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MÜCADELEYİ BÜYÜTELİM

Yıllardır insanca yaşama ve çalışma talepleri karşılanmayan, çalışma koşulları gittikçe ağırlaşan, iktidarlar 
patronlar ve patron yanlısı sendikanın cenderesinde bu düzene razı gelmeleri istenen on binlerce metal işçisinin 
direnişine tanıklık ediyoruz. 14 Mayıs gecesi Bursa’da Renault işçilerinin başlattığı direniş önce Bursa Tofaş 
fabrikasına ve onlarca fabrikaya, sonrasında Kocaeli Ford fabrikasına, ardından Ankara ve Sakarya’da Türk Traktör 
fabrikasına, Eskişehir’de Ford fabrikası başta olmak üzere bir çok ile ve fabrikaya sıçradı. Renault işçilerinin 
patronlara ve işbirlikçi sendika Türk Metal’e karşı başlattığı direniş dalga dalga büyüyor ve şimdiden son yılların 
en büyük işçi isyanına dönüşmüş durumda. İşçiler bazı fabrikalarda toplu şekilde Türk-Metal’den istifa ederek, 
bazı fabrikalarda aynı zamanda üretimi de durdurarak direnişe katılıyor. 

İşçiler neden direnişte? Hem patrona hem yandaş sendikaya karşı direniyorlar

Direniş bir yandan sırtlarından milyarlarca dolar kazanan, ama saat başı 2 TL zammı işçilere çok gören metal 
patronlarına ve patronların sendikası MESS’e karşı. İşçiler çok ağır çalışma koşullarında çalışırken, 57 saniyede 
bir otomobil üretirken, açlık sınırında maaşlar alıyorlar, kendi yaptıkları otomobilleri alabilmeleri ise imkansız. 

Direniş sadece patronlara karşı değil. Aynı zamanda bugüne kadar işçilerin hakkını savunmak yerine 
her zaman patronların yanında saf tutan, emekçi temsilcisi gibi değil patron temsilcisi gibi çalışan, kölelik 
koşullarının oluşturulmasında büyük payı olan, her toplusözleşme döneminde işçinin değil patronun haklarını 
savunan yandaş sendika Türk Metal Sendikasına karşı da mücadele ediyor işçiler. Bu nedenle ilk günden itibaren 
direnişe katılan işçiler Türk Metal Sendikasından istifa ederek direnişe geçiyorlar. O nedenle, direnişin öne 
çıkan taleplerinden biri, Türk Metal Sendikasının tabelasının fabrikalardan kaldırılması, işçilerin kendi seçtikleri 
temsilcilerin muhatap alınması. 

Direnişin başından beri birlikteliklerinin önemine vurgu yapan işçiler, “birliğimizi bozarlarsa asla 
kazanamayız” diyorlar. Bu nedenle taviz vermedikleri taleplerinden biri de, eylemler nedeniyle hiçbir işçinin 
işine son verilmemesinin garanti edilmesi ve yazılı protokole bağlanması. 

Bir yandan patronlar, bir yandan Türk Metal Sendikası ilk günden itibaren metal işçilerinin direnişini kırmak, 
birliklerini engellemek, direnişi en az kazanımla bitirmek için akımıza gelen her türlü yöntemi kullanıyor. Bu 
süre içinde mücadele eden işçiler provokatör ilan edildi, yaptıkları eylemlerin ekonomiye ve halka zarar verdiği 
propagandası yapılmaya çalışıldı, eyleme katılanlar ve aileleri tehdit edildi. Vali, polis, jandarma devreye 
sokuldu. Ana akım medya ise hep bildiğimiz gibi, on binlerce işçinin üretimi durdurması “haber değeri” görmedi. 
Henüz direnişe katılmayan yerlerde ise işverenler, “eylem yapmayın, size de onların kazandıklarının aynısını 
vereceğiz” diyerek rüşvetle işçileri durdurmaya çalışıyorlar. 

METAL İŞÇİLERİ
İNSANCA ÇALIŞMA VE YAŞAMA KOŞULLARI İÇİN DİRENİYOR



Yandaş sendikayı da, bu sendikanın imza attığı sözleşmeleri(!) de yakından biliyoruz 

Sağlık ve sosyal hizmetler alanı da dahil olmak üzere tüm kamu alanında yandaş sendikanın ne anlama 
geldiğini bizler gayet iyi biliyoruz. İktidarla kol kola hareket eden; bir yandan baskıyla, zorla, tehditle; bir 
yandan tayin, terfi-atama rüşvetleriyle emekçileri zapturapt altına alan, idare ile kol kola örgütlenen Memur-
Sen kamu emekçilerine zarar veriyor. Kamu emekçilerinin haklarını savunmayı bir tarafa bırakalım, hak 
kayıplarının en büyük sorumlularından biri bu sendika. Üstelik örgütlenme özgürlüğünün önündeki en büyük 
engellerden biri de bu sendika. 

Son imzalanan sözleşmenin(!) sonuçlarını halen yaşıyoruz. Hatırlayalım, 7 Ağustos 2013 günü, bir Kurban 
bayramı arifesinde, kendi belirledikleri görüşme takvimine bile uymadan, takvimin bitmesine daha 23 gün 
varken baskın bir şekilde hükümet temsilcileri ve Memur-Sen toplu sözleşmeyi imzaladıklarını açıklamışlardı. 
Emekçilerden kaçırarak imzalanan sözleşmenin nasıl bir ihanet sözleşmesi olduğu hemen ortaya çıktı. Sözleşme 
masasına götürülen 1152 talepten sadece 18’i sözleşmeye konu olabildi, üstelik onlar da sorunları çözmekten 
uzaktı. Doğru düzgün zam alamadık, enflasyon farkı altında ezildik. Alınan zammın fiilen 6 ayda yok olmasına 
neden olan vergi dilimi uygulaması görüşülmedi bile. Doğum, çocuk, aile, eş yardımı gibi ödemelerde ise hiç zam 
yapılmadı. Kazanım değil, kayıplarla dolu bir sözleşme imzalandı. Nitekim Memur-Sen’in Başkanı mükafatını 
aldı, AKP milletvekili adayı yapıldı. 

Metal Direnişi kazanımlarla devam ediyor

Metal işçilerinin direnişi tüm engellemelere rağmen her gün yeni bir fabrikadan gelen sesle büyüyor. Her gün 
yeni gelişmelerin yaşandığı direnişte kimi fabrikalarda ise işçiler taleplerini kabul ettirerek üretime başladılar. 
Son olarak direnişin ilk başladığı yer olan Bursa Renault’da işçiler işverene dokuz maddeden oluşan taleplerini 
kabul ettirdi ve yeniden üretime başladılar. Günler boyunca fiili olarak grev yapan Renault işçileri, imzalanmış 
olan toplu sözleşmeyi yırtarak yeni bir sözleşme yapmış ve yeni kazanımlar elde etmiş oldu. 

Dayanışmayı büyütme, birlikte mücadele zamanı 

Şimdi kamu emekçilerinin önünde de yeni bir toplu sözleşme dönemi var. Metal işçileri yandaş sendikaya 
karşı kendi gerçek talepleri etrafında birleşerek bu sendikayı bertaraf edebileceklerini, başka bir örgütlülük 
yaratılabileceğini gösteriyorlar. Bizim de, toplu sözleşme süreci de yaklaşırken kamu emekçilerinin yandaş 
sendikalardan kurtularak mücadeleci sendikalarda birleşmemizin ve birlik olmamızın önünde hiç bir engel yoktur. 
Metal işçileri nasıl Türk Metal Sendikasını fabrikalardan söküp atıyorsa, kendi taleplerini oluşturup işverene 
kabul ettiriyorsa, bizler de bunu yapabiliriz. Bugün Memur-Sen’in baskısı altında bulunan kamu emekçileri için 
de bu baskıyı kırmak ve ortak mücadeleyi güçlendirmek için harekete geçme zamanıdır. 

O nedenle kendilerine dayatılan sözleşmeleri yırtıp kendi gerçek sözleşmelerini oluşturmak için mücadele 
eden metal işçileri ile biz kamu emekçilerinin gerçek toplu sözleşme mücadelemiz dayanışmanın gücü ile 
birleşmelidir. 

Birlikte kazanabiliriz 

Türkiye ekonomisinin lokomotifi durumunda olan metal sektöründe yaşanan gelişmeler tüm Türkiye’yi 
etkileyecek, metal işçilerinin kazanımı da domino etkisi yaparak bütün işkollarını etkileyecektir. Kamu 
emekçileri de buna dahildir. Yani metal işçilerinin direnişine vereceğimiz destek ve dayanışma, aynı zamanda 
ve asıl olarak kendimize yapacağımız bir destek olacaktır. 

Bu nedenle bir yandan kendi mücadelemizi ve örgütlülüğümüzü, bir yandan bulunduğumuz her alanda 
metal işçilerinin mücadelesinin kazanması için göstereceğimiz desteği büyütmeliyiz. Gelecekleri için mücadele 
eden metal işçileri yalnız değildir ve çıktıkları bu yolda yalnız yürümeyeceklerdir. Tüm emekçileri ve emek 
dostlarını metal işçileri ile dayanışmaya ve birlikte mücadeleye çağırıyoruz. 
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