METAL !$Ç!LER!N!N 2010-2012 TOPLU !$ SÖZLE$MES!
SÜREC!NDEK! MÜCADELES!
Nursel Durmaz
Pamukkale Üniversitesi

Özet: Bugün Türkiye’deki bütün i#çilerin, sahip oldukları hayat #artlarının kötüye
gitmesinin temel sebebi, piyasadaki fiyatlarla ücretler arasında mevcut dengesizliklerdir. Bunun yanında, yasal düzenlemelerin ve hükümet politikalarının i#çilerin ya#am
#artlarında bir düzelmeyi temin edemedi!i de söylenebilir. Bu durum üretim, kârlılık
ve istihdamın ola!anüstü arttı!ı metal sektöründe de kendini göstermi# ve sonuç itibariyle metal sektörü büyümü#tür. Ancak, bu büyümenin önemli bir kısmı hammadde
ve makine alımına ayrılan sabit sermaye yatırımlarında gerçekle#mi#, ücretlerin bu
büyümedeki payı sınırlı olmu#tur. Dolayısıyla, giderek daha çok sabit sermaye daha
fazla i# gücünü çekmekte ve metal i#çilerinin tabi oldu!u sömürü yo!unla#maktadır.
Bu ko#ullar altında çalı#an metal i#çilerinin greve gitmeleri kaçınılmaz olmu#tur. Metal
i#kolunda örgütlü i#çi sendikası Birle#ik Metal-"# ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında yürütülen 2010-2012 metal i#kolu grup toplu i# sözle#meleri görü#melerindeki uyu#mazlı!ın ardından 11 $ubat 2011 tarihinde, Birle#ik Metal-"# örgütlü oldu!u i#yerlerinin 28’inde grev kararı almı#tır. Birle#ik Metal-"# grev süresince
kararlı!ını göstermi# ve etkili bir direni# örgütlenmi#tir. Grev sonucunda, uyu#mazlık
kapsamında olan bütün i#yerlerinde, MESS ve aynı i#kolunda örgütlü olan di!er i#çi
sendikası Türk Metal’e ra!men, i#çilere dayatılandan daha yüksek bir ücret artı#ı sa!lanmı#tır. Metal i#çilerinin bu grev sürecinden ba#arıyla çıkarak Birle#ik Metal-"#’in
örgütlü oldu!u bütün i#yerlerinde taleplerini i#verene kabul ettirmesi, Türkiye i#çi
sınıfı için büyük bir önem ta#ımaktadır. Metal i#çisinin ba#arısı, Türkiye i#çi sınıfına,
kazanımların mücadele ile elde edilebilece!ini tekrar hatırlatmı#, direnen ve mücadele
eden i#çilerin kazanabileceklerini göstermi#tir.
Anahtar Kelimeler: metal sektörü, sömürü, grevler.
Abstract: The main reason of the deterioration of the living conditions of all workers
in Turkey is the existing imbalances between wages and market prices. Besides, it is
possible to say that legal regulations and the approach of government concerning the
existing problem could not provide an improvement in the living standards of workers. This situation has also been a case in the metal sector in which production, profitability and employment have increased superiorly. As a result, the metal sector has
expanded. However, the interesting point is that the expansion of the sector has realized in investments in the forms of fixed capital appropriated for purchasing of raw
materials and machinery, but the investment in workers has been limited. Therefore,
more and more fixed capital has been attracting more labour force, and so the exploitation to which the workers are subjected has been intensifying. It was inevitable that
the metal workers employed under those conditions went on strike. Following the
disagreement in the negotiations of “2010-2012 group collective bargaining” between
the trade union, Birle#ik Metal-"#, and the employer union, MESS, in 11 February 2011,
Birle#ik Metal-"# went on strike in 28 of its workplaces. Birle#ik Metal-"# indicated its
determination throughout the strike and organized an effective resistance. As a result
of the strike, despite of MESS and Türk Metal, and other trade unions organized in the
same sector, a higher wage increase was secured for all workers. It has a great im207
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portance for Turkish working class that metal workers made the employers adopt their
demands, by coming through the process of strike, in all workplaces where Birle#ik
Metal-"# are organized. The success of the metal workers reminded the Turkish working class that better living standards could be accomplished through the struggle of
strike. It has also showed that only workers who are resisting and putting up a struggle
could succeed.
Keywords: metal industry, exploitation, strikes.

G!R!$
Metal sektörü Türkiye imalat sanayii açısından giderek a!ırlık kazanan bir sektör
durumundadır. "malat sanayiinde kayıtlı çalı#anların % 36’lık bir kesimi bu sektörde bulunmaktadır. Son 5 yıllık süreçte Metal sektörü önemli bir geli#me göstererek imalat sanayii içindeki payını artırmı#tır. Millî Prodüktivite Merkezi (MPM)
2010 yılının ilk çeyre!ine ait verimlilik göstergelerini 2 A!ustos 2010’da
açıklamı#tır. Metal sektöründe ücretlerde ciddi anlamda dü#ü# ya#anmı#tır. Ayrıca
i#ten atılma baskısı altındaki i#çiler daha yo!un çalı#mak durumunda kalmı#lardır
ve bu süreç devam etmektedir. Az i#çi ile daha çok üretim yapılması bu dönemin
temel özelli!i olmu#tur. Bu dönemde, hemen her i#yerinde performans hedefleri
artırılmı#, i#çilerin daha fazla üretim yapması istenmi#tir. "#çiler artık biyolojik
olarak sınıra gelmi# durumdadır. Yo!un çalı#manın i#çilerin sa!ılı!ını bozması
kaçınılmazdır. Verimlilikteki bu artı#, i#çilerin daha fazla sömürülmesinden, patronların daha fazla kar elde etmesinden ba#ka bir anlama gelmemektedir (Birle#ik
Metal-"#, 2010).
Son çeyrek yüzyıl boyunca, büyüme hızının üçüncü dünya ülkelerinin çok büyük bir bölümünde önceki çeyrek yüzyıla göre dü#tü!ü ve gelir da!ılımının emekçilerin aleyhine, sermaye sınıflarının lehine de!i#ti!i, tüm ciddi ara#tırmaların
ortaya koydu!u olgulardır. Daha açık bir ifade ile makroekonomik politikalar,
sermaye birikimi, büyüme ve kalkınma amaçlarından uzakla#mı#, önceliklerin
ba#ına istikrar gelmi#, bu politikalara daraltıcı ve deflasyonist yöneli#ler egemen
olmu#tur. Neoliberal politikaların bölü#üm sonuçları i#sizli!in artmasına, reel
ücretlerin verim artı#larının gerisinde seyretmesine, hatta ço!u kez gerilemesine
yol açmı#; kırsal dünyada topraksızlık artmı#; küçük ve orta köylülere dönük destekleme politikalarının kapsamı gerilemi#; devletin sosyal alanlara dönük harcamaları daralmı#; “kamu hizmeti” sayılarak parasız hizmet sunulan pek çok alanda,
“kullananın bedel ödeyerek yararlanması” ilkesi yaygınla#mı#tır. Bu politikaların
nihai yansıması, artı-de!er oranlarının yükselmesi, artı-de!erin içinde ise finans
kapital ve rantiye paylarının artmasıdır. Temel (birincil) bölü#üm ili#kilerindeki
dönü#ümlerin nihai bilançosu, böylece, açık seçik olarak emek aleyhine, sermaye
lehine gerçekle#mi#tir (Boratav, 2010: 33). Metal sektörü için de bu de!erlendirme
geçerlidir. "#çi ücretlerinin, sermayenin kârıyla kar#ıla#tırılması, i#çilerin sermaye
kar#ısındaki konumunu anlamak açısından büyük önem ta#ımaktadır. Sermayenin kârıyla, ya da üretimde yaratılan toplam de!erle kar#ıla#tırıldı!ında ücret, göreli ücrettir. Reel ücretlerdeki gerileme i#çinin eskisine göre daha az mal ve hizmet
tüketmesi, mutlak anlamda yoksulla#masıdır. Göreli ücret kavramı, üretim süreci
içinde i#çinin ve sermayenin payını ortaya koyan bir kavramdır. Bu sebeple göreli
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$ekil 1: Metal #"kolunda Ücret-Verimlilik-#stihdam #li"kisi

Kaynak: Birle!ik Metal-#! (2008: 15).

ücretlerdeki gerileme i#çinin sermaye tarafından daha fazla sömürülmesi ve göreli
olarak yoksulla#masıdır (Birle#ik Metal-"#, 2008: 7).
#ekil 1, göreli ücretlerin 2001 krizinin hemen ardından çok keskin bir biçimde
dü#tü!ünü göstermektedir. Metal i#çileri, 2001 krizi döneminde sürekli “kriz nedeniyle fedakârlık” ö!ütleri dinlediklerini, kriz geçtikten sonra eski konumlarına
dönecekleri sözü verildi!ini ifade etmi#lerdir (Birle#ik Metal-"#, 2008: 15). $ekil
açıkça gösteriyor ki, kriz nedeniyle kaybeden i#çiler olmu#tur ve hiçbir #ekilde eski
günlerine dönememi#lerdir.
#ekil 1’den anla#ıldı!ı gibi, metal i#kolu genelinde ve tüm alt sektörlerde ücretler a#a!ıya, verimlilik ise yukarıya do!ru seyretmekte, i#çi sınıfı ile sermaye
arasındaki ili#ki i#çi sınıfı aleyhine de!i#mektedir. 1997 yılından 2007’ye kadar
olan dönemde metal i#kolunda istihdam % 45 oranında artmı#tır. Sermaye, göreli
ücretleri geriletti!i ölçüde, i#çi sayısını arttırmı# ama her yeni i#çinin istihdam
maliyetini de dü#ürmü#tür. Sonuç olarak diyebiliriz ki, metal i#kolunda dü#ük
ücretli i#çi çalı#tırma giderek yaygınla#maktadır. Daha ucuza daha çok i#çi ve i#çi
ba#ına dü#en verimlilikte yüksek artı# oranları, sermayenin hızlı büyümesinin
açık kanıtı ve temel nedenidir. "#çiler açısından ise bu geli#me, dü#ük ücretler, ücretlerin farklıla#ması, çalı#ma yo!unlu!u ve temposunun artması anlamına gelmektedir. Tüm alt sektörlerde, 2000 yılı bir dönüm noktası olu#turmaktadır. $ekilden de anla#ılaca!ı gibi, 2000 yılından itibaren ücretler düzenli bir biçimde
a#a!ıya do!ru seyretmektedir.
$u ana kadar, i#çilerin gerçekle#tirdikleri üretimden aldıkları payı ve bu payın
zaman içerisinde nasıl azaldı!ı ortaya koymaya çalı#tık. $imdi de sermayenin
kârını hesaplamaya çalı#alım. Öncelikle bu konuda sınırlı kaynak oldu!unu belirtmeliyim. "#verenler gizlilik gerekçesiyle i#yeri bilgilerini, kamu ile payla#mamaktadırlar. Birle#ik Metal-"# Sendikası’nın Metal $!çisinin Gerçe"i (Birle#ik Metal"#, 2008) adlı çalı#masında borsaya verilen bilgilerden yararlanılarak #irketlerin
brüt kârı hesaplanmı# ve sonuç elde edilmeye çalı#ılmı#tır. Üretim süreci içinde
yaratılan toplam de!er, ücret, faiz, kâr ve vergi olarak bölü#ülmektedir. Di!er bir
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Tablo 1: Kar ve Ücret Kar"ıla"tırması
2007 YILI !MKB B!LANÇOLARINA GÖRE
Yıllık Ücret (Ü) Sömürü Oranı Çalı"an
(Ç*AÜ*12)
(K/Ü)
Sayısı (Ç)

Aylık Brüt
Ücret (AÜ)

$irket

Brüt Kar (K)

Arçelik

1.388.659.621

215.903.172

6,4

10.793

1.667

66.892.728

43.988.796

1,5

2.199

1.667

Borusan

100.999.533

27.265.452

3,7

1.363

1.667

Bsh

533.146.560

54.790.956

9,7

2.739

1.667

8.120.023

2.900.580

2,8

145

1.667

992.858.510

163.212.636

6,1

8.159

1.667

Beko

Çelik halat
Ford
!zmir Demir Ç.

15.384.668

13.682 736

1,1

684

1.667

Karsan

28.484.245

19.663.932

1,4

983

1.667

Otokar

118.307.056

24.304.860

4,9

1.215

1.667

Tofa"

266.301.941

173.534.700

1,5

8.675

1.667

Türk Traktör

126.817.945

26.745.348

4,7

1.337

1.667

Bosch fren

17.140.189

5.881.176

2,9

294

1.667

Ege Endüstri

13.722.437

8.281.656

1,7

414

1.667

Uzel makina

48.467.771

24.504.900

2,0

1.225

1.667

Demisa"*

11.116.705

11.982.396

0,9

599

1.667

Isuzu

89.851.771

14.702.940

6,1

735

1.667

Makine Takım
Prsymian
Toplam

5.092.979

4.780.956

1,1

239

1.667

81.410.974

6.701.340

12,1

335

1.667

3.912.775.656

842.828.532

4,6

42.133

1.667

* 2007 Faaliyet Raporu.
Kaynak: Birle!ik Metal-#! (2008: 21).

!

deyi#le, yaratılan toplam de!erden ücretler çıkarıldı!ında, tüm kapitalist sınıfların kendi aralarında bölü#tükleri artı-de!ere ula#ılmı# olunacaktır. Yapılan çalı#mada 2007 yılı için MESS’in açıkladı!ı ortalama saat ücretleri veri alınmı#tır.
Grup toplu i# sözle#mesi kapsamındaki i#yerlerinde ortalama saat ücreti brüt 4,65
YTL’dir.1 "kramiye dahil aylık brüt ücret 4,65x300= 1.395 YTL olarak hesaplanmı#tır. Sermayenin karı brüt olarak dikkate alındı!ı için ücret ödemelerinde,
yüzde 19,5’luk i#veren sigorta payı eklenmi#tir. Bu durumda aylık ücret yakla#ık
olarak 1.667 YTL olmaktadır. $irket bilançolarındaki brüt karlar ücrete oranlandı!ında sömürü oranları elde edilmi#tir. Yani böylece, üretimde yaratılan de!erin sermaye ve i#çiler arasında hangi oranlarda payla#ıldı!ı, i#çilerin sermayeye
kar#ılıksız çalı#ma süreleri bulunmu# olmaktadır. 2007 "MKB bilançoları ile
yapılan hesaplamalara göre metal i#kolundaki durum Tablo 1’de verilmi#tir. Buna göre (Birle#ik Metal-"#: 21):
a) Metal i#kolunda sömürü oranı yüzde 460’tır.
b) Sermayenin bir yıllık kârı i#çilerin 4,6 yıllık ücretlerini ödemeye yeter.

1

2007 yılında para birimi YTL’dir.
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c) "#çiler, çalı#ma sürelerinin 1 saatinde kendilerine ücret kar#ılı!ı, 4,6 saatini
ise sermayeye bedava çalı#maktadırlar.

#eklinde birden fazla biçimde ifade edilebilmektedir.
Sendikal ya#amın ba#langıcının, i#çilerin sermaye gücünün kar#ısındaki örgütlenme ihtiyacından kaynaklandı!ını biliyoruz. Tek bireyin emek gücünün i#verenin sermaye gücü kar#ısındaki zayıflı!ı, ortak mücadeleyi önce meslek temelinde,
daha sonra sınıf temelinde örgütlü hale getirmi#tir. Sendikaların kurulu# dönemi,
bu mücadelelerin de ortak tarihini olu#turmaktadır (Lordo!lu, 2011).
Toplu sözle#meler aracılı!ıyla i#çiler çalı#ma ve ya#ama ko#ullarını iyile#tirmenin, sermayenin sömürüsünü sınırlamanın mücadelesini verirler. Metal i#kolu,
son yıllarda gerçekle#tirdi!i ola!anüstü büyüme, ihracat, ciro ve kâr artı#ları ile
ekonominin lokomotifi olmu#tur. Bütün bunların metal i#çilerinin kar#ılı!ı ödenmeyen emekleri, yo!unla#an sömürüleri sayesinde gerçekle#ti!ini söylemek yanlı#
olmayacaktır. Daha önce de bahsetti!imiz gibi metal i#kolunda çalı#anların sayısı
10 yıl içinde % 45 artmasına ra!men ücretler yarı yarıya dü#mü#tür. Bu metal i#verenlerinin, ucuz i#gücü sömürüsüyle kârlarını katladı!ını göstermektedir. Bu
nedenle i#yerlerinde ücretler arasında uçurumlar olu#mu#tur. AKP iktidarının getirmi# oldu!u "stihdam Paketi ile, i#e yeni girecek i#çilerin sigorta primleri i#sizlik
sigortası fonundan kar#ılanmaktadır. Böylece, metal i#kolunda zaten dü#ük olan
i#e giri# ücretleri, i#verenler açısından daha da dü#ürülmektedir. Birle#ik Metal-"#
bu konudaki isteklerini birkaç ba#lık altında toplamı#tır:
•
•
•
•
•
•

Sermayenin sömürüsünü sınırlamak,
Dü#ük ücretlilere iyile#tirme sa!lamak,
"htiyaçlarını kar#ılayacak düzeyde ücret zammı almak,
"#e giri# ücretlerinin yükseltilmesi,
Enflasyon endeksli zamlara ve esnek çalı#maya yer verilmemesi,
Sosyal ödemelerin azaltılmaması.

I. GREV KARARININ VER!LMES!
Grev, sendika özgürlü!ünün en önemli parçasıdır. Uluslararası Çalı#ma Örgütü
(ILO) Sendika Özgürlü!ü Komitesi grev hakkını, “i#çilerin mesleki çıkarlarını korumayı ve geli#tirmeyi sa!layan ve sendika hakkı içinde yer alan bir temel araç”
olarak kabul etmi#tir. Öte yandan Avrupa Konseyi tarafından “ekonomik ve sosyal ilerlemenin dinamik bir aracı” olarak nitelenen ve 1961 yılında imzalanan
“Avrupa Sosyal $artı” ve 1999 yılında yürürlü!e girerek bu sözle#meyi güncelle#tiren “Gözden Geçirilmi# Avrupa Sosyal $artı”, grev hakkını “temel haklar”
arasında kabul etmektedir. Türkiye’de grev hakkı, bu uluslararası normlara aykırı
ve birço!u do!rudan Anayasa’dan gelen sayısız kısıtlamalara, yasaklamalara tabidir. Grev hakkını düzenleyen 2822 sayılı Toplu "# Sözle#mesi, Grev ve Lokavt Kanununda “yasadı#ı grev” kavramıyla ifadesini bulan bu kısıtlama ve yasaklamalar
son derece a!ır yaptırımlarla desteklenmektedir. Grevin yasallı!ı ise, toplu i# sözle#mesinin yapılması sürecinde ortaya çıkabilecek “çıkar uyu#mazlıkları” ile
sınırlandırılmı#tır ($afak, 2007; "#eri ve Sertlek, 2011: 59).
Metal i#kolunda 2004-2006 sözle#mesinin ortalarından itibaren ciddi bir büyüme e!ilimi ba#lamı#tır. Bu dönemin en önemli, en çarpıcı özelliklerinden birisi
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budur. Bu büyümenin temel nedeni ise metal i#çilerinin a#ırı sömürüsüdür. "stihdamda neredeyse yarıya yakın bir artı# gözlenmektedir. Di!er sektörlerde de kısmi
büyümeler vardır ancak burada hem üretim rakamlarında hem i#çi sayısında ciddi
bir artı# vardır. Geçti!imiz dönem 75-80 bin civarında olan sözle#me kapsamındaki i#çi sayısı bu dönem 100 bine ula#mı#tır. Bu bile ciddi bir artı#ı gösteriyor. Sektörün bütününe baktı!ımızda ise, son 6-7 yıl içerisinde istihdamda
%45’lik bir artı# söz konusu. Birle#ik Metal-"# Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı
Mehmet Be#eli’ye göre, kapitalist birikimin mantı!ı açısından bakarsak, istihdamın artıyor olması sömürünün artmasıyla, kârlılı!ın artmasıyla ba!lantılıdır.
Çünkü kapitalistler e!er kâr elde edemezlerse bu alanlara yatırım yapmaz, bu alanlarda büyümezler. Bu alanlardan çekilirler. Genel Sekreter Yardımcısı konu ile ilgili #unları da eklemi#tir (Be#eli, 2008):
"#çiler gidi#atı bizzat kendi ya#antılarında görüyor. “Biz iki yıl önce tek makineye bakıyorduk, #imdi 3 makineye birden bakıyoruz. Biz eskiden günde 3 kamyon mal çıkartıyorduk, #imdi 20 kamyon mal çıkartıyoruz” gibi ifadelerle üretimdeki artı#ı kendi ya#antılarından, üretim süreci içerisinden güzel örneklerle
anlatıyorlar. Bu önemli. Çünkü bugüne kadar Türkiye’deki sözle#melerde sendikaların söylemlerine, i#çilerin yakla#ımlarına, kendilerini haklı göstermek
için ortaya koydukları söylemlere baktı!ımızda, hep üretim süreci dı#ındaki unsurlarla kendi haklılıklarını kanıtlamaya çalı#tıklarını gördük. Ekme!in fiyatının artması, enflasyonun artması vb. gerekçeler olu#turdular.

Bu durumun ardından Birle#ik Metal-"# sendikası ile i#veren sendikası MESS
arasında yürütülen 2010-2012 metal i#kolu grup toplu i# sözle#melerinde uyu#mazlık ya#anması üzerine 11 #ubat 2011 tarihinde Birle#ik Metal-"# Sendikası’na
üye i#yerlerinin 28’inde grev kararı almı#tır. Bu i#yerlerinin 13’ünde grev oylaması yapılmı# ve bu oylama sonucuna göre 6’sı grev kararına hayır, 7’si ise evet
demi#tir. Ayrıca geriye kalan 14 i#yerinde “evet” sonucu çıkaca!ından emin olduklarından grev oylaması yapmaya gerek bile görmemi#tir. Böylece Birle#ik
Metal-"# sendikası üyelerinin yüzde 90’ı greve çıkma kararı almı#tır. Artık sefalet
ücretine boyun e!memekte kararlı olan metal i#çileri, sermayeye kar#ı en büyük
silahını, grevi gündeme getirmi#tir. Birle#ik Metal-"# Sendikası Anadolu $ube
Ba#kanı Seyfettin Gülengül grev kararının alınmasını #u #ekilde açıklamı#tır
(Gülengül, 2011):
Hazırlık sürecimiz çok uzun sürdü. Ocak 2010’da ba#ladık. 13 ay fiilen mücadele ettik. Öncelikle komiteler olu#turduk. Her komitede 10 i#çi bulunuyordu. Arkasından grev e!itimlerine ba#ladık. Biz i#çilerimize en ba#tan maddi yardımda
bulunulamayaca!ını söyledik, aslında sendikalar grev zamanı i#çilere maddi
destek sa!lar, ancak buna ra!men i#çilerden son derece destek aldık. Zaten aynı
#ekilde bu süreçte sendika çalı#anlarımız da uzmanlarımız da ücret almadılar.
Öyle ki herkes borç içindeydi, dolayısıyla katılmayabilirlerdi ancak durum o
kadar katlanılmaz boyuttaydı ki greve katılmaları gerekiyordu. Metal i#kolundaki sayının 10’da 1’i kadardık, ancak yine de diyebiliriz ki bir avuç i#çi kalkıp
MESS’e kafa tuttu.

Bu zor ko#ullar altında i#çilerin grev kararı alması, metal sektöründe i#çiler
açısından çekilmez bir durumun var oldu!unu göstermektedir.
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II. B!RLE$!K METAL-!$’!N TUTUMU VE HAZIRLIK SÜREC!
Grev ile ilgili olarak bilgi toplayabilmek amacıyla Birle#ik Metal-"# Anadolu $ube
Ba#kanı ile yaptı!ım söyle#ide kendisi, bu süreçte farklı bir i#çi yapısıyla kar#ı
kar#ıya olduklarını belirtmi#tir. Çünkü; her zaman “benim derdim var, borcum var,
greve gidemem” diyen i#çi, bu sefer “evet benim derdim var, borcum var, bu yüzden iyi
bir toplu i! sözle!mesine ihtiyacım var” demektedir. Aslında grev sırasında sendika,
i#çilerine maddi destek sa!lar. Ancak bu sefer Birle#ik Metal-"# Sendikası hiçbir
maddi yardımda bulunamayacaklarını bildirdikleri halde i#çiler greve evet demi#lerdir. Çünkü ya#am ko#ulları her geçen gün daha da kötüye giden i#çiler bilmektedirler ki, var olan bu toplu sözle#me düzenini ancak risk alarak yıkabileceklerdir.
Ayrıca i#çiler, grev kararının ba#arıyla hayata geçirilmesinin tek garantisinin,
MESS kar#ısında net bir sınıf duru#u sergilemelerinden geçti!ini bilmektedirler.
Bu arada, grev nedeniyle tam zamanlı üretim yapan fabrikalar stok biriktirmeye
çalı#ılmı#, üretimin kaydırılaca!ı di!er i#letmeler ve ülkeler gündeme alınmı#, fabrikalardan makineler kaçırılmaya çalı#ılmı#tır. Örne!in, Gebze’de bulunan Bosal Mimaysan fabrikasının patronu i#çilerin grev kararlılı!ından korkarak fabrikadaki makineleri kaçırmaya kalkı#mı#tır. Patronun bu giri#imini haber alan i#çiler, fabrika
önüne gelerek makinelerin kaçırılmasını engellemi#tir. Fabrika önünde toplanan
i#çiler, kaçırılan makineler gelmedi!i sürece çalı#mayacaklarını ve fabrika içindeki
makinelerin kaçırılmasına izin vermeyeceklerini fabrika yönetimine bildirmi#ler,
i#çilerin kararlı duru#u kar#ısında patron, kaçırdı!ı makineleri geri getirmek zorunda kalmı#tır. Bosal’da ya#anan deneyim, grev kararının ba#arıya ula#masının tek
garantisinin i#çilerin kendi öz gücü oldu!unu bir kez daha kanıtlamı#tır.2
1. Metal !"çilerinin !stekleri
MESS ile toplu i# sözle#mesi görü#meleri ba#ladı!ında, MESS’in dayatması sıfır
zam ve esnek çalı#ma yönünde olmu#tur. Birle#ik Metal-"#’in bu teklifi kabul etmeme konusunda kararlı oldu!unu görünce MESS, Birle#ik Metal-"#’e bir ücret
teklifinde bulunmamı#tır. Ardından Türk Metal ile yüzde 5,35 oranında ücret
zammına imza atmı#lar ve esnek çalı#mayı geri çektiklerini beyan etmi#lerdir. Birle#ik Metal-"# ise MESS’in teklifini reddetti!ini beyan ederek hızlıca grev sürecine
girmi#tir.
Birle#ik Metal-i# grev kararının gerekçelerini üç ba#lık altında #u #ekilde
açıklamı#tır:3
1. Yüzde 5,35 zam oranı dü#üktür. Dü#üktür, çünkü 2008 krizi #irketlerin büyük
kısmının hükümetten aldıkları te#viklerle sıkıntı ya#amadıkları ama i#çilerin gerek çalı#ma gerek ya#am ko#ullarının geriletildi!i bir kriz olmu#tur. Dü#üktür,
çünkü 2009!un ikinci yarısından itibaren ama özellikle 2010 yılında metal i#kolunda gerçekle#tirilen büyümenin hiçbir #ekilde kar#ılı!ı de!ildir.
2. Ücret zam yöntemi grup sözle#mesinin prensiplerini ortadan kaldırmı#, her
i#yerine farklı zam uygulaması, aynı saat ücretini alan ancak farklı i#yerlerinde
çalı#an i#çilerin farklı zamlar almalarına neden olmaktadır.
2

“Metal "#çisi ‘Grev’ Diyor, Peki Ya Sendikal Bürokrasi?” (http://www.sosyalistforum.
net/turkiyede-sinif-hareketi/46460-metal-iscisi-8220grev8221-diyor-peki-ya-sendikalburokrasi.html).

3

“Birle#ik Metal-"# ‘Grev’ Dedi” (http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=35596).
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3. 4857 No’lu "# Kanunu’ndaki de!i#iklikler ve hükümetin taslakları toplu i#
sözle#mesinin imzalanmasından sonra tarafların iradelerinin dı#ında de!i#mesine yol açma tehlikesi ta#ımaktadır. Bu toplu sözle#me düzeni açısından uygun
bir durum de!ildir, çünkü toplu i# sözle#meleri tarafların kendi iradeleriyle imzaladıkları metinlerdir ve taraflar kendi iradelerinin dı#ında de!i#mesi ihtimal
dahilinde olan metinleri imzalamamalıdırlar.

2. Grev E#itimleri ve Grev Fonu
Birle#ik Metal-"# Anadolu $ube Ba#kanı, kendisiyle yaptı!ım görü#mede, grev sürecine girilmesinin ardından, i#yerlerinde e!itim ve hazırlık çalı#malarının, grev
e!itimlerinin ba#ladı!ını, tüm i#yerlerinde, hatta ço!unda birden fazla olmak üzere, e!itim toplantıları yapıldı!ını ifade etmi#tir. "#yerlerine yasal prosedür gere!i
grev ilanlarını astıklarını, ardından bütün i#yerlerini dola#arak MESS’in teklifini
reddettiklerini, dolayısıyla bu toplu sözle#me sistemine kar#ı olduklarını bildirdiklerini söylemi#tir. Özellikle iki noktaya vurgu yapmı#tır: Birincisi, grev kararı
alırlarken, tüm üyelerine greve çıkıldı!ı andan itibaren hiçbir sendika çalı#anının
ve yöneticisinin ücret alamayaca!ını, aynı zamanda kendilerine de bir ücret
katkısı yapamayacaklarını, ancak bütün illerde grev komitelerinin kurulması için
çaba sarf edip buralardan katkı sa!lamaya çalı#acaklarını bildirmi#lerdir. Yani i#çiler hiçbir yerden katkı almayacaklarını bildikleri halde grev kararını desteklemi#lerdir. "kincisi ise, Türkiye’de grev fonu diye bir#ey olmaması hatta yasak olmasıdır. Ancak Birle#ik Metal-"# olarak kendi imkanlarıyla sendika yönetici ve
çalı#anların maa#larından yapılan kesintilerle olu#turdukları bir fonlarının oldu!unu ifade etmi#tir.
3. Greve Çıkılacak !"yerlerinin Belirlenmesi
Birle#ik Metal-"# sendikacıları grev sürecinde, kendilerine görü# olarak yakın
gördükleri i#yerlerinde greve destekleri konusunda emin oldukları için süreci
biraz ötelemi#lerdir. Önceli!i kendilerine uzak olan i#yerlerine vermi#lerdir.
Çünkü kendilerine yakın tutum sergileyen i#verenlerden olumsuz bir sonuç
çıkmayaca!ını dü#ünmektedirler. Ancak di!er taraf için aynı #ey söz konusu de!ildir. Bu sebeple, herhangi bir sorunla kar#ıla#mamak için Birle#ik Metal-"#
Anadolu $ube Ba#kanı Seyfettin Gülengül’ün deyimi ile “kendilerine uzak olan”
i#verenlere kar#ı meydan okuyup grev uygulamasını hemen devreye sokmu#lardır.
Birle#ik Metal-"# Anadolu $ube Ba#kanı, her gün basında bir yerden grev haberi
olmasını istedikleri için grevlerin hepsini bir anda ba#latmadıklarını söylemi#tir.
Yalnızca basına de!il, i#verenlere de önceden bilgi vermediklerini söyleyen ba#kan, yasal zorunluluk sebebiyle i#verenlerin de sadece 6 gün önceden haberleri
oldu!u ifade etmi#tir.
MESS ise bu süreçte, Birle#ik Metal-"#’i gerçek dı#ı söylemlere dayalı politikalar
sürdürmekle suçlamı#, hatta kendi yayınları olan $!veren gazetesi de “"#çi Geçim,
Sendikacı Seçim Derdinde” ba#lıklı yazısında Birle#ik Metal-"#’in sergiledi!i duru#un i#verenlerin bütünlü!üne kar#ı yanlı# ve demode bir yol oldu!unu savunmu#tur, bu durumun i#çiler için a!ır yükleri ve olumsuzlukları beraberinde getirece!ini iddia etmi#tir ($!veren, Mart 2011).
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III. GREV SONUCU
Üç i#yerinde ba#latılan grev sonrasında, Standard Depo’da grevin ilk haftasında,
Arfesan’da da grevin 8’inci gününde ve Süsler Doruk’ta grevin 11’inci gününde
anla#maya varan Birle#ik Metal-"# anla#mayı imzaladı. 2010-2011 Grup toplu i#
sözle#melerinde sona gelindi!inde, uyu#mazlık kapsamında olan bütün i#yerlerinde MESS ve Türk Metal i#birli!i ile metal i#çilerine dayatılan ücret zammının
çok üzerlerine, rakamla ifade etmek gerekirse ortalamada 5,35 Grup zammının %
82 üzerine çıkılmı#tır. Yıllarca MESS’in metal i#çilerine en iyi sözle#me olarak
gösterdi!i sıfır zam ve esnek çalı#mayı savunan sözle#menin çok daha iyisi yapılabilmi#tir. Birle#en, inanan, kararlılıkla mücadele eden ve sınıf dayanı#masını
güçlendiren i#çilerin yenilmeyece!i bir kez daha ortaya çıkmı#tır. Metal i#çilerinin bu tutumu, i#çilerin birlik olduklarında kazanabileceklerini göstermi#tir ve
i#çi hareketi için önemli bir ba#arı olmu#tur. Birle#ik Metal-"# Sendikası Anadolu
$ube Ba#kanı, esnek çalı#ma hükümlerini de toplu sözle#melere sokmadıklarını,
böylece 30 yıllık bir toplu sözle#me düzeninin yıkılabilece!ini herkese gösterdikleri, ayrıca artık hiçbir #eyin eskisi gibi olmayaca!ını belirtmi# ve #u cümleleri
eklemi#tir:
Bu mücadele sadece bu düzenin yıkılmasını de!il, tüm ezberlerin bozulmasını
da sa!lamı#tır. Herkesin bu yeni ko#ullara göre kendisini ayarlaması, yeni bilgilerle kendisini donatmasının zamanı gelmi#tir. "#birlikçi besleme sendika Türk
Metal yıllardır sürdürdü!ü ihaneti, teslimiyetçili!i ve dayatmacılı!ı ‘en iyi sözle#me’ yalanlarıyla artık gizleyemeyecektir. Bu mücadelenin kazanılmasında en
büyük pay sahibi, sendikalarına inanan, onun politikalarına uyan metal i#çileridir. Metal i#çilerinin mücadelesine ba#ından beri ‘bu hepimizin mücadelesi’
diyerek dayanı#ma gösterenler de zaferde aynı ölçüde pay sahibidir.

Grev ba#lamadan önce yapılan grev oylamasında 6 i#yerinde greve hayır kararı
çıkmı#tı. Bu i#yerleri öncelikle Yüksek Hakem Kurulu’na gitmi#ti. Nisan 2011’de
bu çalı#ma kapsamında yaptı!ım söyle#i sırasında henüz bir sonuç çıkmamı#tı.
Birle#ik Metal-"# Anadolu $ube Ba#kanı Seyfettin Gülengül, sonucun önerilen
zammın altında olmayaca!ını dü#ündü!ünü ifade etmi#ti. Nihayet, Yüksek Hakem Kurulu’nun karar vermesi üzerine greve hayır diyen altı i#yerinde % 5,35 zam
oranı kabul edilmi#tir.4
2010-2012 Toplu "# Sözle#mesi sürecinde ya#anan uyu#mazlık sonucu ba#layan
grev ile ilgili olarak Birle#ik Metal-"# Anadolu $ube Ba#kanı Seyfettin Gülengül, grev
kararını astıkları gündeki durumdan üç adım daha ileride olduklarını, çünkü artık
daha kararlı ve daha örgütlü olduklarını beyan etmi#tir. Dolayısıyla i#verenlerin de
MESS’in de bu durumun farkında oldu!unu ve bundan sonraki süreçte kar#ılarında
daha güçlü bir kitle bulacaklarını bildiklerini söylemi#tir (Gülengül, 2011).
SONUÇ
Ara#tırmalar gösteriyor ki, metal sektöründe istihdamda %45’ler düzeyinde bir
artı# ya#anmı#, buna kar#ılık ücretlerde ciddi bir dü#ü# ya#anmı#tır. "#çiler daha
yo!un çalı#mak durumunda kalmı#lardır ve bu süreç hala devam etmektedir. Hemen her i#yerinde performans hedefleri artırılmı#, i#çilerin daha fazla üretim
4

07 A!ustos 2012 tarihinde Birle#ik Metal-"# Sendikası Anadolu $ubesi’nden alınan bilgi.
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yapması istenmi#tir. Yo!un çalı#manın i#çilerin sa!lı!ını bozması kaçınılmazdır.
Verimlilikteki bu artı#, i#çilerin daha fazla sömürülmesinden, patronların daha
fazla kâr elde etmesinden ba#ka bir anlama gelmemektedir. Yapılan ara#tırmalara
göre i#çiler, çalı#ma sürelerinin bir saatinde kendilerine ücret kar#ılı!ı, 4,6 saatini
ise sermayeye bedava çalı#maktadırlar. Büyümenin arkasında elbette metal i#çilerinin eme!i yatmaktadır. Çok ciddi bir büyüme gerçekle#mi# ancak bu büyümeye
oranla i#çilerin durumu geçmi#e göre daha kötüle#mi#tir. Bu sorun önemli bir sorundur ve ancak toplu sözle#me ile çözülebilir.
2010-2012 Metal Grup Toplu "# Sözle#mesi görü#meleri ba#ladı!ında, MESS’in
dayatması sıfır zam ve esnek çalı#ma yönünde olmu#tur. Artık tahammül edilemez boyutlara gelen bu durum kar#ısında i#çilerin seslerini duyurmak istemesi
kaçınılmaz bir hal almı#tır. Ardından metal sektöründe örgütlü olan Birle#ik Metal-"# grev kararı almı# ve isteklerinden asla taviz vermeyeceklerini belirterek grev
süresince kararlılı!ını sergilemi#tir. Grev sonucunda, uyu#mazlık kapsamında
olan bütün i#yerlerinde MESS ve Türk Metal i#birli!i ile metal i#çilerine dayatılan
ücret zammının çok üzerlerine çıkılmı#tır (Ortalamada yüzde 5,35 olan grup
zammının %82 üzerinde). 22 Mart günü Eski#ehir Doruk i#çilerinin grevi ile yükselen mücadele, Arfesan i#yerinde müzakerelerde mutabakat sa!lanması ve grevin
kaldırılmasıyla tamamlanmı# (15 Nisan 2011) ve i#veren sendikası MESS ile
yapılan anla#mayla da süreç sona ermi#tir.
Metal i#çilerinin bu grev sürecinden ba#arıyla çıkması, bütün i#yerlerinde taleplerini i#verene kabul ettirmesi, Türkiye i#çi sınıfı için büyük bir önem ta#ıyor.
Yeni çıkan ve gündemde olan yasalarla i#çilerin haklarının daha da geriye götürülmesi hedeflenmektedir. Bu saldırıların kar#ısında ancak bu #ekilde etkili silahlarla durulabilir. Metal i#çisinin ba#arısı, Türkiye i#çi sınıfına, mücadeleyle kazanım elde edilebilece!ini tekrar hatırlatmı#tır. Sahte sendikasına ve patronun
dayatmasına boyun e!meyen, direnen, mücadele eden i#çilerin kazanabileceklerini metal i#çileri göstermi#tir.
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