyor.
Oysa gecikme filan yok; zaten
belirlenmiş süre içinde doğası
gereği o iş düzgün yapılamaz.
Onun için bu sorunuz, şu anda

Beşiktaş Müzesi
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sektörde çalışan herkesin derin
yarası. Herkes fazla kısa sürelerde,
işin hakkını veremeden ortaya bir
şeyler çıkarmaktan çok rahatsız.
Bu toplumsal bir fenomen
farkındayım. İleriyi planlamadan,
günü geçirmek mantığının hüküm
sürdüğü coğrafyaların tamamında
var bu sorun. Müzeler söz konusu
olduğunda bam telimiz oluyor.
Aslında müze projelerinin
süreleri tabii ki kapsamına
bağlıdır, büyüklüğüne, işlevlerinin
çokluğuna ya da azlığına bağlıdır.
Projenin hazırlık süreci için
ortalama bir yıl olması bana makul
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geliyor. Daha küçük, müze-ev gibi
yapılarda 6-8 aylık süreler yine de
gerekli olur. Konuyu araştırmak,
özümsemek kolay değil. Bu arada
iş sadece süre değil. Müzenin
planlanması, araştırmaları,
uygulamaları sırasında devreye
giren ekipler de son derece önemli.
Ben tasarımcıyım ve müzeciyim
diye hiçbir müzeyi kendi kendime
yapamam. Müzenin yenilenmesi
ya da kurulması aşamasında
içerikten yani araştırmalardan,
kurgudan sorumlu, müzenin
konusunu koleksiyonlarını bilen bir
küratoryal ekip olmalı öncelikle. Bu
ekibin tarif ve yönlendirmeleriyle
ancak müzenin yapısı, mekanı,
işlevleri planlanabilir. Tasarım
ekipleri olmalı, dikkat edin ekipleri
diyorum; iç mekan tasarımı, sergi
tasarımı, grafik tasarım, aydınlatma
tasarımı, dijital tasarımlar… Teknik
ekipler olmalı; her türlü mühendise
ihtiyacımız oluyor, iklimlendirme
var, aydınlatma, güvenlik var…
Son olarak da bütçe; tabii ki para
konuşur. Projesini hazırlayıp
çizip, yıllardır kaynaksızlıktan
uygulanamamış yani tasarladığımız
şeyi bir türlü göremediğimiz
müzelerimiz var. Her ne kadar
sonsuz kaynak da olsa araştırma,
geliştirme, tasarlama ve üretim
gibi süreçlerin insan/saat gibi bir
hesabı yok tabii.
n “Bir sendika ya da genel
anlamda işçi sınıfı için bir müze
talebi gelse, ne düşünürsünüz,
kafanızda neler canlanır?”
Dünyada sendikalar veya işçi
sınıfına ya da her ikisine dair
müzeler var. Belki sendikacılık
gibi alanın geniş anlamıyla değil
ama önemli işçi hareketlerine dair,
kadın emeğine, işçi kesimine ve
belirli bir üretim alanındaki çalışma
emeğine dair Avrupa’da, Asya’da,
Amerika’da müzeler bulunuyor.
Konunun genel yaklaşımla ele
alınmaması ve özelleşmiş alanlarda
noktasal gösterimlere dönüşmesinin
nedeni sanırım konuya dair bilgibelge, nesne yani kısaca koleksiyon
oluşturabilecek materyalin
son derece yetersiz olması,
zamanında sistematik olarak

AL SE N
ET
KASI
Dİ

M

Üretmek, Kazanmak, Kazandırmak İstiyoruz

Diyarbakır Kent Müzesi

saklanmaması, sürekliliği olan bir
arşiv oluşturulamaması olabilir.
Olabilir diyorum, zira bu tespitin
doğru olup olmadığını bu dergiyi
yayınlayan sendika, sendikacılardan
daha iyi değerlendirecek bir grup
olamaz.
Bana haydi “Türkiye’de sendika
ve sendikacılık” müzesi yapalım
diye gelinse, ben de bir dizi
soruyla başlarım. İlk soru, az önce
de değindiğim; elimizde ne var?
Gösterilebilecek, anlatabilecek,
bir sendikacılık tarihi kitabının
mekansallaştırılmasından ibaret
olmayan bir müzeye koyacak
nasıl bir koleksiyon derleyebiliriz?
İkinci sorum derli toplu ve
kapsayıcı şekilde derlenmiş,
tarafsız ve sürekliliği olan, böyle
bir müzenin kurgulanmasında
ana omurgayı tesis edecek
küratoryal bir çalışmayı kimlerle,
nasıl yaparız? Yeterince bilimsel
yazılı, basılı kaynak, kapsamlı
bir bibliyografya var mıdır? Bu
sorunun yanıtı kuşkusuz kısmen
verilebilir. Ön araştırmalar ve
küratoryal çalışmalar sürecinde
daha net görülecektir. Üçüncü
sorum ise bu müze nerede, nasıl
bir mekanda açılacak? Ve tabii
ki ne kadar bütçeniz var? Müze
kurmak en sade haliyle bile pahalı
bir iştir. Herkes gönüllüğünü
ve bedelsiz emeğini bile işin
için soksa, yine de fiili üretim
gerektiren, düzenlenecek bir
mekan, hazırlanacak sergi başta

olmak üzere diğer müze iletişim
hizmetlerinin bedelleri olacaktır.
Bu sorularım elbette “müze
yapmayın” anlamına gelmez. Her
konunun müzesi olur; koleksiyon
toplanır, arşiv oluşturulur, sözlü
tanıklıklar derlenir, mekan bulunur.
Müzeye dair her şey bu tema altında
da doğru ve kapsamlı olarak ele
alınabilir. Tüm bu pratik yanlarından
bağımsız olarak düşünürsem ki;
bu benim için çok zor, zira iyi bir
müzenin ortaya çıkması planlamayla
mümkündür. Müze işinde kervan
yolda dizilmez. Her durumda
sendika, sendikacılık, işçi sınıfı
temalarının altında müzenin kurgusu
“insan” temelinde atılmalıdır. Kitleleri
ilgilendiren konular önünde sonunda
insan hikayeleridir. Bu alan da insan
hikayelerinin en dokunaklılarından,
en dramatiklerine, en ilham verici
olanlarına kadar çoklu bir olanak
sunuyor. Böyle bir müzenin resmi
siyasi- ekonomik tarih paralelinde
akan ve dönemsel konjonktürlere
eklemlenen bir yapısı olmasını ben
kesinlikle reddederdim. Müzeyi
herhangi bir propagandaya araç
kılmadan, bu konunun “hepimizin”
hayatına dokunduğunu gösterecek,
insanların kendilerinden izler
bulacakları, anlamalarını,
anlayışlarını, toleranslarını,
desteklerini, vazgeçtiklerini, ortak
belleklerini sorgulayacakları
etkileyici bir kurgu hazırlamak
isterdim.
Çok teşekkürler…
TÜRKMETAL
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Dergimizin bu köşesinde, çalışma hayatı,
endüstri ilişkileri alanındaki hukuki terim ve
kavramlara, kanun maddelerine, çalışanları
ilgilendiren ve emsal oluşturan mahkeme
kararlarına yer vereceğiz.

İŞLETMESEL KARAR ÇERÇEVESİNDE FESİH
HAKKININ KULLANIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Av. Mustafa Anıl PINAR

İ

şverenin, işletmesel karar
alma özgürlüğü, Anayasanın
48. maddesindeki çalışma
ve sözleşme özgürlüğüne
dayanmaktadır. Anayasal bir
hak olması sebebi ile, işletmesel
kararlar yargı denetimine tabi
değildir. Yargı organlarınca,
işletmesel kararın yararlı, karlı
veya amaca uygun olup olmadığı
yönünde bir inceleme yapılamaz.
Kısaca (kural olarak) işletmesel
kararlar yerindelik denetimine
tabi tutulamaz. Ancak, bir
bütün halinde tüm işletmesel
kararların yargı denetimi dışında
bırakılması da düşünülemez.
Bu itibarla, işletmesel kararlar,
aşağıda açıklanan bazı ölçütler
bağlamında yargı organlarınca
denetlenmektedir.
İşletmesel karara dayanılarak iş
akdinin feshedilmesi durumunda,
feshin hukuka uygunluğu
açısından yargı denetimi
söz konusu olabilecektir.
4857 sayılı İş Kanunun
18. maddesine gereği,
işveren almış olduğu
işletmesel kararın,
işletmenin, işyerinin
veya işin gereklerinden
kaynaklanan geçerli
bir sebebe olduğunu
(fesih için zorunlu
olduğunu) kanıtlamak
zorundadır. Geçerli
sebep olarak; (işvereni
doğrudan etkilemesi
koşulu ile) sürüm ve satış
olanaklarının azalması,
taleplerin düşmesi, enerji
sıkıntıları, ekonomik
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kriz, ham madde sıkıntısı gibi
dış etkenler veya yeni çalışma
yöntemlerinin uygulanması,
işyerinin daraltılması, yeni
teknolojinin uygulanması,
işyerlerinin bazı bölümlerinin
iptal edilmesi, bazı iş türlerinin
kaldırılması gibi iç etkenlerin
gösterilmesi mümkündür. Ancak,
geçerli nedenin varlığı tek başına
fesih için yeterli değildir. Geçerli
bir sebebin varlığının yanında,
bunun ayrıca “iş gücü fazlalığı”
da doğurması gerekmektedir.
İş gücü fazlalığının iş görme
ediminde ifayı engellemesi, diğer
bir deyişle, istihdamı engellemesi
gerekmektedir. İstihdam
fazlalığının mevcut olmaması
halinde, işletmesel karara
dayanarak fesih işlemi hukuka
aykırılık teşkil edecektir.
Yine, işletmesel kararın
rasyonel bir şekilde uygulanması
da önemlidir. Yargı organlarınca,
işletmesel kararın uygulanıp

uygulanmadığı yönünde tutarlılık
denetimi yapılmaktadır. İşletmesel
kararın uygulamaya konulmaksızın
öncesinde fesih işleminin
yapılması, hukuka aykırılık teşkil
edecektir.
Ayrıca, işletmesel kararın
Medeni Kanunun 2. maddesinde
yer alan dürüstlük kuralına uygun
olarak tesis edilmesi, hakkın
kötüye kullanımı mahiyetinde
olmaması ve hakkaniyetten uzak
keyfilik içermemesi gerekir. Yargı
organları, işletmesel kararların bu
yöndeki keyfilik denetimini de
yapmaktadır.
Son olarak, işletmesel karara
dayanarak yapılan fesih işleminin
ölçülü olması gerekir. Ölçülülük,
kullanılan araç ile ulaşılması
gereken amacın elverişli, gerekli
ve orantılı olması anlamına
gelmektedir. İşletmesel kararın
yerine getirilmesi için fesih işlemi
yapılması gerekli değil ise veya
fesih yapılmaksızın başkaca bir
çözüm ile aynı amaca
ulaşmak mümkün ise
ölçülülük açısından
hukuka aykırılık teşkil
edecektir. Feshin son
çare olması ilkesi de
ölçülülük bağlamında
değerlendirilir.
Yargı organlarınca,
işletmesel kararların
ölçülülük denetimi de
yapılmaktadır.
İşletmesel kararlar
kural olarak yargı
denetimi dışında
olsalar da, yukarıda
ifade edilen hususlar
yönüyle yargı denetim
yapılmaktadır.
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YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas Numarası: 2015/22101 E.
Karar Numarası: 2018/17832 K.

FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN ÖDENDİĞİNİN ISP
ATI KURAL
OLARAK TANIK DELİLİ İLE YAPILAMAZ. İŞV
EREN, FAZLA MESAİ
ÜCRETİNİ ÖDEDİĞİNİ BELGE İLE ISPAT ETM
ESİ GEREKİR.

T

araflar arasında görülen dava sonucunda
verilen kararın, temyizen incelenmesi
davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz
taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava
dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlen
en
rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gere
ği
konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının
15/03/2010 tarihinden 03/07/2013 tarihine kada
r
davalı iş yerinde makineci olarak çalıştığını,
iş akdinin haksız feshedildiğini, 2013 Mart,
Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarına
ilişkin ücret alacağının bulunduğunu,
davacının geç ve düşük ücret
üzerinden sigortalandığını, iki
ayda bir Pazar günleri çalıştığını,
fazla mesai ve hafta tatili
ücretlerini alamadığını ileri
sürerek; kıdem tazminatı, fazla
mesai ücreti, ücret ve hafta tatili
ücreti alacaklarını istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili cevap dilekçesinde; yetki
ve görev itirazlarının bulunduğunu, davacının
yıllık izinlerinin kullandırıldığını, davacının
mesai süresi içerisinde sürekli izin kullandığı
nı,
devamsızlık yaptığını, iş yerinde uyumsuz
davranışlarda bulunduğunu, mesai saatlerind
e
işe geç geldiğini, izinsiz olarak işten ayrıldığını,
3
gün üst üste izinsiz işe gelmediğinden iş akdin
in
haklı şekilde feshedildiğini, savunarak, dava
nın
reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece özetle; ... kayıtları, dinlenen tanık
beyanları, dosya içerisinde mevcut tutanaklar
ve
tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde
;
davacı işçinin iş akdini düşük ücret üzerinden
sigorta yaptırılması ve bir takım alacaklarının
ödenmemesi nedeniyle haklı nedenle feshettiği
kanaatine varıldığından kıdem tazminatı
alacağının kabulüne, davalı işveren tarafından
ibraz edilen ücret bordrolarında fazla mesai
ve

genel tatil ücret tahakkuku mevcut olmadığı,
dinlenen tanık beyanlarından dini bayramlar
da
mesai yapılmadığı ve davacının son 3 aydaki
fazla
mesai ücretini almadığının anlaşıldığı, bilirk
işi
tarafından hesaplanan fazla mesai ve resmi
tatil
alacağına %10 hakkaniyet indirimi yapılarak
,
fazla mesai alacağı yönünden talebin kısmen
kabulüne davacı işçinin hafta tatili alacağını
ispatlayamadığında buna yönelik talebinin ise
reddine karar verilerek hüküm kurulmuştur.
D) Temyiz:
Kararı davacı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle
kararın dayandığı kanuni gerektirici
sebeplere göre davacı vekilinin
aşağıdaki bendin kapsamı dışında
kalan temyiz itirazları yerinde
değildir.
2-Davacının fazla mesai alacağı
talebi hüküm altına alınırken
davacı tanıklarının da son üç ay
hariç fazla mesailerin ödendiği
şeklindeki davalı tanıkları ile de
uyumlu olan beyanlarına itibar ile
fazla mesai ücretlerinin son üç ay hariç
ödendiği kabul edilerek bu talep hüküm altın
a
alınmış ise de; ödemeye ilişkin davalı tarafından
sunulmuş yazılı bir belge bulunmamaktadır.
Kural olarak ödeme savunması tanık ile ispat
edilemez. Bu itibarla mahkemenin tanıkların
ödeme yapıldığı açıklamalarına değer vererek
kurduğu hüküm hatalıdır.
Mahkemece davacı tanıklarının dahi fazla
mesai ücretlerinin son üç ay hariç şeklindek
i
tanıklıkları da gözetilerek davacı asilden bu
husus sorulup oluşacak sonuca göre karar
verilmesi gerekirken fazla mesai ücreti alaca
ğı
talebinin eksik inceleme ve ödemenin tanıkla
ispatına itibar edilerek karar verilmesi hatalıdır.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten
dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz
harcının istek halinde ilgiliye iadesine 09.10.2018
tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
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Burak EKMEKCİOĞLU

Avrupa-Akdeniz Metal Sanayi Sendikaları Daimi Konferansı

Sadece 6 Ülkenin Yasaları Kadınlara
Eşit Ekonomik Haklar Veriyor

D

ünya Bankası’nca hazırlanan, “Kadınlar, İş Dünyası ve
Hukuk” başlıklı rapora göre, dünya genelinde erkek
ve kadınlara yasal olarak eşit ekonomik haklar veren ülke
sayısı sadece 6. Çalışmada, 10 yıllık mali ve yasal eşitsizlik
verileriyle; seyahat özgürlüğü, annelik, aile içi şiddet ve
varlık yönetimi hakları gibi faktörlere de bakıldı.
Dünya Bankası’na göre bu alanlarda iki cinsiyet
arasında, %100 eşitliği sağlayan ülkeler sadece Belçika,
Danimarka, Fransa, Letonya, Lüksemburg ve İsveç.
85. sıradaki Türkiye’de ise bu oran %79,38.
Kadın ve erkeklere eşit ekonomik haklar
verilme oranı (Kaynak: Dünya Bankası)
Ülke

Hak eşitliği
(yüzde)

Belçika, Danimarka, Fransa, Letonya,
Lüksemburg, İsveç

%100

Avusturya, İrlanda, Portekiz, İspanya,
İngiltere

%97,5

Avustralya, İzlanda, Sırbistan

%96,8

Peru

%95

Almanya, Mauritius

%91,8

Ekvador

%89,3

ABD

%83,7

Türkiye

%79,38

Çin

%76,2

Rusya

%73,1

Hindistan

%71,2

Endonezya

%64,3

Bangladeş

%49,3

Pakistan

%46,2

İran

%31,2

Suudi Arabistan

%25,6
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ETUI’nin Çarpıcı Kanser Raporu

A

vrupa genelinde rastlanan kanser vakalarının %8’inin
meslek kaynaklı olduğu belirtildi. Avrupa Sendikalar
Konfederasyonu Eğitim ve Araştırma
Enstitüsü (ETUI) tarafından
yürütülen ve kitap haline
getirilen bir çalışmaya
göre, bu %8’lik dilimin
%12’si erkek, %7’sini
ise kadın hastalar
oluşturuyor.
ETUI raporunda,
erkekler ve kadınlarda
rastlanan meslek
kaynaklı kanser
vakalarının işverenler
için ciddi bir uyarı
olduğu da kaydedilerek,
işyerlerindeki işçi
sağlığı ve güvenliği
temsilcileri ile kanser
araştırmacılarının söz
konusu durumu acilen
değerlendirmeleri ve
alınabilecek önlemler
konusundaki araştırmaları başlatması gerektiği ifade
edildi.
Mesleki kanser vakalarının erkek egemenliğindeki
alışılagelmiş endüstrilere has bir durum olduğu anlayışının
bir an önce terk edilmesi gerektiği vurgulanan ETUI
raporunda, özellikle kadınlarda rastlanan meslek kaynaklı
kanser vakalarında da artış olduğu, bunun da, ağırlıklı
olarak kadınların çalıştığı işyerlerinde kimyasal ve biyolojik
faktörlere maruz kalınmasından kaynaklandığına dikkat
çekildi. Raporda kansere yol açan çalışma koşullarının
ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerde de ciddi
biçimde eksiklik olduğunun altı çiziliyor.
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Şirketler Yasası Avrupa Parlamentosu’nda

A

vrupa Parlamentosu Hukuki İşler Komisyonu, Şirketler
Yasası Paketini görüşerek oyladı. Hukuki İşler
Komisyonu aşağıdaki hususlar üzerinde karara vardı;
Merkezini herhangi bir AB ülkesinden bir diğerine
taşıyan işletmeler, Avrupa Çalışma Konseylerinin de
müdahil olması koşulu ile çalışanlarına ayrıntılı bilgi
vermek zorundadır.
İşletmeler işçilere yönetim kurulu seviyesinde katılım
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hakkı vermeli ve dönüşüm ya da bölünme durumunda
söz konusu hakkı tesis edilmek suretiyle, Avrupa’nın her
yerindeki işçilere eşit haklar tanımalıdırlar.
AB üyesi devletler işletmelerin suni birtakım
düzenlemelerle sınır ötesi dönüşümlerini, bölünmelerini
veyahut da birleşmelerini engellemeye muktedir
olmalıdır.
ETUC Genel Sekreter Yardımcısı Peter Scherrer,
konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, ellerinde artık
işletmelerin hareketliliğini işçi hakları ile dengeleyen bir
Şirketler Yasası paketi bulunduğunu ifade etti.

Çalışan Kadına Şiddete Dur De!

ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu
vrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC)
kadınların yaşamları ile oyun oynamaya
(ITUC) hükümetler ile işverenlere çalışan
et ve tacize yönelik güçlü ve kapsayıcı bir
bir son vermeleri, çalışma yaşamında şidd
ri yönünde çağrıda bulundu.
uluslararası çalışma standardını desteklemele
e üye bazı hükümetlerin bu yıl kabul
ETUC tarafından yapılan açıklamada, AB’y
dırmaya çalıştıklarına dikkat çekildi. Ancak
edilen söz konusu Sözleşme metnini sulan
r,
yaşamında kadına karşı şiddetin işverenle
hükümetlerden gelecek destek ile çalışma
tam
ın
kaldırılacağına olan inançların
sendikalar ve sendika üyelerince ortadan
olduğunun altı çizildi.
tacizin hayatlara ve geçime mal olduğu
ITUC’dan yapılan açıklamada ise, şiddet ve
a
olan 108. Uluslararası Çalışma Konferansınd
kaydedildi. Bu yıl Haziran ayında yapılacak
un
ILO’n
lik
yöne
e
ortamının temin edilmesin
şiddet ve tacizden arındırılmış bir çalışma
altı çizildi.
da
n
büyük bir adım atma fırsatı olduğunu
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Macaristan’ın ‘Kölelik Yasası’nı
Geri Çekmesi Gerekiyor

I

ndustriALL, Avrupa ulusal çalışma saatleri mevzuatında
yapılan değişiklikle mücadele eden Macar işçi
sendikalarına destek vermeyi sürdürüyor. Yıllık fazla mesai
eşiğini 400 saate yükseltmek üzere Orban hükümetince
yapılan teklif Macar işçilerin sağlıkları ve güvenlikleri
açısından son derece zarar verici nitelikte. Özellikle ağır
işlerde çalışanlar bu durumdan en fazla etkilenecek olanlar.
Üstelik çalışılan fazla mesai saatleri için maddi tazminin üç
yıl süreyle ertelenmesi fikri ise hiçbir biçimde kabul edilebilir
değil. Şayet işçiler fazla mesai ile çalıştırılıyorlarsa, elbette
ki herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin kendilerine
ücretleri derhal ödenmelidir.
Macar hükümeti söz konusu bu ihtilaflı kanun teklifini
geride bıraktığımız Ocak ayı içerisinde kabul etmişti.
Bu karar da anında öğrenci birliklerini, sivil örgüleri ve
Macar Parlamentosundaki tüm muhalif partilerin mevcut
protestoları daha da ileriye götürmelerine vesile oldu.
Ülkedeki en büyük üç konfederasyon protestolara devam
edilmesi için bir Grev ve Gösteri Hazırlık Komisyonu kurdular.
Komisyonun talepleri şunlar;
Çalışma Yasasında fazla mesai saatlerinin yeniden
düzenlenmesi konusunda yapılan son değişikliğin geri
çekilmesi ve çalışma yasasının baştan aşağı tekrar gözden
geçirilmesi.
İnsan onuruna yakışır işler için yine insan onuruna
yakışır ücret ödenmesi, adil ücret dağılımının yeniden tesis
edilmesi, diplomalı işçilere ödenen asgari ücretin artırılması.
Grev yasasında değişikliğe gidilmesi ve sosyal diyalog
çerçevesinde pazarlık hakkının güçlendirilmesi.
Bireysel çalışma yapanların ihtiyaçlarına daha iyi cevap
verebilecek esnek bir emeklilik sisteminin getirilmesi.

Otomobiller İçin Emisyon
Standartları Anlaşması

G

eride bıraktığımız yılın Aralık ayında Avrupa
Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi,
otomobiller ile kamyonet sınıfı araçlarda karbon salınım
oranını 2025 yılına kadar %15 oranında düşürme kararı aldı.
Bu oran 2030 yılında otomobiller için %37,5, kamyonet sınıfı
araçlar için ise %31’e yükseltilecek.
Konuya ilişkin olarak IndustriALL Avrupa tarafından yapılan
açıklamada, söz konusu oranların son derece iddialı olduğu,
hatta Avrupa Komisyonu’nun daha önceden belirlediği
salınım oranlarının %30 oranında düşürülmesi hedefinin dahi
ötesine geçtiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, sendikaların AB
iklim hedeflerinin tutturulması hadisesine oldukça adanmış
bir tutum sergilediği ve Paris Antlaşmasında öngörülen
taahhütlerin tutturulması konusuna da yine aynı hassasiyetle
yaklaştıkları ifade edildi. Ancak sendikaların otomotiv
sanayinde çalışan ve bu kısıtlamaların sosyal sonuçları
ile karşı karşıya kalacak olan üyelerinin menfaatlerini de
koruması gerektiği vurgulandı.
Otomobillerin elektrikli hale dönüştürülmesi otomotiv
sanayinin istihdam yapısını ciddi anlamda etkileyecek.
Avrupa’da bu işkolunda çalışan 2,5 milyon kişinin neredeyse
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600 bini geleneksel güç aktarma organları üretiminde
çalışıyor. Bu insanların zaman içerisinde işlerini kaybetme
riski var. Çünkü elektrikli otomobil üretiminde emek
yoğunluğu konvansiyonel üretim biçimine göre çok daha az.
Elektriğe geçiş aynı zamanda otomotiv tedarik zincirini
de baştan aşağı revizyona tabi kılacak. Sektör dışından
bir takım yeni oyuncular yine yeni bir takım iş yapma
biçimleri ile sanayiye dâhil olacaklar ve bunlar geleneksel
işletmelere meydan okuyacaklar. Bahse konu etkiler şayet
adaletsiz bir biçimde pay edilecek olursa, elektriğe geçiş
bünyesindeki zorluklar münferit işletmeler ile konvansiyonel
üretim üzerinde uzmanlaşmış bölgeler açısından olağan
üstü derecede ciddi bir hal alacak. Söz konusu işletmelerin
birçoğu ortaya çıkacak olan yeni otomotiv tedarik zincirine
yatırım yapamayacak ve yukarıda değinilen bölgelerin
çoğunluğu da bu yönde yeni birtakım faaliyetler geliştirmeye
ne yazık ki muktedir olamayacak. Bütün bunlar, otomotiv
sanayinin, çıkmaza düşmüş vaziyetteki endüstriyel aktifler
ve insan sermayesi ile karşı karşıya kalması sonucunu
doğurabilir.
Yeni teknoloji aktarma organlarının toplu biçimde
yükselişe geçmeye başlaması ancak ve ancak uygun
koşullar oluştuğunda mümkün olabilir. (Bugün elektrikli
taşıtların Avrupa genelindeki pazar payı sadece %1,5). Söz
konusu koşulların oluşturulabilmesi de acil biçimde gerekli
altyapının yaygın hale getirilmesi, konvansiyonel taşıtlar ile
elektrikli olanların arasındaki fiyat farkının dengelenmesi,
piller için bir Avrupa tedarik zincirinin geliştirilmesine destek
verilmesi ve özellikle de elektrikli araçların menzil sorununun
çözülmesinden geçiyor. Bu sayılan etmenler aynı zamanda
hidrojen, bioorganik ve sentetik yakıtların yanı sıra hybrid
teknolojisi gibi alternatif aktarma organı kullanan araçların
yaygınlaşabilmeleri için de geçerli.
Ne yazık ki, sürdürülebilir kalkınma hedefleri
bileşenlerinden biri olan bu teknolojilere geçişin sosyal
boyutuna şimdiye dek fazla önem verilmedi. Unutulmamalı
ki, iddialı ve hevesli bir nitelik taşıyan çevresel hedeflerin
sosyal açıdan da aynı iddia ve hevesi beraberinde taşıması
gerekir. Bu vurgu çevre konusuna ilişkin bir mihenk taşı
olarak kabul edilebilecek Paris Antlaşması’nın önsözünde de
yer almaktadır. Sözkonusu Antlaşma, tarafları, işgücünün yeni
teknolojilere adil biçimde geçişini sağlayacak zorunlulukları
hesaba katmaya davet etmektedir.
Evet sert ve kısıtlayıcı emisyon hedefleri belirleniyor bu
doğru… Ancak, bunun otomotiv sanayindeki işlere olan
etkisi ile başa çıkılmasına ilişkin henüz ortada somut bir
taahhüt yok. Sosyal kabul olmadan karbondan arındırılmış bir
ekonomiye geçiş başarısızlığa uğrayacaktır. Yeni teknolojilerin
üretimi için gerekli olan işçilerin becerilerinin artırılması ve
yeniden şekillendirilmesine yatırım şarttır.
Öte yandan, işçilerin bir işten diğerine yumuşak
bir biçimde geçiş yapabilmelerini organize etmek
gerekmektedir. Bunların yanı sıra otomotiv üretimi
yapan bölgeler için yeniden gelişim ve kalkınma planları
hazırlanmalı, otomotiv üretimi yapan işletmeler için ise
üretim çeşitliliğini mümkün kılacak yeni düzenlemelere
destek verilmelidir. Tüm bu işler için ‘Adil Geçiş’ adı altında
Avrupa genelinde bir fon oluşturulabilir.

TÜ R K
TÜ R K

Üretmek, Kazanmak, Kazandırmak İstiyoruz

TAL SE
E
AL SE N N
EMT

KASI
Dİ KASI
Dİ

M

le
e
d
a
c
ü
M Günlüğü
Almanya’da Kamu
Çalışanlarından Uyarı Grevleri

A

lmanya’nın birçok eyaletinde kamu
çalışanları, hükümetle yürütülen ücret artışı
görüşmelerinde gelişme sağlanamaması üzerine
uyarı grevleri gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 milyon
300 bin üyeye sahip Alman Kamu Hizmeti Birliği
(DBB) koordinasyonunda Şubat ayının ikinci
yarısında gerçekleştirilen uyarı grevleri, başkent
Berlin başta olmak üzere, birçok eyalette kamu
hizmetlerinin aksamasına yol açtı. 27 Şubat’ta
Berlin’de yapılan uyarı grevine 10 binden fazla
öğretmen, eğitmen ve pedagogun katıldığı, çok
sayıda okulda derslerin yapılamadığı, kreşlerin de
hizmet vermediği bildirildi.

İtalyan Sendikalardan
Protesto Eylemi

İ

talya‘da işçi sendikaları, hükümetin mali
politikalarını protesto amacıyla başkent Roma‘da
büyük bir gösteri düzenledi.
Ülkenin en büyük işçi sendikaları CGIL, CISL
ve UIL tarafından
düzenlenen
gösteride,
hükümetin mali
politikalarının yanı
sıra, göç karşıtı
uygulamaları
da eleştirildi.
Yaklaşık 200 bin
kişinin katıldığı
eylemde konuşan

Macaristan’daki
Audi Fabrikasında,
İşçilerin Dediği Oldu

A

lman Volkswagen grubuna bağlı Audi’nin
Macaristan’daki motor fabrikasında binlerce
işçi, ücret zammı, ikramiye ve haftasonu tatili
gibi sosyal hakları için 24 Ocak’ta bir haftalık
grev başlattı. Macaristan’ın Gyor kentinde
bulunan yaklaşık 13 bin işçinin çalıştığı motor
fabrikasında, 16 Ocak’ta da iki saatli bir uyarı
grevi gerçekleştirilmişti.
Audi işçilerinin örgütlü olduğu Macaristan
Bağımsız İşçi Sendikası (AHFSZ) grevin bir hafta
süreceğini ve fabrikanın bütün bölümlerinde
üretimin etkileneceğini duyurdu.
Grev sırasında yönetimle görüşmelerini
sürdüren sendika, talep ettiği %18’lik ücret
zammı ve diğer sosyal hakları, işverene kabul
ettirdi.
Macaristan’daki grevin etkilerinin
Almanya’daki işletmelere de yansıdığı, Ingolstadt
kentinde A3, A4, A5 ve Q2 modellerin üretildiği
Audi’ye ait ana tesiste üretimin durduğu, binin
üzerinde aracın bantlarda kaldığı bildirildi.
CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, hükümeti
mali politikalarını değiştirerek istihdamı artıracak
yatırımlar yapmaya çağırdı ve “Hükümet bilsin ki
taleplerimize yanıt gelmezse durmayacağız” dedi.
Hükümetin göç karşıtı politikalarını da eleştiren
Landini, “Yurt dışına göç eden İtalyan gençlerinin
sayısı buraya gelen yabancıların sayısından fazla”
diye konuştu.
Gösteriye
katılanlar,
hükümetin
istihdam, emeklilik
gibi politikalarını
protesto eden
afişlerin yanı sıra
“Tek bir ırk var,
insan ırkı” yazılı
pankartlar da
taşıdı.
TÜRKMETAL
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ANADOLU HOTELS

ESENBOĞA THERMAL
Kentin Işıkları ve Zamanın Ruhu Ankara’da Sizin İçin Buluşuyor...

BÜYÜK ANADOLU THERMAL
Şehir merkezine 27 km. uzaklıktaki otelimiz
Esenboğa Havalimanı’nın yanıbaşındadır.
Toplam 90.000 m2 kapalı alana sahip olan
otelimizin, 225 standart odası,
3 engelli odası, 4 aile odası, 17 suit ve
105 bağımsız dairesi bulunmaktadır.

TERMAL SU: Büyük Anadolu Termal Hotel,
Ankara’nın Çubuk İlçesi Melikşah mevkiinden
çıkan termal suyu da işletmesi bünyesine katarak,
kaplıca turizmi hizmeti vermeye başlamıştır.

AQUA PARK: Yaz sıcağından bunalan ve sahile,
tatile gidemeyen Başkentlilere Aqua Park’ta
“Antalya’nın denizi, Bodrum’un eğlencesi”
sloganı ile 1. kalitede hizmet verilmektedir.

TOPLANTI SALONLARI: 8000 kişilik kongre merkezi,
2500 kişilik toplantı salonu ve 50 kişiden 300
kişiye kadar değişik 11 toplantı salonu ve work
shop salonları.

SOSYAL AKTİVİTELER: Hamam, sauna,fitness center,
kapalı yüzme havuzu, dinlenme havuzu, masa
tenisi, bilardo, oyun salonu, açık ve kapalı otopark.

www.anadoluhotelsesenboga.com

l
modern mimarisi ve Anadolu'nun izlerini taşıyan
tasarımı ile konuklarına, Ankara'nın kalbinde
ayrıcalıklı bir konaklama imkanı sunuyor.
Otelimiz, şehrin kalbinin attığı, iş, alışveriş,
eğlence alanları, bakanlıklar, resmi binalar ve
uluslararası şirketlerin genel merkezlerine
yakın mesafede, ulaşımı kolay bir noktada
bulunmaktadır.
Lüks ve modern mimarisi ile
yükselen 18 katıyla Anadolu Hotels
Downtown Ankara, tüm konuklarının
ihtiyaçlarını karşılayacak yüksek
kalite ve standartlarda hizmet ve
donanıma sahiptir.
Otelimizde 216 Standart oda, 18
Korner Oda, 14 Süit ve 1 Kral Dairesi
olmak üzere toplamda 249 adet oda
bulunmaktadır.
l

kusursuz bir konaklamanın
yanı sıra, Anadolu ve Sögütözü
Restoranı ile de konuklarına Türk ve
dünya mutfağından eşsiz lezzetler
sunmaktadır.

l
sahip olduğu 8 ayrı toplantı salonu, 1037 m²
terası ile resepsiyon, kongre ve toplantı
gibi iş aktivitelerinizi gerçekleştirirken,
1000 kişi kapasiteli Ankara Balo
Salonu ile de düğün ve balo
gibi özel günlerinizi masala
dönüştürür.
l

şehrin kalbinde
kapalı havuz
keyfini yaşarken,
geleneksel Türk
hamamı ve
Jasmine Spa
ile de günün
arınırsınız...

“ŞUNA İNANMAK LAZIMDIR Kİ,
DÜNYA YÜZÜNDE GÖRDÜĞÜMÜZ HER ŞEY
KADININ ESERİDİR.”

TÜRK METAL SENDİKASI GENEL MERKEZİ YAYIN ORGANI

METAL

TÜRK METAL SENDİKASI GENEL MERKEZİ
Kültür Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi, No:40 Kızılay Çankaya/ANKARA
www.turkmetal.org.tr - bilgiislem@turkmetal.org.tr

ÇERKEZKÖY ŞUBESİ
Güven İş Caddesi No:5 K:2 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Tel: (0 282) 726 56 95
Faks: (0 282) 726 61 59
e-mail : cerkezkoysube@turkmetal.org.tr

ANKARA 3 NOLU ŞUBE
Sağlık Mahallesi Süleyman Sırrı Cad.
Mutlu Apt. No: 20/8-9 Yenişehir-Sıhhıye/ANKARA
Tel: (0 312) 231 36 71-72
Faks: (0 312) 231 36 73
e-mail: ankarasube3@turkmetal.org.tr

BİGA 1 NOLU ŞUBE
İstiklal Mah. Kurtuluş Cad. No:17-19 Kat:4 No:3
Biga /ÇANAKKALE
Tel: (0 286) 316 39 96
Faks: (0 286) 317 45 93
e-mail: bigasube1@turkmetal.org.tr
BOLU ŞUBESİ
Tabaklar Mah. Ferit Talay Cad.
İkizünal Apt. No: 34/B BOLU
Tel: (0 374) 215 46 65
Faks: (0 374) 217 73 75
e-mail: bolusube@turkmetal.org.tr
BURSA 1 NOLU ŞUBE
Yeni Karaman Mah. 4. Kantar Sokak
Asya İş Merkezi No: 2 Kat: 5 D: 510
Osmangazi / BURSA
Tel: (0 224) 240 03 20
Faks: (0 224) 249 20 76
e-mail: bursasube1@turkmetal.org.tr
BURSA 2 NOLU ŞUBE
Nilüfer Konak Mahallesi Kudret Sokak
No: 10 Kat: 3 Daire: 5/6 Nilüfer / BURSA
Tel: (0 224) 220 24 25
Fax: (0 224) 220 24 55
e-mail: bursa2nolusube@turkmetal.org.tr

ESKİŞEHİR 1 NOLU ŞUBE
Yeni Bağlar Mah. Uludağ Sok.
No:3 Kat:2 /ESKİŞEHİR
Tel: (0 222) 330 41 51
Faks: (0 222) 335 37 31
e-mail: eskisehirsube@turkmetal.org.tr
GEBZE 1 NOLU ŞUBE
Mustafa Paşa Mah. İbrahim Ağa Cad.
No:53 Kat: 4 Gebze / KOCAELİ
Tel: (0 262) 642 68 69
Faks: (0 262) 642 23 06
e-mail: gebze1nolusube@turkmetal.org.tr
GEBZE DİLOVASI ŞUBESİ
Hacı Halil Mah. Zübeyde Hanım Cad.
1225 Sok. No:2/4 Gebze / KOCAELİ
Tel: (0 262) 641 15 27
Faks: (0 262) 641 64 85
e-mail: gebzedilovasisube@turkmetal.org.tr
GEMLİK ŞUBESİ
Dr. Ziya Kaya Mah. 2 Nolu Aralık Sokak
Toka Apt. No:1 Kat:3 Gemlik /BURSA
Tel: (0 224) 514 78 08
Faks: (0 224) 514 78 09
e-mail: gemliksube@turkmetal.org.tr
GÖLCÜK ŞUBESİ
Merkez Mah. Preveze Cad. Esnaf Kefalet Sarayı No:5
Gölcük/KOCAELİ
Tel: (0 262) 412 79 03
Faks: (0 262) 412 79 04
e-mail: golcuksube@turkmetal.org.tr

BURSA 3 NOLU ŞUBE
Gazi Akdemir Mah. 5.Nilüfer Cad. No:2 Kat:2
Osmangazi / BURSA
Tel: (0 224) 225 41 78
Faks: (0 224) 220 69 50
e-mail : bursasube3@turkmetal.org.tr

İSKENDERUN 1 NOLU ŞUBE
Çay Mah. Tayfur Sökmen Bulvarı No:10 Kat:2
İskenderun / HATAY
Tel : (0 326) 614 28 11
Faks : (0 326) 614 31 93
e-mail: iskenderunsube1@turkmetal.org.tr

BURSA EMEK ŞUBESİ
Zekai Gümüşdiş Mahallesi, Sanayi Cad.
No:610/1-2-3-4 Osmangazi/BURSA
Tel: (0 224) 242 42 66
Faks: (0 224) 242 42 36
e-mail: bursaemeksube@turkmetal.org.tr

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ŞUBESİ
Batı Mah. Ankara Cad. Yargıçlar Çıkmazı No: 2/3
Pendik / İSTANBUL
Tel : (0 216) 375 48 54
Faks : (0 216) 375 52 68
e-mail: istanbulanadoluyakasi@turkmetal.org.tr

KAYSERİ ŞUBESİ
İstasyon Cad. Ekrem Işık İşhanı
No: 13 Kat: 4 /KAYSERİ
Tel: (0 352) 222 76 76
Faks: (0 352) 222 76 76
e-mail: kayserisube@turkmetal.org.tr
KDZ. EREĞLİ ŞUBESİ
Müftü Mah. Meydanbaşı Cad.
Ay-City AVM Kat: 2 A Blok No: 44
Kdz. Ereğli /ZONGULDAK
Tel: (0 372) 316 36 76
Faks: (0 372) 323 74 91
e-mail : kdz.eregli@turkmetal.org.tr
KIRIKKALE ŞUBESİ
Hürriyet Caddesi No:12 /KIRIKKALE
Tel: (0 318) 218 16 15
Faks: (0 318) 218 10 56
e-mail : kirikkalesube@turkmetal.org.tr
KOCAELİ ŞUBESİ
Tepecik Mahallesi İnönü Cad. No: 102
Ayyıldız Apt. Daire: 1 /KOCAELİ
Tel: (0 262) 321 22 96
Faks: (0 262) 321 47 51
e-mail: kocaelisube@turkmetal.org.tr
MANİSA 1 NOLU ŞUBE
Yarhasanlar Mahallesi 2315 Sok. 2/B
Şehzadeler / MANİSA
Tel: (0 236) 237 94 62
Faks: (0236) 238 00 45
e-mail: manisasube1@turkmetal.org.tr
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BALIKESİR ŞUBESİ
Eski Kuyumcular Mah. Çavuş Sk. İmre Apt. D Blok
No: 14 Kat: 3 Daire: 2 / BALIKESİR
Tel: (0 266) 243 68 12
Faks: (0 266) 243 68 13
e-mail : balikesirsube@turkmetal.org.tr

ÇORLU ŞUBESİ
Kazımiye Mah. Omurtak Cad.
Sabri Bey Apt. No:1/4 Çorlu/ TEKİRDAĞ
Tel: (0 282) 650 02 88
Faks: (0 282) 650 02 89
e-mail: corlusube@turkmetal.org.tr

İZMİR ŞUBESİ
1370 Sokak No: 20 Kat: 2
İsmet Kaptan Mah. Konak/ İZMİR
Tel: (0 232) 425 33 80
Faks: (0 232) 425 33 91
e-mail: izmirsube@turkmetal. org.tr

İ
I

ANKARA ŞUBESİ
Atatürk Mahallesi Korkmaz Sokak No:1
Daire No:1-2 Merkez/Sincan ANKARA
Tel: (0 312) 229 62 52/53
Faks: (0 312) 229 92 45
e-mail : ankarasube@turkmetal.org.tr

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE
Şirinevler Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad.
1. Sokak No:17 Bahçelievler / İSTANBUL
Tel: (0 212) 652 40 42- 62- 63
Faks: (0 212) 652 40 37
e-mail: istanbul1sube@turkmetal.org.tr

8 Mart’ta Yine Haykırdık
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BURSA OSMANGAZİ ŞUBE
Gazi Akdemir Mah. 5. Nilüfer Cad.
No: 2 Kat: 1 O smangazi / BURSA
Tel: (0 224) 220 72 22
Faks: (0 224) 220 60 70
e-mail: bursaosmangazisube@turkmetal.org.tr

Z

AKSARAY 1 NOLU ŞUBE
Taşpazar Mah. 806. Sokak
No:4 2’Nolu Özmel Apt. / AKSARAY
Tel: (0 382) 212 19 47
Faks: (0 382) 214 28 37
e-mail : aksaraysube1@turkmetal.org.tr
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SAKARYA ŞUBESİ
Yenidoğan Mahallesi
Fabrika Cad. No: 31 SAKARYA
Tel: (0 264) 277 45 90
Faks: (0 264) 274 45 25
e-mail: sakaryasube@turkmetal.org.tr
TOFAŞ ŞUBESİ
Haşim İşcan Cad. Modül Çevik Apt.
No: 10 Kat: 3 D 7-8 / BURSA
Tel: (0 224) 223 13 20
Faks: (0 224) 223 13 21
e-mail: tofassube@turkmetal.org.tr

Coşkusu

GELİYOR

