1963’ten bugüne…

Lider Sendika TÜRK METAL

T

ürkiye’nin en büyük sendikalarından biri olan ve Temmuz 2009 tarihi itibariyle üye sayısı 343 bini aşan
Türk Metal; hep ‘ilk’lerin sendikası olması ve Türkiye’nin ihtiyacı olan çağdaş sendikacılık anlayışı ile Türk
sendikal hareketinin lokomotifi rolünü oynamaktadır.

200 yıldan fazla bir geçmişi olan Türk sendikal hareketi içinde, metal işçilerinin varlığı önemli bir yer tutar. 1947
yılında Sendikalar Yasası çıkıp, işçilere sendika kurma hakkı yeniden tanındığında, metal işkolundaki işçiler,
vakit geçirmeden teşkilatlarını kurdu. Kuşkusuz, daha önce de, metal işkolundaki muhtelif işyerlerinde, küçük
temsilcilikler olarak varlıklarını sürdürmeye çalışmışlardı. Sendikalar Yasası’yla birlikte, teşkilatlanma hem hız
kazandı, hem de kurumlaştı.
Metal işkolundaki örgütlerden ‘Kırıkkale Metal-İş’, ‘Ankara Metal-İş’, ‘Karabük Demir-Çelik’ ve ‘İstanbul Çelik-İş’
sendikaları, giderek işkolunda inisiyatifi ele aldı. Sendikal örgütlenmenin bu aşamasında, yapılması gereken en
önemli iş, sendikal birliği sağlamaktı.
Bu noktadaki gayretlerle; İstanbul Sendikalar Birliği, Ankara Sendikalar Birliği ve Orta Anadolu Sendikalar Birliği,
çeşitli işkollarındaki işçileri, aynı amaçlar etrafında bir araya getirmeyi başardı.
Gelişmeler büyük hızla gerçekleşti. Ve Türk işçi hareketi, 3 Temmuz 1952’de, Türkiye İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (Türk-İş) çatısı altında bütünleşti. Metal işkolu örgütleri, Türk-İş’in kuruluşunda da öncü rol
oynadı. Nitekim metal işkolundan, MKE Ankara Gaz Maske Fabrikası işçilerinden Ömer Akçakanat, Türk-İş’in ilk
genel başkanı oldu.
Türk sendikaları 1963’e kadar, kendi kuruluşlarına haklılık kazandırmanın yanı sıra, üye işçiler nezdinde birer
sosyal dayanışma kurumu olarak fonksiyon icra etti. Sendikalar Yasası ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt
Yasası’nın çıkmasıyla, bu tarihten itibaren, işçi hareketinde yeni bir sayfa açıldı.
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Toparlanmaya DOĞRU

D

önemin şartları gereği, her ne kadar sendikalar Türk-İş çatısı altında toplansa da,
aslında işkollarında dağınık bir sendika yapılanması mevcuttu. İşte bu dağınıklığı
giderip, işkollarında güçlü sendikalar oluşturmak gerekiyordu.

İşyerlerindeki sendikal örgütlenmeyi dağınık yapıdan kurtarmak ve metal işkolunda ulusal
çapta sendika oluşturmak üzere, yoğun çabalar başladı. Türkiye Metal-İş Federasyonu’nun
kuruluşu için, müteşebbis kurul oluşturuldu. Bu kurulda, Halil Tunç, Hüseyin Orhan,
Şuayip Çalkın, Ali Caner, Kaya Özdemir, Mustafa Patırna, Ali Önder, İsmail Tunca ve
Veli Karakülah görev aldı. İstanbul Maden-İş dışarıda kalsa da; Kırıkkale Metal-İş, Ankara
Metal-İş ve Elmadağ Metal-İş bir araya gelerek, Türk-İş bünyesinde bir federasyon
oluşturmaya karar verdi.

Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı
Mustafa ÖZBEK
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Türk Metal Sendikası

Ortak yapı için yürütülen çalışmalar 10 Temmuz 1963’te uzlaşmayla sonuçlandı ve
Türkiye Metal-İş Federasyonu kuruldu. Federasyonun müteşebbis heyet başkanlığına,
Kırıkkale Metal-İş’ten merhum Kaya Özdemir, Genel Sekreterliğe Ankara Metal-İş’ten
Mustafa Patırna, Muhasip Üyeliğe Ankara Metal-İş’ten Veli Karakülah seçildi. İlk genel
kurul da 19 Ocak 1964’te yapılarak; Genel Başkanlığa Kaya Özdemir, Genel Sekreterliğe
Mustafa Patırna ve Genel Mali Sekreterliğe Nuri Özdemir getirildi. Böylece, metal işçileri,
geleceğin en güçlü sendikasının temelini atmış oldular.

Milli Tip SENDİKA

K

uruluşu resmen tamamlanan Türkiye Metal-İş Federasyonu yola, 8.650 üye ile çıktı.
Yürütülen teşkilatlanma çalışmalarında büyük başarı sağlanıp, üye sayısı hızla artırılırken;
yürütülen sendikal mücadele ile de üye işçilerin hak ve menfaatlerinde önemli kazanımlar
elde edildi. Federasyon ikinci genel kuruluna giderken, üye sayısı 20 bine yaklaştı.
1970’ten itibaren, millî tip sendika arayışları büyük bir hız kazandı. Türkiye Metal-İş
Federasyonu, bu çalışmalarda büyük rol oynadı. Bu arada, 16–17 Kasım 1973’te yapılan 6.
Genel Kurulda, Federasyon Genel Başkanlığına Enver Kaya, Genel Başkan Yardımcılığına A.
Aydın Özeren, Genel Sekreterliğe Mustafa Özbek, Genel Mali Sekreterliğe Muammer Gül ve
Genel Teşkilatlandırma Sekreterliğine Ergül Özşahiner seçildi. Bu, Türk sendikacılığı açısından
tarihî bir gündü. Çünkü aynı gün ‘millî tip sendika’ olarak kurulan Türk Metal Sendikası’nın
genel kurulu da, bu isimleri, kendi yönetim kurulu olarak görevlendirdi.
Federasyonların bir üst örgütü şeklinde organize olan Türk Metal Sendikası, yeni statüye göre
teşkilatlanma sorunlarını çözümlemek için süratle harekete geçti. Bu çerçevede, Metal-İş
Federasyonu, 10 Eylül 1974 tarihinde kendisini feshederek, Türk Metal Sendikası’na iltihak etti.
Böylece, metal işkolundaki birlik için büyük bir adım daha atılmış oldu. Bu arada, Türk Metal
Genel Başkanı Enver Kaya, 30 Ekim 1974’te emekli olduğu için istifa ederek görevden ayrıldı.
Yine aynı tarihte, kendi federasyonu olan Otomobil-İş’i Türk Metal bünyesine getiremeyen A.
Aydın Özeren de istifa etti. Bu gelişmeler üzerine toplanan Türk Metal Başkanlar Kurulu, Kaya
Özdemir’i Genel Başkanlığa getirdi. Ancak Kaya Özdemir, Türk-İş’teki işlerinin yoğunluğundan
dolayı, 1 Ağustos 1975’te Türk Metal Başkanlığından ayrıldı.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı
Pevrul KAVLAK

Türk Metal Sendikası İkinci Olağan Genel Kurulu 8 Kasım 1975’te Ankara’da toplandı. Genel
Kurul, Genel Başkanlığa Mustafa Özbek’i, Genel Başkan Yardımcılığı’na Ergül Özşahiner’i,
Genel Sekreterliğe Muammer Gül’ü, Genel Mali Sekreterliğe Vicdan Durudoğan’ı ve Genel
Teşkilatlandırma Sekreterliğine Avni Çarsancaklı’yı, seçti.
Artık ‘millî tip bir sendika’ olan Türk Metal’i oluşturan federasyonlar şunlardı: Kırıkkale Metalİş, Ege Bölgesi Metal-İş, İstanbul Çelik-İş, Ankara Temkin-İş, Adapazarı Donat-İş, Kastamonu
Metal-İş, İzmit Metal-İş, İstanbul Çelik-İş, Adapazarı Donat-İş ve Adana Metal-İş.
Türk Metal Sendikası
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İş Kolunun En Güçlü SENDİKASI

1

975’te güçlü bir yapıya kavuşan Türk Metal, örgütlenme
çalışmalarına büyük hız verdi. 1975’te 14 bin üye ile yola çıkan
Türk Metal, 1980’e gelindiğinde şube sayısını 18’e çıkarmış ve
üye sayısı 50 bine dayanmıştı.

350.000 üye

320.362 üye

212.000 üye

130.000 üye

189.000 üye

20

10

08
20

20
0

1

3

19
9

19
86

80

19

19

75

1970’li yıllarda Türk Metal, 65 işyerindeki işçiler adına faaliyet
gösterirken; bugün bağlı işyerlerinin sayısı 515’e ulaşmış bulunuyor.
Başlangıçta, Ankara Mithat paşa Caddesi’nde kiralanan mütevazı
iki dairede yürütülen sendikal mücadele, bugün, Türk Metal’in kendi
çağdaş, modern bina ve tesislerinde yürütülmektedir. Yine, Türk Metal’in
tüm şubeleri, kendi mülkü olan binalarda hizmet yapmaktadır.

50.000 üye

1983’te şube sayısı 19’a çıkarken, üye sayısı 75 bini buldu. 1986’da
şube sayısı 20 oldu, üye sayısı 130 bine ulaştı. 1993’te şube sayısı 21’e
olurken, üye sayısı 189 bin oldu. 2001’de şube sayısı 23’e çıktı, üye
sayısı 212 bini buldu. 2010’da şube sayımız 29’e çıkarken büyümesini
sürdüren Türk Metal’in üye sayısı 350 bin rakamına ulaştı. Kuşkusuz
bu, Türkiye ölçeğinde çok büyük bir rakam.. Sadece metal işkolunun
en büyük sendikası olmanın değil, aynı zamanda Türkiye’nin en güçlü
sendikası olmanın sayısal gerçeğidir.

14.000 üye

“10 Şube 14.000
üyeden,
29 Şube, 11 Bölge
Temsilciliği ve
350.000 üyeye…”
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HEDEF Metal İşçilerinin Birliği

S

endikamızın hedeflerinden birisi de ‘Bütün metal işçilerinin
Türk Metal çatısı altında bütünleşmesi’dir. Bu hedefe uygun
olarak yaptığımız teşkilatlanma çalışmalarında, geride
bıraktığımız yıllarda önemli mesafe alınmıştır. Bu durum, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı istatistiklerine de yansımaktadır.
Fakat Türk Metal camiası, bugüne kadar aldığımız mesafeyi
yeterli görmemektedir. Bu yüzden örgütlenme çalışmalarımız, hız
kaybetmeksizin sürdürülmektedir. Çünkü örgütlü bulunduğumuz
bölgelerde sendikasız olan birçok işyerinin olduğu aşikârdır.
Yılmadan, usanmadan bu işyerlerinde çalışan metal işçilerini
sendikamız bünyesine toplamamız gerekmektedir. Amacımız Metal
işçilerini Türk Metal çatısı altında toplamak ve bütünleştirmektir.
Bu yüzden, örgütlenme çalışmalarımız daha da hızlanarak devam
edecektir.

Türk Metal Sendikası kuruluşundan itibaren “insana sevgi, emeğe saygı” prensibiyle hareket
ederek bugünlere gelmiş ve Türkiye’nin en büyük ve en güçlü sendikası olmuştur. 13. Olağan
Genel Kurulda seçilen Genel Yönetim Kurulu: (soldan sağa) Yavuz Gökçe Genel Eğitim ve Toplu İş
Sözleşmesi Sekreteri, Mehmet Soyupek Genel Mali Sekreter, Pevrul Kavlak Genel Başkan,
Muharrem Aslıyüce Genel Sekreter, İsmail Dursun Genel Teşkilatlandırma Sekreteri.

Türk Metal Sendikası
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Her Yerde Her Zaman EĞİTİM

T

ürk Metal, her alanda olduğu gibi, eğitim alanında da ‘ilk’lerin sendikası olmayı sürdürüyor. Yurt içinde ve dışında yürütülen eğitim çalışmaları; üyelerin daha bilgili,
daha görgülü birer insan olmalarını sağlamayı hedefliyor.

Genel Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar gereği, eğitim programı bölgesel, ulusal ve uluslararası olarak üç aşamalı planlandı ve Eğitim Bürosu tarafından aralıksız
yürütülmektedir.
1990’dan 1993’e kadar, aynı zamanda işçilerin eşleriyle birlikte tatil de yapmalarına imkân veren eğitim çalışmalarımız Didim ve Manavgat’ta devam etti. Bu süre içinde
10 bin metal işçisi, eşleriyle birlikte eğitime katılarak, sertifika aldı.
‘Eşli’ eğitim seminerleri, 1993’ten 1998’e kadar KKTC’nin Girne şehrindeki Türk Metal Sendikası tesislerinde yürütüldü. Buradaki eğitimlere 36 bin Türk Metal işçisi ve
eşi katıldı.
Üyeler ve temsilcilere dönük bölgesel ‘Liderlik Eğitimi’ kapsamında, 1997’ye kadar 4 bin Türk Metal üyesi eğitimden geçirildi.
Sendikamız Türk Metal, yepyeni bir anlayışla başlattığı ‘21.Yüzyılda Çağdaş Sendika Lideri Yetiştirme Semineri’ dizisine 28 Haziran 1999 tarihinde Ankara Akyurt’ta
bulunan sendikamıza ait eğitim tesislerimizde başladı. Başlatılan bu seminerler ile yöneticilerinden, üyelerine kadar Türk Metal ailesi içinde yer alan herkes ‘Bilgi Çağı’nın
gereklerine uygun bir anlayışla kendini ve bilgilerini bir denetimden geçirme imkânı elde etti. Ankara, Akyurt’ta – Esenboğa Havalimanı yakınında bulunan sendikamıza ait
Büyük Anadolu Otelinde yapılan seminerlerde üniversite öğretim üyeleri ders verdi.
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Her Yerde Her Zaman EĞİTİM

S

eminerlerde, ‘Dünyada ve Türkiye’de Sendikacılık’, ‘Türk Metal Felsefesi, Misyonu ve Vizyonu’, ‘Türk Metal Üyelerinin Hakları ve Görevleri’, ‘Katılımcıların Sendikacılık
Anlayışı ve Beklentileri’, ‘Beşeri İlişkiler, İkna Yöntem ve Teknikleri’, ‘Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler’, ‘Küreselleşme Sürecinde Türkiye’, ‘Ekonomik Sorunların
Sosyal Etkileri’, ‘Konuşma Yöntem ve Teknikleri’, ‘Liderlik ve Grup Dinamiği’, ‘Özelleştirme’, ‘Propaganda ve Yöntem Teknikleri’ konuları hakkında son derece yararlı
bilgiler aktarıldı... Bu eğitim çalışmalarına 1.100 üyemiz katıldı.
Yine, Türk Metal şubeleri nezdinde yürütülen yabancı dil kurslarında, çok sayıda üye işçiye yabancı dil eğitimi verildi.
Eğitimde çağdaş bir çizgiyi hedefleyen Türk Metal, bu konudaki çalışmalarını sadece ulusal çapta değil, uluslar arası çapta da sürdürüyor. Bugüne kadar çeşitli ülkelerden
birçok sendika ile yürütülen ortak eğitim projeleri kapsamında, çok sayıda Türk Metal üyesi yurt dışına gönderilerek, oradaki sendikacılık üzerine eğitim aldı. Aynı şekilde,
işbirliği yapılan yabancı ülke sendikalarının üyeleri de Türkiye’ye gelerek, Türk sendikacılığı üzerine Türk Metal uzmanlarından eğitim aldılar. Bu seminerler sırasında;
özelleştirme, küreselleşme, Türkiye’deki toplu sözleşme sistemi, uluslararası sendikal dayanışma ve çokuluslu şirketler, Türk Sendikal hareketi ve Türk Metal Sendikası
hakkında, sendikamız yönetici ve uzmanları ile üniversite öğretim üyeleri tarafından bilgi verildi.
Yurtdışı eğitim çalışmalarının önemli bir özelliği, tezgâh başındaki metal işçilerinin, eşleriyle birlikte yurt dışına eğitime gönderilmesidir. Çoğunluğu KKTC’de yürütülen bu
eğitim çalışmalarına, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Ukrayna, Fransa, Almanya, İngiltere, Danimarka, Mısır ve Ürdün’de de devam edildi.
Yapılan anlaşmalarla eğitim zincirine Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’na üye ülkeler ile Yemen, Sudan, Libya, Tunus ve Cezayir de ilave edildi.

Türk Metal Sendikası
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Or tak EĞİTİM PROJESİ

T

ürk Metal, Türkiye’de ‘bir ilk’e daha imza atarak, işveren sendikasıyla ortak eğitim
programları düzenlenmektedir. Sektördeki tek işveren sendikası olan Türkiye Metal
Sanayicileri Sendikası (MESS) ile birlikte yapılan ve süreklilik kazanan eğitim
programlarıyla, 2001 yılından 2010 yılının sonuna kadar 65 binin üzerinde işçiye eğitim
verildi.
Bu seminerlerde, İnsani İlişkiler ve İletişim, Uzlaşma Teknikleri, Toplam Kalite Yönetimi,
Sendikal İlişkiler, Genel Ekonomi, Endüstriyel İlişkiler, Sigaranın Zaraları, Küresel
Güç Politikaları, Küresel Gelişmeler Işığında Türkiye ve Avrasya Gerçeği konuları
işlenmektedir.
MESS ile yapılan ortak eğitimlerimiz 2009 Haziran ayı itibariyle yaz dönemlerinde eşli
olarak düzenlenmeye başlandı. Eğitimlere katılan üye eşlerine Türk Kültüründe Aile ve Aile
İçi İletişim eğitimleri verildi.
2001 yılından 2010 Aralık ayına kadar, şubelerimizde yapılan Bölgesel Eğitimlerde;
4857 Sayılı Yeni İş Kanunu, Temsilci Eğitimi, Grup Liderlik Semineri, Teşkilatlandırma
Eğitimi, Kadın İçiler Seminerleri olmak üzere ulusal ve bölgesel eğitimlerde toplam 70
bin’in üzerinde üyemiz, bu eğitim seminerlerine katıldı. Sendikamız Türk Metal bugün
gerek Türkiye’de ve gerekse dünya’da en çok eğitim yapan sendika olmanın gururunu
yaşamaktır.
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UAMİF Kuruldu...

S

endikacılıkta uluslararası dayanışmaya büyük önem veren Türk Metal, bunu
sözde bırakmayıp, uygulamada da gösterdi. 1990’dan itibaren dağılan Doğu
Bloku ülkelerindeki sendikal dayanışma ihtiyacını büyük bir öngörüyle tespit eden
Türk Metal, uluslararası işçi dayanışmasının en güzel örneklerinden birini sergileyerek,
Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nun (UAMİF) kuruluşuna öncülük etti.
Türk Metal’in öncülüğünde KKTC’de yürütülen çalışmalar sonucunda, UAMİF’in kuruluşu
Ankara’da 13 Şubat 1994’te gerçekleştirildi.
Hızla büyüyen Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nun bugün 20 ülke;
Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Bulgaristan. Kazakistan.
Kırgızistan, K.K.T.C., Macaristan, Makedonya, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Rusya
Fed., Tacikistan, Türkmenistan, Türkiye, Ukrayna ve Ürdün’de örgütlü 86 sendika ve 21
milyona yakın işçi üyesi bulunuyor.
2010 Aralık ayı itibariyle üye ülkelerden gelen yaklaşık 50 binin üzerinde sendikacı:
‘Merkezi Tip Sendikacılık’, ‘Özelleştirme’, Serbest Piyasa Şartlarında Sendikacılık’ ve
‘Türk Çalışma Mevzuatı’ konularında eğitimden geçtiler.

Türk Metal Sendikası
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Kurultaylar

E

ğitim çalışmalarının bir ayağını da, kurultay çalışmaları oluşturmaktadır. Türk Metal,
özellikle genç metal işçileri ve kadın metal işçilerinin sorunlarına çözüm platformu
oluşturmak üzere, çeşitli kurultay çalışmaları yaptı.

Genç Metal İşçileri Kurultayı’nın birincisi 1992’de, ikincisi 1994’te yapıldı.
1995’te birincisi yapılan Kadın İşçiler Kurultayı, bu tarihten itibaren geleneksel hale
getirilerek, her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tekrarlanmaktadır. 2010 yılında ise
15’incisi gerçekleştirildi.
Bu kurultaylara, Türk Metal üyesi işçilerin yanı sıra, Uluslararası Avrasya Metal İşçileri
Federasyonu’na (UAMİF) üye ülkelerden de delegeler katıldı.
Diğer taraftan, Türk Metal’in kurucu üyesi olduğu Uluslararası Avrasya Metal İşçileri
Federasyonu’nun düzenlediği Avrasya Genç Metal İşçileri Birinci Kurultayı da 4 Kasım
1995’te Ankara’da yapıldı.
UAMİF’in Kadın İşçiler Birinci Büyük Kurultayı da Aralık 1997’de Türkmenistan’ın Başkenti
Aşkabat’ta gerçekleştirildi.
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Metal Çocuk ARKADAŞ KULÜBÜ

T

ürk Metal’in en büyük projelerinden biri olarak gördüğü Metal Çocuk Arkadaş
Kulübü 9. yaşını tamamladı... Bugün 15 bine yaklaşan üyesi var. Bunların hepsi işçi
çocuğu... Hepsi de Türk Metal üyesi... Metal Çocuk Kulübü üyeleri 9 yıl boyunca
sendikamız sayesinde inanılmaz, tarif edilmez güzellikler yaşadı, yaşamaya da devam
ediyor.
Çocuk Meclis toplantıları münasebetiyle Ankara’da beş yıldızlı Büyük Anadolu Oteli’nde,
Avrasyalı çocuklarla birlikte mükemmel bir tatil yapıyorlar... Yeni arkadaşlıklar, yeni
dostluklar oluşturuyorlar...
Metal Çocuk Kulübü üyeleri için, her yıl yurt dışı gezileri düzenleniyor. Bu gezilere bugüne
kadar 5 bine yakın üyemizin çocuğu katılarak uçağa binme, yabancı ülkelere gitme şansını,
beş yıldızlı otellerde konaklamanın sevincini birçoklarından önce yaşadı ve tattı...
Bununla birlikte 2 bin Avrasyalı çocuk da ülkemize gelerek aynı şartlarda tatil yapma
imkânı elde etti.
Metal Çocuk Kulübü üyeleri için ayrıca kendilerine ait olan, kendilerini ifade edebildikleri
bir de dergileri var. Ayda bir yayınlanan Metal Çocuk dergisi 25. sayısına ulaştı.
Yurt içi gezileri, bilgisayar ve yabancı dil kursları, sendikamız Türk Metalin işçi çocuklarına
verdiği diğer hizmetlerden sadece birkaçı...
Ve şimdi Metal Çocuk Kulübü üyesi işçi çocukları da Türk Metal’li Türk Metal’ci… Ve
Sendikalarıyla gurur duyuyor…

Türk Metal Sendikası
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Kültür YAYINLARI

E

ğitim’i, çağdaş sendikacılığın temel dinamiği kabul eden Türk Metal Sendikası, kültürel alanda yapılan yayınları da bu eğitimin bir parçası saymaktadır.

Türkiye’nin bilim ve kültür hayatına katkıda bulunmak amacıyla, Türk Metal Sendikası, çok sayıda bilimsel ve kültürel eser yayımladı. Bu eserler, kamuoyundan büyük
ilgi gördü. Türk Metal’in, herhangi bir maddî karşılık beklemeksizin yayımladığı kitaplardan temin etmek isteyen üyelerimiz ile kamu görevlileri ve diğer vatandaşlar, sendika
genel merkezine binlerce talep ulaştırdılar. Gelen yoğun talepler karşısında, bu kitapların bazılarında ikinci, bazılarında üçüncü baskılar gerçekleştirildi.
Sendikamızın büyük ilgi gören kültür yayınları şunlar:‘Görüşlerimiz’ serisi, ‘Güneydoğu Raporu’, ‘Milletlerarası Sendikal Hareket’, ‘Bataklıktan Gün Işığına’, ‘Yeni Ufuklar’,
‘Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği’, ‘Türkiye’de Özelleştirme Uygulamaları’, ‘Tanrı Dağlarından Malazgirt’e’, ‘Aras’tan Volga’ya Kafkaslar’, ‘Batum’dan Burgaz’a
Karadeniz’in Öte Yakası’, ‘Mora’dan Viyana’ya Osmanlı’nın Avrupası’, ‘Öteki Türkler’, ‘Türklük Bilgisi’, ‘Kıbrıs Türk Toprağıdır–1’, ‘Kıbrıs Türk Toprağıdır–2’, ‘Kıbrıs Sorunu’,
‘Tarihin Işığında Ermeniler ve Rumlar’ , ‘Ermeni İddiaları ve Gerçekler’ , ‘Büyük Değişim Sürecinde Avrasya ve Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’, ‘Nutuk’,
‘Osmanlıdan Cumhuriyete Azınlıklar’, ‘Sorun Olan Ermeniler’, ‘Sorun Olan Yunanlılar ve Rumlar’, ‘Parçalanan Türkiye’, ‘Atatürkçülüğün Esasları’..
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Türk Metal Sendikası Kültür Yayınları

İki Daireli Genel Merkezden DEV YATIRIMLARA

1

975’te Ankara’daki mütevazi iki daireli Genel Merkez Binasında, metal işkolunu
toparlamak üzere yola koyulan Türk Metal Sendikası bugün gelinen noktada
kullandığı tüm hizmet binası ve tesislerinin kendi mülkü olması bir yana; üyelerine
verdiği hizmetin kalitesini yükseltmek amacıyla, Türkiye’nin dört bir yanında ve KKTC’de
dev tesisler kurdu.
Aynı zamanda Türk Metal Sendikası ve üyelerinin “geleceğinin teminatı” olan bu dev
tesislerin başında, Ankara/Akyurt’ta kurulan Büyük Anadolu Oteli'nin temeli 16 Ekim
1992’de atıldı. Dünyada hiçbir sendikanın sahip olmadığı bu dev tesis, günümüzde
Türkiye’nin sayılı tesislerinden birisi durumundadır.

Büyük Anadolu Hotel Ankara

Türk Metal Sendikası
Büyük Anadolu Didim Resort Hotel Aydın
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Büyük ANADOLU OTELİ

T

ürk Metal Sendikası'nın en büyük ve önemli yatırımlarından olan 'Büyük Anadolu Oteli', 2001 yılı itibari ile
hizmete açıldı. Ankara’nın sayılı otellerinden biri olan 5 yıldızlı Büyük Anadolu Oteli, Ankara çevresindeki
tesis ihtiyacını da karşılayacak durumda. 518 yatak kapasitesine sahip olan Büyük Anadolu Oteli, ayrıca
52 apart dairesi, spor salonu, konferans ve seminer salonları, balo ve sergi salonu,dev akuaparkı, atış
poligonu, futbol sahası, halı sahası, basketbol sahası ve diğer tüm sosyal imkânlarıyla, Ankara çevresinde
alternatifi bulunmayan bir hizmet sunuyor.
Profesyonel otelcilik anlayışıyla işletmeye alınan Büyük Anadolu Oteli, Türk Metal üyelerinin eğitim
amaçlı hizmetlerinde de kullanılıyor. Bugün İşkolumuzun tek işveren sendikası MESS ile sürdürdüğümüz
ve şubelerimizden dönüşümlü olarak her hafta 150 üyemizin katıldığı eğitim seminerlerine ev sahipliği
yapmaktadır.
Büyük Anadolu Oteli yakın zamanda Metal İşçilerine ve eşlerine termal tatil imkanı sunmaya hazırlanıyor.
Çalışmaların başladığı projenin kısa zaman içinde bitirilmesi hedefleniyor.
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Büyük Anadolu Oteli Kompleksi içerisinde yer alan Aqua park ve 8 bin kişilik kapalı Spor Salonu…

Türk Metal Sendikası
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Büyük Anadolu DİDİM RESORT HOTEL

S

endikamızın Didim’de bulunan kampının yer aldığı arsamızın imar planları yaptırılmış
ve otel alanı olarak tescil ettirilmiştir. İmar uygulaması da yapılmak suretiyle düzensiz
kadastro parseli imar parseline dönüştürülmüştür. Tapuları da alınarak bu işlemler
kesinleştirilmiştir. Beş yıldızlı olarak planlanan otel bodrum kat, zemin kat, altı yatak katı olmak üzere
tamamlanmış ve Yapı Kullanma İzin Belgesi de alınmak suretiyle 2009 yılında hizmete açılmıştır.
600 yatak kapasiteli olup 2 adet özel daire, 18 süit oda bulunmaktadır. Otelde açık ve kapalı yüzme havuzu,
akuaparkı, geleneksel Türk hamamı, Fin hamamı, sauna, jakuzi havuz, fitnis merkezi, sağlık merkezi,
voleybol ve basketbol sahaları bulunmaktadır.
Büyük Anadolu Didim Resort'un "her şey dahil" sisteminde, metal işçilerinin ve ailelerinin tatilin tadını
çıkarması için gereken herşey var! Konuksever personelinden, yöresel lezzetlere kadar bu büyülü atmosferin
tüm detaylarına hayran kalacaksınız.
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GENEL MERKEZİMİZ

T

ürk Metal’in Ankara Söğütözü’ndeki hizmet binasının temeli 30 Kasım 1994 tarihinde atıldı. Bina, 1997
sonlarında hizmete hazır hale getirildi ve aynı yılın Aralık ayı içerisinde, Maltepe’de bulunan Genel Merkez,
Söğütözü’ndeki binasına taşındı.

Genel Merkez binamız, sendikamızın çalışma ünitelerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlendi.
Binanın alt katında her türlü toplantı, sempozyum, seminer gibi çeşitli etkinliklerin yapılabileceği çok amaçlı bir
Konferans Salonu yer aldı. Zemin katında oto garajı, arşiv odası ve depo gibi kısımlar bulunuyor.

Ankara Genel Merkez Binası
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Türk Metal Sendikası
Genel Merkez Konferans Salonumuz

GRAND AVRASYA OTELİ (Girne)

G

irne’deki bu Uluslararası Eğitim Merkezi, Ankara’daki dev kompleks devreye girinceye kadar, eğitim
faaliyetlerinde bir üs olarak kullanıldı ve eşleriyle birlikte 44 bin metal işçisi ve eşi bu tesislerde eğitim
gördü. Birçok üyemiz bu sayede ilk defa uçağa binerek yavru vatanımızı yakından tanıma fırsatı buldu.
Ankara’daki kompleksin devreye girmesiyle, Girne’deki tesisler 2001 yılı başında yeniden düzenlenerek
hizmete açıldı.
Grand Avrasya Oteli adıyla hizmete başlayan tesisler, KKTC turizmine yaptığı katkının yanı sıra, Türk Metal
Sendikası’nın üyelerine verdiği / vereceği hizmetler için de önemli bir gelir kaynağı oluşturmayı sürdürmektedir.
Girne’deki tesislerde Yarı Olimpik Havuz ve Kafeterya bölümleri de yer almaktadır...
Yarı Olimpik ölçülerde yüzme havuzuna sahip olan bu önemli tesis, aynı zamanda Türk Metal üyeleri açısından
da gelecek için sigorta anlamı taşıyor.
Grand Avrasya Oteli, 2009 yılında başlayan yenileme çalışmaları ile yepyeni ve daha kullanışlı bir görünüme
sahip olacak şekilde, 2011 yılının ilk aylarında tekrar metal işçilerinin hizmetine sunulmaya hazırlanıyor.
Kıbrıs Grand Avrasya Oteli

Türk Metal Sendikası
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Büyük Anadolu EREĞLİ OTEL

z

onguldak ili Ereğli ilçesi Gülüç Belediyesi sınırları içerisinde, 22.000 m2 yüzölçümlü arsaya inşaası başlayan
Büyük Anadolu Ereğli Otel projesi bitme aşmasına gelmiştir.

2011 yılının ilk aylarında açılması planlanan 7 katlı tesiste 1000 ve 1350 m2'lik 2 adet çok amaçlı salon,
96 standart oda, 8 adet suit oda, kongre ve toplantı salonları, kapalı ve açık yüzme havuzları, SPA merkezi,
süpermarket, cafe, A. la Carte Restaurant, pastane salonları, 2 adet halı saha, 2 adet tenis kortu ve 1 adet
basketbol sahası yer alacakttır.
Büyük Anadolu Ereğli Oteli, bölgenin en büyük sosyal tesisleri olmakla birlikte metal işçilerine karadeniz
bölgesinde tatil imkanı sağlayacaktır.

Büyük Anadolu Ereğli Otel Lobisi
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Büyük Anadolu Ereğli Otel

Büyük Anadolu ANKARA OTEL PROJESİ

A

nkara Söğütözü mevkiinde, Genel Merkez binamızın kuzeyinde bulunan 5024 m2 yüzölçümlü arsamıza;
Büyük Anadolu Ankara Otel projemizin inşaası başlamıştır. 2009 yılında başlanan inşaatın kısa zaman
içinde tamamlanıp metal işçilerinin hizmetine sunulması planlanmaktadır.

Metal işçilerinin geleceğini güvence altına almak için başlatılan projelerden biri olan otelde 3'ü engelli olmak
üzere 224 standart yatak odası, 325'i kapalı olmak üzere 425 araçlık otopark, 250 m2'lik dinlenme ve fittness
salonu, 90 m2 kapalı yüzme havuzu, çok amaçlı SPA merkezi, 100-200-300 kişilik olmak üzere 3 adet
toplantı salonu, 600 kişilik kongre salonu, 300 kişilik restaurant ve 430 m2'lik oyun salonu yer alacaktır.
Türk Metal Sendikası üyeleri açısından gelecek için bir sigorta anlamı taşıyan otel aynı zamanda metal işçileri
ve aileleri için bir eğitim yuvası olacaktır.

Büyük Anadolu Ankara Otel Projesi

Türk Metal Sendikası
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Sosyal TESİSLERİMİZ
KAYNARCA SOSYAL TESİSLERİ

İ

stanbul Anadolu Yakası’nda ve Pendik Semti içinde yer alan “Pendik Sosyal Tesislerimiz” gerek halkımızın
gerekse üyelerimizin her türlü ihtiyacına cevap verecek özellikleriyle hizmete girdi…

İkisi ‘suit’ olmak üzere 14 odası ve 34 yatak kapasite ile faaliyete giren olan sosyal tesislerimizde Restaurant, Düğün
Salonu, Spor Salonu, Sinema ve Konferans Salonu, Kafeterya, Pastane ile birlikte Sauna ve Hamam bulunuyor.
Sıcak su, uydu yayını, İnternet, tv, telefon gibi hizmetlerin 24 saat konaklayanlara sunulduğu sosyal
tesislerimizin odalarında klima, minibar ve televizyon da bulunuyor.

Kaynarca Sosyal Tesisleri Düğün ve Toplantı Salonu
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İstanbul Pendik Kaynarca Sosyal Tesisleri

Sosyal TESİSLERİMİZ
ESKİŞEHİR SOSYAL TESİSLERİ
Eskişehir ilimizde, içinde Eskişehir şubemizinde hizmet verdiği bina metal işçilerinin
hizmetine açılmıştır.
Binada aynı zamanda restaurant, cafeterya, düğün salonu, konferans salonu ve
misafirhane bölümleri bulunmaktadır.

Eskişehir Sosyal Tesisleri

İSTANBUL ŞİRİNEVLER SOSYAL TESİSLERİ
İstanbul ili Bahçelievler ilçesi Şirinevler semtinde, içinde İstanbul ve İstanbul 1 nolu
şubemizinde hizmet verdiği bina metal içilerinin hizmetine açılmıştır.
Şirinevler sosyalş tesislerimizde aynı zamanda toplantı ve konferans salonları,
düğün salonu, misafirhane ve postane bölümleri bulunmaktadır.

Türk Metal Sendikası
İstanbul Şirinevler Sosyal Tesisleri
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Sosyal TESİSLERİMİZ
İZMİR SOSYAL TESİSLERİ
İzmir ili Alsancak mevkiinde, içinde izmir 1 Nolu ve 2 Nolu şubemizinde hizmet
verdiği bina metal işçilerinin hizmetine açılmıştır.
Binada aynı zamanda misafirhane, toplantı be konferans salonu ve restaurant
bölümleri bulunmaktadır.

ÇERKEZKÖY SOSYAL TESİSLERİ
İzmir Sosyal Tesisleri

Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesinde, içinde Çerkezköy Şubemizin de hizmet
verdiği bina metal işçilerinin hizmetine açılmıştır.
Binada aynı zamanda toplantı, konferans ve eğitim salonları yer
almaktadır.
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Çerkezköy Sosyal Tesisleri / Tekirdağ

Sosyal TESİSLERİMİZ
MANİSA SOSYAL TESİSLERİ
Manisa ilinde, içinde Manisa 1 nolu şubemizinde bulıunduğu tesisler metal işçilerinin
hizmetine açılmıştır.
Binada aynı zamanda toplantı salonları ve restaurant bulunmaktadır.

Manisa Sosyal Tesisleri

ANKARA KIZILAY SOSYAL TESİSLERİ
Ankara ili Kızılay semtinde, içinde Ankara 1, 2, 3 nolu şubelerimizinde bulunduğu
tesisler metal işçilerinin hizmetine açılmıştır.
Binada aynı zamanda toplantı ve konferans salonu bulunmaktadır.

Türk Metal Sendikası
Ankara Kızılay Sosyal Tesisleri
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Sosyal TESİSLERİMİZ
İŞÇİ EVLERİ
Yurt içinden ve dışından çok sayıda misafiri olan Türk Metal, bu faaliyetlerin ekonomik bir yük olmaması için, Ankara/
Kızılay’da bir İşçi Evi kurdu.
Yol-iş sendikasının eski genel merkezi olan İzmir Caddesi’ndeki bina, Türk Metal tarafından satın alınarak, İşçi Evi haline
getirildi.
1 Ağustos 1992’de hizmete sokulan misafirhanede 17 oda ve 37 yatak bulunuyor.
Diğer taraftan, Türk Metal Sendikası’nın Ankara/Maltepe’de bulunan eski genel merkez binası da, İşçi Evi olarak
düzenlenerek, 5 Mayıs 1999 tarihinde hizmete sokuldu.
Şu anda 30 oda ve 60 yatak kapasitesi bulunan bu işçi evi, Ankara dışından ailece gelen sendika üyelerine, çok cüzi bir
ücret karşılığında, 4 yıldızlı otel seviyesinde konaklama imkânı sunmaktadır.

Ankara Maltepe İşçi Evi
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Sosyal TESİSLERİMİZ
BOZÜYÜK SOSYAL TESİSLERİMİZ
Bozüyük’te sendika ve sosyal tesis binası yapımı için arsası alınmış, plan ve
projeleri tamamlanmıştır.
Bozüyük Belediyesinden inşaatın ruhsatının alınması ile inşaata başlanmıştır. Tesis
inşaatının 2011 yılının ilk aylarında tamalanması planlanmaktadır.
Bozüyük şubemizinde hizmet vereceği tesiste aynı zamanda eğitim ve toplantı
salonlarımızın yanı sıra şube lokalimizde, metal işçilerinin hizmetine açılacaktır.

Bozüyük Sosyal Tesisleri

BURSA SOSYAL TESİS ARSASI
Bursa’da sendika ve sosyal tesis binası yapılması için 8.000 m2 lik bir arsanın alımı
yapılmıştır.
Bursa Belediyesinden imar planı tadilatları yapılması ve plan, proje çalışmaları
başlatılmıştır.
Tesis inşaatının yapımına kısa zaman içinde başlanması planlanmaktadır.

Türk Metal Sendikası
Bursa Sosyal Tesis Arsası
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Sosyal TESİSLERİMİZ
Kırıkkale ve Dinar’da OKUL
Eğitime her aşamada büyük değer veren Türk Metal Sendikası, 8 yıllık eğitime katkı
amacıyla, Kırıkkale ve Dinar’da birer ilköğretim okulu yaptırdı. Türk Metal tarafından
Kırıkkale’de 4 ay gibi kısa bir zaman içinde yaptırılan ‘Türk Metal Sendikası Mustafa
Özbek İlköğretim Okulu’ 26 Ekim 1999 günü hizmete açıldı.
Afyon’un Dinar ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle sendika üyelerinin
düzenlediği yardım kampanyası çerçevesinde elde edilen gelirle, Dinar ilçesine altı
derslikli bir ilköğretim okulu ve Dinar’ın Avşar köyüne üç derslik ilkokul yaptırıldı.
Okullar, inşaatı tamamlandıktan sonra 28 Ağustos 1996 tarihinde Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne devredildi.
Mustafa Özbek İlköğterim Okulu

Kırıkkale ve Çerkezköy’de Sosyal Tesisler
Türk Metal, üyelerine her aşamada sosyal hizmetler verebilmek amacıyla, muhtelif
şehirlerde sosyal tesisler inşasını da sürdürüyor. Bu tesislerden ilkinin temeli, 21
Kasım 1994’te Kırıkkale’de atıldı. İkinci sosyal tesisisin temeli 3 Aralık 1994’te
Çerkezköy’de atıldı. Çerkezköy’deki Sosyal Tesisimiz tamamlanarak hizmete
açılmıştır.
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Çerkezköy Sosyal Tesisleri

Sağlık HİZMETLERİ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ
Üyelerimizden Ankara’ya sevki yapılan hasta üyelerimiz ile yakınlarının sağlık hizmetlerini takip için ‘Sağlık Hizmetleri Birimi’ oluşturuldu.
Tedavi için Ankara’ya gelen üyelerimiz işçi evlerinde konaklamakta, her türlü sağlık hizmetleri bu birim tarafından takip edilmektedir. Ayrıca 5 adet
ambulans satın alınarak, üyelerin sağlık hizmetine sunuldu.

Türk Metal Sendikası
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Büyük Direnişler Büyük Grevler

T

ürk Metal Sendikası’nın tarihine bakanlar, Türkiye’nin bu en büyük ve en güçlü sendikasının sendikal
anlamdaki performansının da ne kadar büyük olduğunu görecektir. Şüphesiz Türk Metal’in, büyük
ve güçlü olmasında dönemin ekonomik baskılarına direnen toplu sözleşmeler imzalamasının payı da
büyüktür. “Üretmek, Kazanmak ve Kazandırmak İstiyoruz” diyerek metal işçileri ile birlikte kutsal ve saygın
bir amaca kilitlenen Türk Metal, bu amacın gerçekleşmesi için gerekirse greve gitmekten kaçınmayan ve
yılmayan bir sendikadır.
48 yıllık Onurlu tarihinde Türk Metal’in direniş ve grevlerinin olduğu sayfaların sonunda, metal işçilerinin
başarısı ve bu başarının getirdiği mutluluklar Türk Metal’in onurudur.
12 Eylül 1980’den sonra işbaşına gelen hükümetin, kamu kesiminde “ben bilirim” mantığıyla hareket
ederek, metal işçilerini günün ekonomik şartlarına ezdirmeye çalışmasına karşılık, Türk Metal, Seydişehir
Alüminyum ve Antalya Ferro Krom İşletmeleri’nde ilk grevi başlatmış ve 62 günlük grevin sonunda siyasi
iktidarın inadını kıran ilk sendika olarak tarihe geçmiştir...
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Büyük SÖZLEŞMELER

T

ürk Metal, grevden korkan değil, grevi son çare olarak düşünen bir sendikadır. Temel olarak, sorunların
diyalog ve uzlaşma yöntemiyle çözümünden yanadır. Türk Metal, 48 yıl boyunca işçilerin haklarından
taviz vererek sorunların çözüleceğine inanan bir sendika olmamıştır.

Türk Metal, 1990 yılında işverenlerle anlaşma sağlayamadığı için Türk Tarihinin En Büyük Grevi’ni
gerçekleştiren bir sendika olarak tarihe geçmiştir. Özel sektörde çalışan 90 bin metal işçisiyle başlattığı
ve 31 gün süren grev, Türk Metal’e inanan, güvenen, bu nedenle güçlü dayanışmamız içinde yer alan
metal işçilerinin kararlılığı sayesinde yüzde 260 oranındaki ücret zammıyla mahcubiyetle değil, büyük bir
mutlulukla noktalanmıştır.
Türk Metal, ülkenin içine düştüğü kriz ortamlarında siyasi iktidarın ve işverenlerin faturayı işçilere kesmek
istemesi üzerine 3 Temmuz 1994 tarihinde Bursa Fomara Meydanı’nda 70 bin işçinin katıldığı, “Duyarsız
İktidara ve Sorumsuz İşverene İhtar Mitingini" düzenlemiştir.
Bunun yanında 14 Eylül l996 tarihinde Türk Otomotiv Sanayinin merkezi olan Bursa’da aynı meydanda,
hükümetin metal işçilerinin ekmeğiyle oynayan bedelsiz ithalat kararı almasına karşı, en yürekli çıkışı
meydanda toplanan on binlerce metal işçisi ile yine Türk Metal yapmıştır. Türk Metal’in imzaladığı
sözleşmeler, dönemin mevcut koşullarında, diğer işçilerin sözleşmelerle elde ettiği hakların daima üstünde
olmuştur. Bu sözleşmeler sayesinde Türk Metal üyesi metal işçileri, ücret ortalamalarında daima en üstlerde
yer almıştır.
Metal işçilerinin haklarını korumak ve geliştirmek konusunda kararlı olan Türk Metal, bundan sonra da
işçilerimize imzaladığı sözleşmeler ve sunduğu sosyal ve kültürel yatırımlar ile hizmet devam edecektir.
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İlklerin SENDİKASI

T

ürk Metal Sendikası, gerek Türkiye’de gerekse dünyada bir üniversite açmayı planlayan ilk
sendikadır.

•Türk Metal Sendikası, üyeleri için sosyal tesisler yaptıran ilk sendikadır.
•Türk Metal Sendikası, üyeleri için işçi evleri açmayı planlayan ve ilk uygulamasını Ankara’da gerçekleştiren
ilk sendikadır.
•Türk Metal Sendikası, Cumhuriyetimizin 75. yılında Kırıkkale’de bir, Afyon’un Dinar ilçesinde ise iki adet
ilköğretim okulu yaptırarak, Türk Milli Eğitimine katkıda bulunan ilk sendikadır.
•Türk Metal Sendikası, Kıbrıs’taki tesislerinde eşleriyle birlikte 44 bin kişiyi eğitimden geçiren ilk
sendikadır.
•Türk Metal Sendikası, tezgâh başındaki üyelerini yurt dışına gönderen ilk sendikadır.
•Türk Metal Sendikası, Türkiye’de sendikal hareket içinde eşli eğitim çalışmalarını başlatan ilk sendikadır.
•Türk Metal Sendikası, üyeleri için bütün bölgelerde yabancı dil ve bilgisayar kursları açan ilk sendikadır.
•Türk Metal Sendikası bugün bünyesinde 20 ülke, metal işkolunda kurulu 86 sendika ve 21 milyon üyeli
Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nu kurup Uluslar arası bir kuruluşun Genel Merkezi’ni
Ankara’da bulunduran ilk sendikadır.
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İlklerin SENDİKASI

T

ürk Metal Sendikası, yabancı ülkelerden gelen 53 bin sendikacıya endüstriyel ilişkiler ve demokrasi
konusunda seminerler düzenleyen ilk sendikadır.

•Türk Metal Sendikası, kadın üyeleri için liderlik seminerleri düzenleyen ilk sendikadır.
•Türk Metal Sendikası, Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük eğitim, kültür, dinlenme ve spor tesislerini
220.000 metrekarelik alan içinde hizmete açan ilk sendikadır.
•Türk Metal Sendikası, tezgâh başındaki işçilerini eşleriyle birlikte yurt dışına gönderen ilk sendikadır.
•Türk Metal Sendikası, genç üyeleri için Gençlik Kurultayları düzenleyen ilk sendikadır.
•Türk Metal Sendikası, kadın üyeleri için Kadın Kurultayları düzenleyen ve geleneksel hale getiren ilk
sendikadır.
•Türk Metal Sendikası, Yüksek Okul öğrencileri için Öğrenci Yurdu açan ilk sendikadır.
•Türk Metal Sendikası, Metal Çocuk Arkadaş Kulübü adıyla üye çocukları için çocuk meclisleri düzenleyen
ilk sendikadır.
•Türk Metal Sendikası, üye çocuklarını yurtdışı çocuk kamplarına gönderen ilk sendikadır.
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Türk Metal’in TEMEL İLKELERİ
ANAYASAYA BAĞLIYIZ…
Türk Metal Sendikası, bir demokratik kitle örgütü olarak, Anayasanın hükümlerine bağlı ve sadık bir
kuruluştur.
SOSYAL HUKUK DEVLETİ…
Türk Metal, hür ve demokratik parlamenter rejimin savunucusu olup, laik ve sosyal bir hukuk devletinden
yanadır.
BÜTÜN METAL İŞÇİLERİ…
Türk Metal Sendikası, metal işkolunda çalışan bütün işçilerin “sendikalı” olmasını ana hedef olarak
belirlemiştir.
TESLİMİYET YOK…
Türk Metal Sendikası, her türlü yanlışlığa, aldatıcılığa ve teslimiyetçiliğe meydan vermeden sendikal
işleyişinde uzlaşma ve diyalog hâkim kılar.
İYİ SÖZLEŞME… İYİ HAK…
Türk Metal Sendikası, üyesi metal işçilerinin yaşam standardını yükselten toplu sözleşmeler imzalamayı, bu
sözleşmeleri imzaladığı şekliyle uygulamayı ve uygulatmayı esas amaç olarak benimser, savunur ve korur.
BİZ BİR AİLEYİZ…
Türk Metal Sendikası, üyeleri, üye eşleri ve çocuklarının sağlıklı, bilinçli, kültürlü ve eğitimli bir birey
olarak topluma ve ülkeye, daha yararlı olmalarını sağlayacak sosyal, kültürel ve sportif amaçları tesis ve
yatırımlar yapar.
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Türk Metal’in TEMEL İLKELERİ
ÜYEDEN ALINAN AİDAT ÜYEYE İADE…
Türk Metal Sendikası, üyeden alınan aidatı, yine üyeye sosyal ve kültürel hizmet olarak iade etmeyi;
üyelerine, üye eşlerine ve çocuklarına karşı yerine getirilmesi gereken bir görev olarak kabul eder.
KATILIMCI, PAYLAŞIMCI VE ŞEFFAF…
Türk Metal Sendikası, sendikal yapısını, anlayış ve işleyişini demokrasinin kurun ve kurullarına sahip çıkarak,
aynı zamanda katılımcılık, paylaşımcılık ve şeffaflık gibi temel ilkeleri önemle gözeterek yürütür.
KALİTELİ BİR YAŞAM…
Türk Metal Sendikası, üyelerini verimli ve kaliteli bir üretim anlayışına, sağlıklı ve güvenli iş koşullarına, ülke
standartlarının altına düşmeyecek bir ücret yapısına kavuşturur.
ÖRGÜTLENME…
Türk Metal Sendikası, sadece metal işkolunda değil, bütün işkollarında sendikalaşma önündeki engellerin
kaldırılması için anayasa ve hukuk kuralları çerçevesinde mücadele eder.
SORUNLARLA MÜCADELE…
Türk Metal Sendikası, ücret adetsizliği, gelir dengesizliği, vergi adaletsizliği, kayıt dışı ekonomi, işten
çıkarmalar, işsizlik ve enflasyon gibi sosyal ve ekonomik boyutlu sorunlarla mücadele eder.
BAĞIMSIZ SENDİKACILIK…
Türk Metal Sendikası, siyasi kurum ve siyasetçilerle mesafeli bir ilişkiyi gerektiren, siyasi partiler ve
sendikalar arasında bir ayırım ve imtiyaza meydan vermeyen “Bağımsız Sendikacılık” anlayışını savunur.
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Türk Metal’in TEMEL İLKELERİ
ÖNCE EĞİTİM…
Türk Metal, bütün üyelerinin gerek kültürel gelişme gerekse sendikaya yeni üyeler kazandırmak yolunda
çağdaş içerikli eğitim seminerlerine katılmalarını sağlar.
MÜREFFEH BİR TÜRKİYE…
Türk Metal, Türk Milleti’nin sosyal ve ekonomik anlamda huzurlu, barış içinde ve müreffeh bir toplum
yolunda üzerine düşen her görevi yerine getirir.
HER ZAMAN DAYANIŞMA…
Türk Metal Sendikası, başta işçiler olmak üzere, memurların, emeklilerin, çiftçi ve esnaf ve diğer sosyal
kesimlerin, sorunlarının demokratik yollardan ve adaletli olarak çözüm bulması için oluşturulacak
dayanışmaların içinde yer alır.
UZLAŞMA VE DİYALOG…
Türk Metal Sendikası, Türkiye’nin sosyal, ekonomik ve siyasal anlamda zor şartlar içinde olduğu
dönemlerde, işçi ve işveren taraflarının karşılıklı anlayış içinde şartlara uygun bir yaklaşım göstermesinden
ve çözüm üretmesinden yanadır.
AMACIMIZ, TALEBİMİZ…
Türk Metal Sendikası’nın, temel talebi İnsana Sevgi, Emeğe Saygı olup, temel amacı “Üretmek, Kazanmak
Kazandırmaktır.”
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