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METAL İŞÇİLERİNİN HAKLI MÜCADELELERİNİ DESTEKLİYORUZ
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, 18 Mayıs 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaparak başta 
Renault işçileri olmak üzere metal sektöründe direnişe geçen işçilere destek açıklamasında bulundu.

Ocak ayının sonunda DİSK‘e bağlı Birleşik Metal-İş 
Sendikası‘na üye 15 bin işçinin 10 kent ve 22 fabrikada 
başlattığı grev, Şubat ayında hükümet tarafından “milli 
güvenlik” gerekçesiyle 60 günlüğüne ertelenmiş, ser-
mayenin kâr rasyonalizasyonunun devletin “milli güven-
lik” siyaseti haline geldiği görülmüştü. Birleşik Metal-İş 
Sendikası‘na üye örgütlü işçiler, her şeye karşın grevin 
ilan edildiği fabrikalarda çeşitli biçimler altında direnişle-
rini sürdürdüler. Ardından Kayseri‘de mobilya sektörü iş-
çileri, Bilecik‘te seramik sektörü işçileri büyük direnişler 
sergilediler. İrili ufaklı birçok direniş ve hak arama müca-
delesi en son yine metal sektöründe yaşanıyor. Bu kez 
yaklaşık 100 bin işçi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 
(MESS) üyesi işverenlere, hem de üyesi oldukları ve işve-
ren yanlısı olarak gördükleri Türk-İş‘e bağlı Türk-Metal 
sendikasına karşı hak mücadelesi veriyorlar, yer yer sen-
dikalarından istifa ediyorlar.

Metal işçileri Türk-Metal‘in kendilerinin onayı olmaksızın 
MESS üyesi işverenlerle yaptığı üç yıllık “grup sözleşme-

sini” reddettiler ve sendikanın bir firma ile yaptığı farklı 
sözleşmenin aynısını talep ettiler. Başı çeken Renault iş-
çileri sendikalarından istifaya yönelince işçi kanı döküldü 
ve işten atıldılar. Ancak Renault işçileri direndiler, işlerine 
göre döndüler ve hak mücadelesine devam ettiler. Dire-
niş, 14 Mayıs‘ta MESS üyesi işyerlerine dalga dalga yayıldı.

Bu gelişmeler, Birleşik Metal-İş‘in ne kadar haklı olduğu 
ortaya çıkarmıştır. Ocak-Şubat aylarında dokuz firmanın 
MESS‘ten ayrılmasına yol açan ve dinmeyen hak mücade-
leleri, bazı işverenlerde “işçilerin Haziran‘ı mı?” korkusu-
na yol açmıştır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, düşük ücretlere, 
üç yıllık sözleşme yapılmasına, işten atmalara karşı ve iş-
verenin işçilerin seçtiği temsilcileri tanıması vb. haklı ve 
karşılanabilir talepleri desteklemekte, kendilerini selam-
lamaktadır.
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“bak işçi tulumu giymiş umut”


