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Türkiye’de sınıf mücadelesi yükseliyor. Metal işkolu geleneksel olarak mücadelecidir. Epeyce bir süredir 

metal işkolu işçilerinden ses çıkmıyordu. Ancak Nisan ayından beri metal işçileri, Türkiye işçi sınıfı 
hareketinin en önünde yer alıyor. Bir fabrikada eylem başlıyor. Bir süre sonra bitiyor. Bu ara başka 
fabrikalarda eylemler başlıyor. Onlar bitiyor. Yenileri başlıyor.  

Hükümetin işçi eylemlerini bastırmada tomaları ve biber gazını kullanmaya cesaret edemediği 
günümüzde, bu eylemlerin diğer sektörlere de sıçraması kaçınılmaz gözüküyor.  

Ekonomik kriz derinleşiyor. İşçilerin birikmiş ve çözümü ertelenerek daha da büyümüş sorunları 
dayanılmaz hale geldi. İktidarda zayıf bir hükümet var.  

İşçi sınıfının kendiliğindenci eylemlerinin gelişmesi açısından en uygun ortam mevcut. 
Metal işkolundaki bu hareketlilik, yılların birikmiş tepkisini yansıtıyor.  
Tepkinin öncelikli hedefi de AKP yandaşı ve MESS’e ve Koç Holding’e çok yakın duran Türk Metal 

Sendikası.  
Türk Metal’e ilişkin bazı bilgileri aktarayım. 
 
TÜRK METAL’İN İNŞAATLARININ MÜTEAHHİDİ KİM? 
 
Önce Ali Tezel’in 21.5.2015 tarihli Millet Gazetesi’ndeki önemli yazısındaki küçük bir hatasını 

düzelteyim. 
Selahattin İçer (“İçel” değil), Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ın damadı değil, dünürüdür; 

damat Gün Emre İçer’in babasıdır. 
Bu dünür niçin önemli? 
Çünkü Türk Metal’in inşaatlarının müteahhidi bu dünürdür. 
Mavi Ay Otelcilik Seyahat İnşaat ve Ticaret A.Ş. 3 Ekim 2005 tarihinde Selahattin İçer tarafından 

kuruldu. Şirketin 1 milyon liralık sermayesinin yüzde 25’i Selahattin İçer’e, diğerleri de Muzaffer Çelik, 
Fahri Uzun ve Hanefi Çelik’e aitti.  

Şirketin 7.6.2012 tarihli toplantısında şirket sermayesi 5 milyon liraya yükseltildi. Bu sermayenin yüzde 
58’i Selahattin İçer’e ait oldu. Diğer ortaklar da Hüseyin Erkan İkikat, Nevzat Katar, Selami Gülle ve 
Mehmet Tursun idi. 

Şirket önce Türk Metal’in bazı otellerini işletti; ardından inşaatçılığa yöneldi. Türk Metal’in Büyük 
Anadolu Didim Resort Otel (Didim, Aydın) inşaatını 2007-2010 yıllarında tamamladı.  

2010 yılından beri Ankara’da Söğütözü’nde Büyük Anadolu Oteli’ni inşa ediyor.  
Damat Gün Emre İçer bir süre bu şirketin yönetim kurulu üyeliğini yaptı.  
 
R.T.ERDOĞAN’A ÖVGÜLER UNUTULMAMALI 
 
13 yıllık AKP iktidarı sona ererken, AKP döneminde bazı sendikacıların dönemin yöneticilerini nasıl 

övdüklerini hatırlamakta yarar var. 
Türk Metal Genel Başkanı ve Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Türk Metal tarafından 6 Mart 2011 

günü düzenlenen kadın işçiler toplantısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı şöyle övüyordu:  
“Yaklaşık bir hafta sonra, Başbakanlıkta 8 yılı geride bırakmış olacaksınız. Geçen 8 sene zarfında,  

hükümetinizin, şahsınızın liderliğinde yaptığı icraatları elbette ki takdirle izliyoruz. Özellikle 'istikrar' 
konusunda, ülkemizi yıllardır içinde olduğu darboğazdan kurtarmanız, ekonomiye canlılık kazandırmanız, 
ayrıca Avrupa Birliği'ne üyelik süreci başta olmak üzere dış politikada, Türkiye'yi yok saymaya çalışanlara 
karşı sergilediğiniz kararlı tavır, Türk halkının teveccühünü kazanmanızda önemli rol oynamıştır. Küresel 
ekonomik krizin tahribatını asgariye indirmek konusunda aldığınız tedbirlere, o günlerde sendikalar olarak 
nasıl destek verdiysek, bugün de işsizliği, yoksulluğu ve kayıt dışını önlemek konusundaki çabalarınıza 
destek vermek istiyoruz. (...) 

“Kabul etmeliyiz ki uluslararası alanda hatırı sayılır bir itibarımız da var.”  
AKP iktidarında daha neler yaşadık, neler. Bunların hiçbiri unutulmamalı.  


