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Umutsuzluğa yer yok!
Türkiye‟de hummalı bir hazırlık var.
Hazırlık zor günler için, kriz ve savaş
günleri için…
Ne var ki bu zor günler için yapılan
hazırlıkları hakim sınıflar yapıyor. Bunu
yaparken de sanki tüm halk adına hazırlık
yapıyormuş izlenimi veriyorlar. Oysa
gerçek tam tersi. Bir avuç sömürücü
azınlığın çıkarları için belediye
başkanlarından gazetecilere,
akademisyenlerden öğrencilere kadar
herkes sesini yükselttiği için hapse
atılıyor, kıdem tazminatının kaldırılması
bunun için gündeme getiriliyor,
sendikalar bunun için hükümetin
güdümüne sokuluyor, ameliyatından
sonra kimseyle görüşmeyen Erdoğan
bunun için ABD başkan yardımcısı
Joseph Biden‟la hasta hasta görüşüyor,
“ya paranı, ya canını” yasası bunun için
çıkartılıyor, ordu bunun için
profesyonelleştiriliyor.
İşçi ve emekçi çoğunluğun da kendi
hazırlığını yapması gerekiyor. Zaman
geçiyor. Görev giderek daha da acil bir
hâl alıyor.
Umutsuzluğa yer yok! Bugün hazırlığı
yapar, safları sıklaştırırsak korkacak biz
olmayız. Rüzgârın işçiden emekçiden
yana döneceğine dair emareler çoğalıyor.
Arap devrimi tüm Akdeniz Havzası‟nı
sarmış, mücadelenin ateşi okyanusları
aşmışken umutsuzluk olamaz!
İş ki burjuvazinin peşine takılmayalım. İş
ki dostu düşmanı iyi ayıralım. Bize
sunulan düzen partilerinden herhangi
birine mahkûm olmadığımızı anlayalım.
Egemen sınıfa karşı bir üçüncü cepheyi,
emekçilerin ve ezilenlerin bağımsız
cephesini inşa edelim.

İletişim: metaliscisininsesi@gmail.com

Birleşik Metal İş Genel Kurulu:

“Güvencesizliğe
karşı tek güvence
örgütlü olmak!”

Birleşik Metal İş sendikasının 18. Olağan Genel Kurulu 16-19 Aralık
tarihleri arasında Kartal‟da gerçekleştirildi. Genel Kurul‟da ana slogan
olarak “Güvencesizliğe karşı tek güvence: Örgütlü olmak” belirlendi.
Kartal‟da Titanic isimli otelde gerçekleştirilen Genel Kurul‟un oldukça iyi
şekilde organize edilmiş olduğu gözlemlendi. Özellikle delegeler baştan
sona kongre disiplini ve coşku içinde hareket ettiler. Genel Kurul‟un açılış
gününde DİSK ve Birleşik Metal tarihini anlatan “Bugün dünün yarınıdır”
isimli film gösterildi. Ruhi Su korosu ise seslendirdikleri işçi marşlarıyla
salona coşku kattılar.
Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu‟nun konuşması
Türkiye‟deki sendikal ve siyasal sorunlara ayrıntılı biçimde değinirken
konuşmasında sendikaların demokrasi mücadelesinde daha fazla rol
üstlenmesi ve bu mücadelede dostlarıyla birlikte yürümesi gerektiği teması
öne çıktı. Yeni Anayasa tartışmalarında TÜSİAD‟la paralel bir tutum alan
mevcut DİSK yönetiminin aksine yeni Anayasa girişimlerinin sermayenin
çıkarlarını yansıttığını söyleyen Serdaroğlu‟nun bu vurgusu son derece
önemliydi.
Devamı Arka Sayfada…

BİRLEŞİK METAL İŞ GENEL KURULU
Ana sayfadan devam…
İlk gün siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinden konuklar ve uluslar arası
sendikal hareketten katılımcılar konuşmalar yaptı. Birleşik Metal sendikasının üye
olduğu IMF (Uluslar arası Metal Federasyonu) adına Fernando Lopez ve EMF
(Avrupa Metal Federasyonu) adına ise Eckelmann Ulrich konuşma yaptı. Ayrıca
Almanya, Macaristan, Kosova, Belçika, İspanya, Fransa, Hollanda ve KKTC‟den
sendikacılar da kurumları adına konuşmalar yaptılar. Ortak vurgu önümüzdeki
dönemde işçilerin uluslararası dayanışmasının öneminin artmakta olduğuydu. Bu
konuda güncel bir örnek olarak GEA Metal fabrikasındaki yasadışı lokavta karşı
verilen mücadele öne çıktı.
Genel Kurul‟un ikinci gününde mevcut yönetimin faaliyet raporu ve sendikal
politikalar tartışıldı. Özellikle geçtiğimiz yıl MESS dayatmalarına karşı gerçekleştirilen grev bu tartışmaların odak
noktasıydı. Ayrıca bir grev fonu oluşturulması ve erkek işçilerin ağırlıklı olduğu metal sektöründe sendika içi
işleyişte kadınlara pozitif ayrımcılık tanınmasına ilişkin tüzük değişiklikleri yapıldı.

Dünyadan Metal İşçileri Haberleri
Avusturya‟da Metal işçileri 25 yıl aradan sonra grev kararı
alarak iş bıraktı. Metal İşçi Sendikası, işverenler ile
yapılan toplu iş sözleşmesinde Kasım 2011 tarihinden
itibaren geçerli olmak kaydıyla %5,5 ücret zammı talep
ettiler buna karşılık, işveren temsilcileri ve sanayi odası
%3,1„lik artışı uygun gördü. Avusturya‟da ortalama %3,2
olan enflasyonun bile altındaki bu
oran karşısında işçiler uyarı grevine
gittiler. İlk gün 1,5 saat bırakan
metal işçileri, ikinci gün 5 saat iş
bırakınca %4,2 lik Metal sendikası
tarihinin en yüksek zammını
kazandılar. Uyarı grevine toplam
200 işyerinde yaklaşık 100.000 işçi
katıldı.
Almanya'da Ren Westfalya (NRW)
Metal işçileri, Almanya‟nın birçok şehrinde uyarı grevi
gerçekleştirdiler. Metal Sanayi İşçileri Sendikasının (IG
Metall) yaklaşık 75.000 işçi için %7 zam, mesleki
eğitimini bitirene süresiz çalışma sözleşmesi ve yaşlılıkta
part time çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep
etmişti. Toplu sözleşmede anlaşma sağlanamaması nedeni
ile binlerce işti iş bıraktı. Kasım ayının sonlarında
gerçekleşecek üçüncü tur pazarlıkların sonuç vermemesi
halinde IG Metall Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyaleti
Başkanı Oliver Burkhard daha geniş çaplı grevlerin
yapılacağını duyurdu.
Finlandiya‟da Sendikalarla işverenler 13 Ekimde toplu
sözleşme üzerinde anlaşarak yaklaşık 2 milyon işçi için 2
yıllığına yüzde 4,3 ücret artışında karar kılmışlardı. Metal
işverenleri bazı işçilere bu miktarın çok altında ödeme

yapmak isteyince 45 metal
fabrikasından 30 bin metal işçisi,
greve gitti. Sendika anlaşmaya
varılamaması durumunda, Nokia
ve Siemens‟in de aralarında bulunduğu 35 şirketteki 11
bin işçinin daha 7 Kasımdan itibaren greve katılacağı
uyarısında bulundu.
Uruguay‟da, Ulusal Metal İşçileri Sendikası (UNTMRA)
2010 Haziran‟ında süresi dolan toplu sözleşmenin,
aylardır patronların anlaşmaya varmaması ve diyalogu
reddetmesi yüzünden genel greve gittiklerini duyurdu.
Metal işçilerinin 10 Ekim‟de başlattıkları genel grev
devam ederken işçiler ülkenin çeşitli yerlerindeki 40
fabrikayı işgal ettiler. İşçiler talepleri yerine getirilene
kadar greve devam edeceklerini belirtiyorlar. Metal
İşçilerinin talepleri arasında, her altı ayda bir enflasyon
artı %3,5 zam, haftalık çalışma saatinin ücret kaybı
olmaksızın 48 saatten 44 saate indirilmesi gibi istekler
bulunuyor.

Savranoğlu işçilerinden Mersin liman işçilerine mektup var!
“Ne Van’da üşüyorum şimdi
Ne işgal ettiğim alanda nöbetteyim
Ne de sizin direniş çadırında olma
gururunda
Ama Çorlu’dan atıyor yüreğim size
Gözüm, kulağım sizden gelecek haberlerde
Zaten zafer kazanmış direnişçi kardeşlerim,
Artık eskisi gibi olmak için çok geç.
Siz artık mücadele ışığını yüreğinize
sızdırdınız
Mücadeleniz mücadelemizdir.
Bir gün tecrübelerinizden faydalanmak
umuduyla…
Mücadelenizi kucaklıyorum.”
Bir alüminyum işçisi

Bu satırlar, İstanbul‟dan Antalya‟ya, İzmir‟den Ankara ve Konya‟ya farklı şehirlerden işçilerin Mersin liman işçileri ile
dayanışma amacıyla yürütülen kampanya sonucunda liman işçilerine ulaştırdığı dayanışma mesajlarından sadece birisi.
Sınıf dayanışmasının en sıcak hissedildiği mesajlar yine kilometrelerce uzakta birbirini hiç görmeyen, tanımayan işçiler
tarafından yazılmıştı.
Gönderilen kartlar arasında belki de en anlamlısı kendileri de 100 günü aşkın bir süredir direnişlerini sürdüren Savranoğlu
işçilerinin mesajları idi. Savranoğlu işçilerinin tümü isimlerini bir karta yazmış, bazı işçiler de ayrı ayrı dayanışma
mesajları yollamışlardı. Liman işçileri de kendilerine büyük moral veren dayanışma mesajlarını karşılıksız bırakmadılar.
121. gününde olan direniş çadırından ayrılırken, farklı illerden gelen işçiler sınıf dayanışmasının mücadeleyi büyütme ve
mücadeleye moral taşıma açısından önemini, liman işçileriyle birlikte yaşamanın coşkusunu geldikleri şehirlere taşıdılar.

Patronlarımızdan işi eğlenceli hale getirmek için paha biçilmez öneriler…
…ve bizim önerilerimiz!
MESS’in önerisi: Doğru kelimeleri seçin. İş arkadaşlarınızla olumlu diyaloglar kurun.
-Bizim önerimiz: Biz işçiler olarak kendi aramızda olumlu diyalog kuruyoruz kurmasına ama patronlarla
hep monolog halindeyiz. Yani konuşma hep tek taraflı. Biz çalışma koşullarımızda iyileştirme zam vb. talep
ettiğimizde karşımızda kapı duvar. Bize bir şey söylendiğinde ise cevap vermeden sorgulamadan ailemizi,
sağlığımızı, psikolojimizi düşünmeden yapmamız isteniyor. İllaki patronla sohbet etmenin meraklısı değiliz.
Sendikamız olsun diyalog da kurulacaksa onunla kurulsun.
-Mess’in önerisi: Eğer işiniz rutinleşmeye başladıysa gözlerinizi kapatın ve bir hayal kurun. Örneğin bir
kumsalı, bir denizi hayal edebilirsiniz. Bu tip aktiviteler yalnızca birkaç dakikanızı alır ve kafanızı
boşaltmaya yardımcı olur.
-Bizim önerimiz: İş rutinleşmez mi, sabahtan akşama patrona para kazandıracağız diye aynı işi tekrar tekrar
yap dur. Hadi diyelim gözleri kapattık deniz, kum hayali kuralım (bu maaşlara da ancak hayali kuruluyor
zaten) hemen müdür başımızda bitiverir niye boş duruyorsun diye. Siz boş verin gözleri kapatmayı da çay
molalarımıza karışmayın yeter.
- Mess’in önerisi: İş sonrasında dair, güzel bir yemek, bir sinema ya da arkadaşlarla buluşma gibi aktiviteler
hem işinizdeki veriminizi arttırır hem de gününüzün daha çabuk geçmesine yardımcı olur.
-Bizim önerimiz: Ha yaşayın vallahi. Biz bunu hiç düşünememiştik. Madem öyle şu maaşlara biraz zam
yapın sürekli mesaiye kalmaktan kurtulalım da söylediklerinizi yapmaya hem para hem de zaman kalsın.
-Mess’in önerisi: Eve gitmeden önce gün boyunca ne yaptığınızı toparlayın, işin çok az bir kısmını bile
yapmış olsanız bile ne yaptığınızı görmek sizi rahatlatacaktır.
-Bizim önerimiz: Sevgili patronlarımız bütün dünyanın sizin etrafınızda döndüğünü düşünmekten vazgeçin,
bizi rahatlatan sizin kârlarınıza kâr katması için yaptığımız işler değil. Bizi eşimizle, çocuğumuzla
arkadaşlarımızla geçirdiğimiz vakitler rahatlatıyor. Biz eğlenmeyi de dinlenmeyi de rahatlamayı da biliriz…
Gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz.
(Öneriler işveren sendikası MESS’in Biz Bize dergisinin Kasım sayısından alınmıştır)

GEA işçisi sendika hakkı için direniyor!
GEA firması Alman sermayeli bir firma. Bu fabrikada sanayi tipi klimaların parçaları geldikten sonra
montaj işlemi gerçekleştiriliyor. GEA Klima‟da 3 yıldır Birleşik Metal-İş örgütlü.
GEA Klima patronları, 1 Haziran‟da Birleşik Metal-İş‟e üye oldukları için 7 işçiyi işten attı. GEA Klima
işten çıkarma gerekçesi olarak işlerin azalmasını gösterdi fakat işten çıkarmaların hemen ardından yeni
işçiler aldı.
İşten atılan işçiler fabrika önünde direnişe geçti. Arkadaşlarına destek veren 12 işçi de “iş olmadığı”
gerekçe gösterilerek 12 Temmuz‟da işten atıldı. Direnişe geçen işçilere içerdeki diğer işçilerin de destek
vermesi üzerine 19 Temmuz‟da lokavt ilan edildi ve geriye kalan 43 işçi de işten çıkarıldı.
Kanun dışı lokavt kararına yetkililer sessiz, polis patronu koruyor.
19 Temmuzda servislerin gelmemesi üzerine kendi
imkânları ile fabrikaya gelen işçiler polis tarafından
fabrikaya alınmadı ve iş yeri temsilcilerinden kimse
tarafından bir açıklama yapılmadı.
Fabrika bahçesi şu
anda polis merkezi
gibi iş görüyor.
İçeride sadece 11
taşeron işçi kalmış.
Onlar da polis
kontrolünde içeri
girip çıkıyorlar.
İşte İşçi İşte
direniş!
Direnişe geçen işçiler için 31 Temmuz‟da Birleşik Metal-İş Gebze Şubesi bir yürüyüş düzenledi. Organize
Sanayi Bölgesi'nde bulunan GEA Klima önünden Gebze merkeze kadar olan yürüyüş boyunca
“Direnişlerinin 58. gününde ne şefkat, ne de merhamet sadece adalet istiyoruz” yazılı pankart taşıyan
işçilere esnaf ve diğer işçilerden de destek geldi.
GEA işçisi Alman Konsolosluğuna yürüdü.
İşçiler 4 Ağustos günü İstanbul‟da bulunan Alman Konsolosluğu‟na yürüdü.
16 Ağustos günü sabah fabrika önüne gelen işçiler çadırlarının söküldüğünü gördü.
GEA İşçilerine Uluslar arası dayanışma
18 Kasım günü, Labour Start Küresel Dayanışma Konferansı'na katılmak üzere İstanbul'da bulunan, çeşitli
ülkelerden sendikacılar işçilere destek için fabrika önüne geldiler.
Yabancı sendikacılar adına konuşan Kristyne Peter, GEA firmasına öfkeli olduklarını belirterek, “İşverenin
sendikasızlaştırma girişimlerinden ve sendikal hakları ihlal etmesinden dolayı öfkeliyiz. GEA‟nın diğer
şirketinin uluslar arası metal işçileri Federasyonu ile bir sözleşmesi var bu sözleşmeye göre GEA işçi
haklarına ve sendikal örgütlenmesine karışmayacağını garanti etmiştir” diye konuştu. Ziyaret sloganlarla
sonlandırıldı.
Birbirimizden Haberdar Olalım
Zafer Direnen Emekçinin Olacak.
Direnen işçiler hukuksal mücadelelerini de başlattıklarını
belirttiler. Defalarca tanımadıkları kişilerin taşlı ve sopalı
saldırılarına uğrayan, çadırları yıkılan ama direnişlerini
sürdüren yürekli işçilere destek için Birleşik Metal İş
sitesinden (http://www.birlesikmetal.org/) uluslararası bir
imza kampanyası başlattı. İmza kampanyası GEA‟dakı
yasa dışı greve son verilmesini işçilerin sendikalı olarak
yeniden işyerinde işe başlamalarını talep ediyor.

Haberlerinizi, Şikayetlerinizi Ve
Önerilerinizi Bizimle Paylaşın
Yayınlayalım

metaliscisininsesi@gmail.com

