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TÜMTİS

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve 
dayanışma günü 1 Mayıs; 70 il ve ilçede yaygın ve 
önceki yıllara oranla daha kitlesel şekilde kutlandı. 
İşçi ve emekçiler 1 Mayıs’ı; AKP Hükümeti’nin çı-
kardığı en ağır saldırı yasalarından biri olan Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Yasa-
sı ile karşıladı. 

Bizler; sosyal güvenlik sisteminin emekçiler le-
hine düzenlenmesi, özelleştirmelerin iptal edilmesi, 
esnek ve kuralsız çalıştırılmaya son verilmesi, iş 
cinayetlerine karşı önlemlerin alınması, örgütlen-
menin önündeki engellerin kaldırılması, 1 Mayıs’ın 
resmi tatil ilan edilmesi, emperyalist savaşlara son 
verilmesi, savaşa karşı barış ve kardeşlik, bağımsız 
ve demokratik bir Türkiye için, 1 Mayıs’ta alanlara 
çıktık. Sendikamız; örgütlü olduğu tüm yerlerde iş 
bırakarak kitlesel bir şekilde diğer emek ve demok-
rasi güçleri ile birlikte alanlara çıktı. 

Ülkenin her yerinde yaygın kutlanmakla birlikte, 
1 Mayıs’a, İstanbul’da yaşananlar damgasını vurdu. 
Konfederasyonumuz TÜRK İŞ ile DİSK ve KESK, 
ortak çağrı ile işçi ve emekçileri 1 Mayıs kutlama-
ları için Taksim’e çağırdı. Ancak konserlere, maç 
sonrası korsan kutlamalara, polis günü kutlamala-
rına açık olan Taksim alanı, “provokasyon olacak, 
olaylar çıkacak” gerekçesi ile işçilere yasaklandı. 
Ama bütün dünya ve ülkemiz emekçileri “provokas-
yonun” kimler tarafından çıkarıldığını gördü. AKP 
Hükümeti, işçi ve emekçilere karşı düşmanca tavrı 
ile “kendine demokrat, kendine Müslüman” yüzünü 
bir kez daha gösterdi. 

1 Mayıs’ta; İstanbul adeta işgal edildi. Sıkıyö-
netim dönemlerinde dahi görülmeyen bir polis gücü 
yığılarak, emekçilere gözdağı verilmek istendi. Gaz 
bombalarıyla, plastik mermilerle, coplarla, tazyik-
li su ve panzerlerle emekçilere saldıranlar, sendika 
binalarına, parti binalarına ve hastanelere dahi gaz 
bombası atmaktan geri durmadı. Yaşlı, çocuk, ka-
dın, erkek, genç ayrımı gözetmeksizin herkes dayak-
tan geçirildi. Bu vahşet sonucunda onlarca emek-
çi yaralandı. 500’ün üzerinde emekçi de gözaltına 
alındı. Sendikamızın üyesi üç işçi de bu gözaltlı-
lardan nasibini aldı, girişimlerimiz sonucu serbest 
bırakıldı. Benzer saldırılar Ankara ve Adana’daki 
kutlamalarda da yaşandı. 1 Mayıs’ta emekçilere ya-
pılan saldırılar, AKP’nin demokratlık maskesini bir 
kez daha düşürdü. Yapılan saldırıları bir kez daha 
kınıyorum.

118 yıldır kutlanan, dünyanın 135 ülkesinde resmi 
tatil olan 1 Mayıs; Bakanlar Kurulu kararı ile “Emek 
ve Dayanışma Günü” ilan edildi. Ancak, “ayaklar 
başları yönetmeye kalkarsa kıyamet kopar” diyerek 
işçilere, emeği ile geçinenlere bakışını açık şekilde 
ilan eden Başbakan Tayyip Erdoğan; “bizde tatiller 
çok fazla, bir gün iznin maliyeti 2 trilyon” diyerek 1 
Mayıs’ın resmi tatil olmasına karşı çıktı. Bizim söz-
leşmelerimizde 1 Mayıs tatildir. Bu hakkı mücadele 
ile aldık. İnanıyorum ki tüm yasaklamalara ve teh-
ditlere rağmen 1 Mayıs’ta alanlara akan işçi sınıfı, 1 
Mayıs’ın resmi tatil olmasını da sağlayacaktır.

Son dönemde AKP Hükümeti’nin sendikala-
rı, Emek Platformu’nu ve bunların üzerinden işçi 

Ba şyaz ı

Baskı ve Saldırılara 
Rağmen Yolumuza 
Devam Edeceğiz!

Kenan Öztürk
Genel Başkan

İnanıyorum ki; tüm yasaklamalara ve tehditlere 
rağmen 1 Mayıs’ta alanlara akan işçi sınıfı, 1 Mayıs’ın 

resmi tatil olmasını da sağlayacaktır.
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ve emekçileri bölme uğraşısına girdiği ortadadır. 
SSGSS Yasa Tasarısı’na karşı 14 Mart’ta Emek 
Platformu’nun uyarı eylemi ile emekçilerin gücü-
nü gören AKP; sendikaları bölme tutumuna devam 
edeceğini 1 Mayıs’ta da gösterdi. Sendikalar ve 
emek örgütleri buna izin vermeyecek. Sendikamızın 
da içerisinde bulunduğu, TÜRK İş’e bağlı 11 sen-
dika Genel Merkezi tarafından yapılan açıklama, 
AKP’nin bölme çabalarına izin verilmeyeceğinin 
açık kanıtıdır. 

AKP Hükümeti; Sendikalar Kanunu ve Toplu İş 
Sözleşmesi ve Grev, Lokavt Kanunu’nda değişiklik 
taslakları, İstihdam Paketleri ve Kıdem Tazmi-
natlarının fona devri ile ilgili yasalar hazırlayarak 
emekçilerin kazanılmış haklarına yönelik yeni bir 
saldırı dalgası başlatmak istiyor. Sermayenin bu 
saldırılarını püskürtmek ve vazgeçilmez haklarımızı 
korumak için tüm emek örgütleriyle en geniş bir-
likteliği sağlamak zorundayız. Örgütlü olduğumuz 
tüm bölgelerde bu saldırılara karşı ortak mücadele 
edeceğiz,emek örgütleriyle birleşme tutumumuzu 
devam ettireceğiz ve bu mücadelenin örgütleyicisi 
olacağız. Olmak da zorundayız. Çünkü olmazsa ol-
maz haklarımız gasp edilmek isteniyor.

Sendikamıza Anti-demokratik Baskılar
Devam Ediyor! 

Genel Eğitim Sekreterimiz ve Ankara Şube Baş-
kanımız Nurettin Kılıçdoğan ve şube yöneticileri-
miz 20 Kasım 2007 tarihinden beri Sincan L Tipi 
cezaevinde tutukludur. Tutuklamalar örgütlenme 
çalışmalarından rahatsızlık duyan birkaç işverenin 
şikayeti üzerine yapıldı. Günde 14-15 saate varan, 
köle koşullarında ve asgari ücretle çalışan işçileri 
sendikalı yapmaya çalışan yöneticilerimiz, sendika-
ya yeni üye kazandırmaya çalıştıkları için “çıkar 
amaçlı suç örgütü üyesi olmak”la suçlandı. Bera-
atla yada takipsizlikle sonuçlanmış eski dosyalar 
tutuklamanın gerekçesi yapıldı. Sendikaları “teh-
likeli kurumlar” olarak gösteren, sendikacıları ise 
işçileri örgütleme çalışmalarından vazgeçirmeye 
zorlayan bu uygulamanın bir benzeri Türkiye Haber 
İş Sendikası üye ve yöneticilerine de yapıldı. Sendi-
kal hak ve özgürlükler açısından çok tehlikeli olan 
bu saldırı mutlaka püskürtülmelidir. Aksi halde 
tüm sendika yöneticileri “çıkar amaçlı suç örgütü 
üyesi” olmakla suçlanacaktır. 

Yönetici arkadaşlarımız 6 Haziran 2008 tari-
hinde yani tutuklamadan tam altı buçuk ay sonra 
mahkemeye çıkarılacak. Sendika hakkına yönelik bu 
ağır saldırı karşısında sessiz kalmadık. Ankara’da 
kitlesel olarak Türk İş Yöneticilerinin de katıldığı 
basın açıklamaları yaptık. Arkadaşlarımızın duru-
munu uluslararası boyuta taşıdık. Girişimlerimiz so-
nucunda İTF Genel Sekreteri David Cocroft, ETUC 
Genel Sekreteri John Monks Başbakanlık ve çeşitli 
bakanlıklar ile Ankara Valiliği’ne protesto faksları 
gönderdi. Yurtdışından ve ülkemizden çeşitli sendi-
ka, siyesi parti ve demokratik kitle örgütleri temsil-
cileri gönderdikleri mesajlarda ve yaptıkları açıkla-
malarda desteklerini belirttiler. Avrupa’nın çeşitli 
ülkelerinde imza kampanyaları başlatıldı. Türk-iş 
Başkanlar Kurulu, yayımladığı sonuç bildirgesinde 
arkadaşlarımızın uğradığı haksızlıkların giderilme-
si konusunda her türlü girişimde bulunma kararı 
aldı. DİSK Ankara Bölge Temsilciliği yaptığı basın 
açıklaması ile sendikamıza destek sundu. Hepsine 
destek ve dayanışmalarından dolayı sendikamız 
adına teşekkür ediyorum.

6 Haziran’da yapılacak duruşmaya Konfederas-
yonumuz yöneticileri ve bağlı sendikaların genel 
başkanları, Avrupa’dan çeşitli düzeylerde sendikacı 
ve parlamenterler katılacak. Konfederasyon ayrımı 
yapmaksızın tüm sendika yönetici ve temsilcilerini, 
aydınları, gazeteci ve yazarları, emek ve demokrasi 
güçlerinin temsilcilerini 6 Haziran’daki duruşmaya 
katılmaya ve destek olmaya çağırıyorum.

* * *

Olağanüstü Genel Kurulumuzun yapıldığı tarih-
ten, Olağan Genel Kurulumuzun yapıldığı döneme 
kadar bütün şubelerimizde genel kurullarımızı ba-
şarı ile tamamladık. Örgütlü olduğumuz işyerlerin-
de başarılı bir TİS sürecini geride bırakarak tüm 
şubeler ve üyelerimizin birlik ve beraberliği içeri-
sinde, 15-16 Mart’ta 27. Olağan Genel Kurulumuzu 
başarıyla sonuçlandırdık. Birlik ve bütünlüğümüzü 
pekiştirerek, mücadele kararları alarak, alnımızın 
akıyla çıktık kongreden. Tutuklamalara, göz altı-
lara, işten çıkarmalara karşın sendikamız dimdik 
ayakta. Kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz, 
edeceğiz. Birçok yeni işyerinde örgütlendik, örgüt-
lenme çalışmalarımız devam ediyor. 
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İşçi sınıfının uluslar arası birlik, mücadele ve 
dayanışma günü olan 1 Mayıs; ülkemizde ve dünya-
da kitlesel ve yaygın bir şekilde kutlandı. Dünyanın 
dört bir yanında işçi sınıfı ve emekçilerin baskıya, 
sömürüye ve savaşa karşı seslerini yükselttikleri gün 
oldu. 

Ulusal kökenleri, dilleri, dinleri ve ten renkleri 
birbirinden farklı ama yaşam koşulları ve taleple-
ri benzer olan milyonlarca emekçi, dünyanın birbi-
rinden farklı; Lübnan’dan Irak’a, Yunanistan’dan 
İngiltere’ye, Venezüella’dan Kolombiya’ya, 
ABD’den Kanada’ya, Fas’tan Güney Afrika’ya, Yeni 
Zelanda’dan Avustralya’ya, Türkiye’den Rusya’ya 
kadar yüzlerce ülkesinde alanları doldurdular.

İSTANBUL
İstanbul ablukaya alındı 1 Mayıs’ı Taksim 

Meydanı’nda kutlamak isteyen TÜRK İŞ, DİSK, 
KESK ile demokratik kitle örgütleri ve siyasi parti-
lere “provokasyon olacak”, “İstanbul’da yaşam felç 

olur”, “ulaşım felç olur” gerekçesiyle izin verilme-
di. 1 Mayıs’ta İstanbul’u savaş alanına çeviren AKP 
Hükümeti, İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü 
hayatı felç ettiler. Taksim’e çıkan bütün yollar ka-
patıldı, belediye otobüslerinin güzergahları değiş-
tirildi, vapur seferleri iptal edildi. Beyoğlu, Şişli ve 
Kağıthane ilçelerinde bulunan 66 okul tatil edildi.
Ülkenin birçok bölgesinden ve Trakya’dan otobüsler-
le İstanbul’a, 1 Mayıs kutlamalarına gelenler kente 
giremediler. Şehir hatları vapurlarının Üsküdar ve 
Kadıköy’den kalkan seferleri, Sirkeci-Kabataş tram-
vay hattı ile Mecidiyeköy-Taksim arasındaki metro 
seferleri iptal edildi.
İstanbul Emniyeti; asker ile değişik getirilen 

sayısı 30 bini bulan polis ve panzerle İstanbul’u 
adeta işgal etti.Polis toplanan en küçük kalabalığı 
dahi cop, biber gazı ve gaz bombaları ile dağıttı. 1 
Mayıs’ta Şişli, Taksim, Mecidiyeköy, Dolapdere ve 
Okmeydanı’nda toplananlar saldırılardan nasibini 
aldılar. 500’ün üzerinde işçi ve emekçinin gözaltı-

1 Mayıs; Ülkemizde 
ve Dünyada Yaygın Kutlandı!
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na alındığı İstanbul’da; yapılan vahşice saldırılar 
sonucunda onlarca emekçi yaralandı. Şişli Etfal 
Hastanesi’ne atılan gaz bombası onlarca hastayı et-
kiledi.

Polis her yerde saldırdı
Polis, sabah saat 06.30’da ilk olarak , ‘Düş-

manı uykuda etkisizleştiriyoruz’ dercesine Şişli-
Osmanbey’de bulunan DİSK Genel Merkez binası’na 
saldırdı.  Disk Genel Merkezi’nde sabahlayan ve er-
ken saatlerde bina önüne gelen işçilere biber gazı ve 
kırmızı su sıkan polis; hızını alamayarak bina içeri-
sine de gaz bombaları attı. Daha sonra da saldırıla-
rına devam eden polis aralarında işçi, sendikacı, ya-
zar, milletvekili ve Avrupa’dan İstanbul’a 1 Mayıs’ı 
izlemeye gelen parlamenterlerin bulunduğu onlarca 
insanın yaralanmasına sebep oldu. CHP İstanbul 
Milletvekili Mehmet Ali Özpolat burada kalp spazmı 
geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Osmanbey Metro İstasyonu önüne gelebilen Ge-
nel Başkanımız Kenan Öztürk, Genel Mali Sekrete-
rimiz Seyfi Eerez, İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız 
Ersin Türkmen ile birlikte sendikamız İstanbul Şu-
beleri üyeleri işçiler, Türk İş Genel Sekreteri Musta-
fa Türker ile Türk İş’e bağlı birçok sendikanın genel 
başkanı ve üyeleri de saldırılardan nasibini aldılar. 

Sendikamız üyesi 3 işçi dövülerek gözaltına alındı. 
Sendikamızın girişimleri sonucu gözaltına alınan 
üyelerimiz akşam saatlerinde serbest bırakıldılar. 

Taksime çelengi Başbakan koysun
Osmanbey’de; Türk İş Genel Sekreteri Mustafa 

Türker yaptığı açıklamada, üç konfederasyonun bir 
araya gelerek 1 Mayıs’ın tatil olmasını, bayram ilan 
edilmesini ve Taksim’de kutlanmasını talep ettikle-
rini, taleplerine gaz bombaları ile yanıt verildiğini 
söyledi. Türker sözlerini şöyle sürdürdü, “ İşçi ve 
emekçilere yapılan bu saldırıları şimdi tüm dünya 
izliyor. Bu saldırıyı yapanları ve emri verenleri kı-
nıyorum. Biz Taksim’e çıkmayacağız. Çelengi anıta 
Başbakan koysun “ dedi. Hükümet; parti kapatma 
davası söz konusu olunca demokrasi naraları atıyor, 
ancak sıra emekçilere gelince barikatla, gazla kar-
şılık veriyor diyen Kesk Genel Başkanı İsmail Hak-
kı Tombul hükümeti kınadı. Başbakan’ın “Ayaklar 
baş olursa kıyamet kopar” sözlerini hatırlatan Disk 
Genel Başkanı Süleyman Çelebi de AKP‘nin kendine 
demokrat olduğunu, türban için özgürlük isteyenle-
rin işçi ve emekçilere zulmettiğini söyledi.

Sendikamız Merkez Yönetim Kurulu İstanbul’da 
emekçilere yönelik yapılan saldırıları kınadı. Yapılan 
açıklamada şu görüşlere yer verildi:
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“Çıkardığı yasalarla emekçilerin kazanılmış 
haklarını gasp eden AKP Hükümeti, 1 Mayıs’ta 
İstanbul’da gösterdiği düşmanca tavır ile kendi-
sine demokrat yüzünü bir kez daha göstermiştir. 
AKP 1 Mayıs’ta suçüstü yakalanmış ve emekçilere 
karşı düşmanca tutumunu bir kez daha ilan etmiş-
tir. Güvenlik bahanesiyle sıkıyönetim dönemlerinde 
dahi görülmeyen polis gücünü İstanbul’a yığarak, 
emekçilere gözdağı veren AKP; ne kadar demokrat 
ve özgürlükçü olduğunu göstermiştir. Yaşanan olay-
ların sorumlularının cezalandırılmalarının takipçisi 
olacağız.”

ANKARA
Ankara’da 1 Mayıs kutlamaları işçi ve emekçi-

lerin Opera Meydanı’na yürüyüş sonucunda toplan-
ması ile başladı. Türk İş’e bağlı sendikaların kitlesel 
katıldığı mitinge Demiryol İş, Tez Koop İş, Petrol İş, 
Yol İş, Tes İş, Şeker İş, Harb İş, Tgs, Basın İş Sendi-
kaları ile sendikamız kitlesel bir şekilde üyelerimizin 
eş ve çocukları ile katıldılar. 20 bin işçi ve emekçinin 
katıldığı 1Mayıs kutlamalarına ayrıca KESK Ankara 
Şubeler Platformu, siyasi partiler ile meslek örgüt-
leri ile çeşitli dernekler de katıldı. Lise ve üniversite 
öğrencilerinin kitlesel olarak katıldıkları mitingde 
İstanbul’da yapılan saldırılar protesto edildi.

Sendikamız Genel Sekreteri Gürel Yılmaz’ın da 
katıldığı mitinge üyelerimiz eş ve çocukları ile katıl-
dı. Sendikamız kortejinde “Haberiniz var mı yöneti-

cilerimiz 163 gündür tutuklu, Örgütlenme önündeki 
engeller kaldırılsın, Çete değil işçiyiz, örgütlüyüz 
güçlüyüz, Yaşasın 1 Mayıs” pankartları yer aldı. 
Sendikamız kortejinde tutuklu yöneticilerimizin du-
rumlarına değinen çok sayıda döviz de taşındı. 

Türk İş Bölge Temsilcisi Fahri Yıldırım kürsüden 
163 gündür tutuklu bulunan Ankara Şube yönetici-
lerimize selam göndererek, sosyal adalet ve eşitlik 
için mücadele edeceklerini söyledi. Tertip Komitesi 
adına ortak açıklamayı yapan KESK Ankara Şube-
ler Platformu sözcüsü Turan Yıldırım ise emekçile-
re 1 Mayıs’ta alanları yasaklayanlar; Sakarya’da 
Dtp’lilere yapılan saldırılara da göz yumuyorlar 
dedi.

Hak İş’e üye sendikalar da; 1 Mayıs’ta 
Tandoğan’da yaptıkları mitingle kutladılar. Hak İş 
tarafından yapılan mitinge AKP Genel Başkan Yar-
dımcısı Hüseyin Tanrıverdi ile birlikte AKP’li millet-
vekilleri de katıldı.

İZMİR
Türk İş, KESK’e bağlı sendikalar ile TMMOB ta-

rafından Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen mitin-
ge 30 binin üzerinde işçi ve emekçi katıldı. DİSK’e 
bağlı sendikaların düzenleme komitesinde olmama-
sına ve DİSK üyelerinin İstanbul’a gideceklerinin 
açıklanmasına rağmen DİSK’e bağlı sendikaların 
kitlesel olarak katıldıkları mitingde, “Sosyal Sigor-
talar ve Genel Sağlık Sigortası” (SSGSS) Yasası ve 
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özelleştirmelere karşı mücadele çağrıları ile barış, 
demokrasi ve kardeşlik talepleri öne çıktı.

Türk İş’e bağlı sendikalar Alsancak Limanı tara-
fından kortej oluşturarak alana girdi. Tes İş, Petrol 
İş, Maden İş, Belediye İş, Demiryol İş, Yol İş, Tez 
Koop İş, Tek Gıda İş ve sendikamız alana Alsancak 
Limanı tarafından girdiler. 

Sendikanız üyesi ambar işçilerinin eş ve çocukla-
rıyla yaklaşık bin kişilik bir kortej ile mitinge katıldı. 
Şube Başkanımız Cafer Kömürcü’nün de Düzenleme 
Komitesi’nde yer aldığı bu yılki kutlamalara Petrol 
İş, Eğitim Sen, Dtp ve sendikamız kitlesel katılan 
kurumlardı.

DİSK ‘e bağlı Genel İş Sendikası 3,4 ve 5 no’lu 
şubelerinin kitlesel olarak katıldığı mitinge, TMMOB 
üyesi mühendis ve mimarlar “Yaşasın 1 Mayıs” pan-
kartı ile katıldı.KESK’e bağlı sendikalar ile siyasi 
partilerin de kitlesel olarak katıldıkları mitingde 
ilk konuşmayı Maden İş Sendikası Genel Başkan 
Yardımcısı Murat Bekem yaptı. Bekem yaptığı ko-
nuşmada 163 gündür tutuklu bulunan Ankara Şube 
yöneticilerimizin durumlarına da değindi.Mitingde 
ayrıca Eğitim Sen 1 No’lu Şube Başkanı Ali Rıza 
Özer ile Genel İş 5 No’lu Şube Başkanı Mehmet Çı-
nar da konuşma yaptı.

ANTALYA
Türk İş, Disk ve Kesk’e bağlı sendikalar tarafın-

dan düzenlenen, 5 bin kişi kişinin katıldığı mitinge 

çok sayıda siyasi parti ve dernek de katıldı.Mitingde 
“Her yer Taksim her yer 1 Mayıs, Katil ABD hırsız 
AKP, İMF defol hastaneler bizimdir” sloganları atıl-
dı. Sendikamız üyesi isçiler eş ve çocukları ile birlikte 
“Yaşasın 1 Mayıs” pankartı ile katıldıkları mitingde 
“İMF uşağı hükümet istifa, AKP sağlığa zararlıdır, 
hükümet yasanı al başına çal” sloganları atıldı.

GAZİANTEP
TÜRK İŞ, DİSK ve KESK’e bağlı sendikalar tara-

fından İstasyon Meydanı’nda yapılan mitinge siyasi 
partiler ve dernekler de katıldı. 5 bine yakın işçi ve 
emekçinin katıldığı mitinge sendikamız en kitlesel 
katılan kurumdu. İstanbul’da yapılan saldırıların 
duyulmasından sonra sık sık “İşçi düşmanı hükümet 
İstifa, işçiye uzanan eller kırılsın, Yaşasın 1 Mayıs, 
İş ekmek yoksa barış da yok” sloganları atıldı.

Genel Merkez Yöneticimiz Muharrem Yıldırım’ın 
da burada katıldığı mitingde sendikamız kortejine 
üyelerimiz eş ve çocukları ile katıldılar. Sendikamız 
“163 gündür tutuklu bulunan Ankara Şube yönetici-
lerimiz serbest bırakılsın” pankartı ile mitinge ka-
tıldı. Kürsüden tutuklu yöneticilerimizle dayanışma 
çağrılarının da yapıldığı mitingde, Türk İş İl Temsil-
cisi Ali Tabur İle Disk Bölge Temsilcisi Nihat Bencan 
konuşma yaptı. 213 gündür direnişte olan Kevser 
Turizm işçileri de mitinge eş ve çocukları ile katıla-
rak taleplerini dile getirdiler.
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ADANA
Türk İş, Disk, Kesk’e bağlı sendikalar ile TMMOB 

ve TTB tarafından organize edilen mitinge 10 bin 
işçi ve emekçi katıldı. Uğur Mumcu Meydanı’nda ya-
pılan mitinge sendikaların dışında siyasi partiler ve 
dernekler de katıldı. 

1 Mayıs kutlamalarına katılan binlerce işçi ve 
emekçi Taksim’de yapılan saldırıyı protesto ettiler. 
Yürüyüş sırasında sık sık “Her yer Taksim her yer 
direniş, Yaşasın 1 Mayıs, İşçilerin birliği sermaye-

yi yenecek, Çete değil işçiyiz örgütlüyüz güçlüyüz” 
sloganları atıldı.

Sendikamızın kitlesel olarak katıldığı mitingde, 
üyelerimiz taşıdıkları pankart ve dövizlerle tutuklu 
bulunan Ankara Şube yöneticilerimizin serbest bıra-
kılmasını istediler. Mitingde Tertip Komitesi adına 
konuşma yapan Tekel işçisi Hatice Koçak 5 aydır 
Ankara’da tutuklu bulunan yöneticilerimizin durum-
larının kabul edilemez olduğunu belirterek, emek ve 
demokrasi güçlerini sendikamız ile dayanışmaya ça-
ğırdı.
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Mitinge katılanların büyük çoğunluğunun dağıl-
dığı sırada polisin bir gruba müdahalesi sonucunda 
40 kişi gözaltına alındı. Alandan en son ayrılan üye-
lerimiz polis tarafından atılan gaz bombalarından 
etkilendiler. Olay sırasında görüntü almaya çalışan 
gazetecilere saldıran polis, 2’si ağır 6 kişinin yarala-
narak hastaneye kaldırılmalarına sebep oldu.

MERSİN
1 Mayıs; Metropol Miting Alanı’nda yapılan mi-

ting ile kutlandı. Türk İş, Disk ve Kesk’e bağlı sen-
dikalar tarafından organize edilen mitinge 5 bin kişi 
katıldı. Mitinge dernekler ve siyasi partiler de ka-
tıldılar. Mersin ambarlarında çalışan üyelerimiz eş 
ve çocukları sendikamız pankartı ile mitinge katıldı.

 
BURSA
1 Mayıs Gökdere Meydanı’nda 1500 emekçinin 

katılımı ile kutlandı.Türk İş, Disk ve Kesk’e bağlı 
sendikaların İstanbul’da katılacaklarını açıklama-
larından sonra siyasi partiler, dernekler ve dergi 
çevreleri tarafından düzenlenen mitinde “Yaşasın 
1 Mayıs, Emekçiye uzanan eller kırılsın, Genel grev 
genel direniş, İş ekmek yoksa barış da yok” slogan-
ları atıldı.

Bursa Ambarları ve Evin Taşımacılık’ta çalışan 
üyelerimizle kitlesel olarak mitinge katılan sendika-
mız kortejine Bursalı emekçilerin de yoğun bir şekil-
de katıldıkları gözlendi. Sendikamız “Ankara Şube 
Yöneticilerimiz serbest bırakılsın, Yaşasın 1 Mayıs” 
pankartları ile mitinge katıldı. Evin Taşımacılık’ta ça-
lışan üyelerimiz talepleriyle alandaki yerlerini aldılar. 
Eskişehir’de, üyelerimiz 1 Mayıs kutlamalarına eş ve 
çocukları ile kitlesel katılırken, Balıkeir’deki üyeleri-
miz Susurluk’ta yapılan kutlamalara katıldılar.

SAMSUN
Cumhuriyet Meydanı’nda 2 bin kişinin katıldığı 1 

Mayıs mitingine, Yol İş, Tes İş, Belediye İş, Liman 
İş ile Karadeniz Şubemiz, Kesk’e bağlı sendikalar ile 
birçok siyasi parti ve dernek katıldı. 

Mitingde emekçilere seslenen Türk İş 6. Bölge 
Temsilcisi İsmail Topçu, AKP’nin emek düşmanı yü-
zünün bir kez daha çok açık bir şekilde görüldüğünü 
söyledi. Çarşamba Belediyesi’nde çalışan işçilerin 
sendikalaştıkları için işten atıldıklarını belirten Top-
çu, “ Bugün saldırılara karşı birlik olmak ve saldırı-
ları durdurmak zorundayız” dedi.

Trabzon’da yapılan 1 Mayıs kutlamalarına üyele-
rimiz de iş bırakarak katıldılar. 
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1880'li yıllar, ağırlıklı olarak kol emeği-
nin kullanıldığı ve çalışma şartlarının çok 
kötü olduğu yıllardı. Küçük çocukların karın 
tokluğuna çalıştırılması ve 14-15 saate ka-
dar varan iş günleri söz konusuydu. 
İşletmeler eşi görülmemiş bir hızla bü-

yürken, işçiler, işyeri güvenliği, sağlık 
koşulları, örgütlenme ve grev gibi en te-
mel haklarını dahi tanımayan bir siyasi 
ve hukuki sistemi ile karşı karşıyaydılar. 
1881 yılında yarım milyon işçi-
yi temsilen kurulan “Örgütlü Mes-
lek ve Emek Birlikleri Federasyonu”
"8 saatlik iş günü" mücadelesini ABD’de ülke 
geneline yaymak ve işçilerin kararlılıklarını 
göstermek amacıyla mücadeleyi yükseltti.

ABD'nin Şikago kentinde 40 bin tekstil 
işçisinin gerçekleştirdiği eylem kanla bas-
tırıldı. Aynı kentte, bir fabrikada 8 saatlik 
işgünü için greve çıkan 1400 işçi işten atıldı. Aynı tarihlerde greve çıkanlara ateş açıldı ve 4 işçi 
yaşamını yitirdi. 

Saldırılar, mücadele ateşini söndürmedi, aksine körükledi. ABD ve Kanada'da sendikalar ve di-
ğer örgütlerin yükselttiği mücadele sonucu 1 Mayıs 1886'da yaklaşık 350 bin işçi greve çıktı. Tarih 
işçi sınıfının böylesine örgütlü ve kararlı tepkisine ilk kez tanık oluyordu. Tüm ülkede yaşam durdu. 
İşçiler üretimden gelen güçlerini kullanıyordu. 
İşçilerin bu topyekün isyanı, işverenlerin tepkisini çekti. Chicago'da greve çıkan 40 bin işçinin eyle-

mini bastırmak için, saldırılar düzenlendi. işverenler grev kırmak için sokak çeteleriyle anlaştı. Sokak 
çeteleri bir taraftan işçilere saldırıyor, bir taraftan da grev kırıcılığı yapıyordu. Grevci işçilerle sokak 
çeteleri arasında çıkan kavga sırasında, polisin işçilerin üzerine ateş açması sonucu 4 işçi yaşamını yitirdi.
Hükümet ve işverenler, işçi eylemini kolay kolay içlerine sindiremiyordu. 1 Mayıs sonrası işten 
atmalar, baskılar yoğunlaştı. ABD’de olaylara neden oldukları gerekçesiyle 8 işçi önderi hakkında 
idam istemiyle dava açıldı. İşçiler idam cezasına çarptırıldı.

4 yiğit işçi önderi Albert PERSONS, Adolph FISCHER, George ENGEL ve August SPIES, 1 
Mayıs 1886 yılında 8 saatlik iş günü mücadelesinde önderlik yaptıkları için idam edildi. 
İdam edilecek işçilerden Albert PERSONS , özür dileme şartıyla affedileceğinin söylenmesi üze-

rine, mahkeme heyetinin karşısında tarihe geçecek sözlerini söyledi: "Bütün dünya biliyor suçsuz 
olduğumu. Eğer asılırsam cani olduğumdan değil, emekçi olduğumdan asılacağım." 
İşçi önderlerinin cenaze törenine yüz binlerce işçi ve emekçi katıldı. ABD'de yaşanan bu olaylar 

uluslararası işçi örgütlerini harekete geçirdi. II. Sosyalist Enternasyonal 1889'da Paris'te düzen-
lediği kongrede, Amerikan işçilerinin mücadelesini desteklemek amacıyla dünya çapında gösteriler 
düzenledi. 1890'dan başlamak üzere 1 Mayıs'ı da, "Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Günü" olarak kabul etti. 

1 MAYIS’IN TARİHÇESİ
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Gerekçe “Gizli” Tutuldu, Ankara Şube 
Yöneticilerimiz Tutuklandı!

Ankara Şube Yöneticilerimiz ve bazı işyeri tem-
silcilerimiz, 19 Kasım 2007 günü gece yarısı evleri 
basıldı, gerekçe belirtilmeden gözaltına alındılar. 
Merkez Yönetim Kurulu toplantısı için İstanbul’a 
gelen TÜMTİS Genel Eğitim Sekreteri ve Ankara 

Şube Başkanı Nurettin Kılıçdoğan kaldığı otelde 
gözaltına alındı. Ankara Şube ve Temsilcilik binala-
rımız arandı, tüm yazılı evraklara ve bilgisayara el 
konuldu. Savcılık, “soruşturmanın gizli yürütüldü-
ğü” gerekçesi ile gözaltıların nedenini açıklamadı. 
Sendikamız avukatının gözaltında bulunan yönetici 
ve üyelerimizle görüşmesine engeller çıkarıldı. 23 

Ankara Şube Yoneticilerimiz Tutuklandı!

Ankara Şube Yöneticilerimiz ve bazı üyelerimiz örgütlenme çalışmalarımızdan 

rahatsız olan işverenlerin şikayeti üzerine gece evlerinden gözaltına alındılar. 4 gün 

gözaltında tutulan Şube yöneticilerimiz tutukladı. Bu tutum, 12 Eylül dönemini 

anımsatan anti-demokratik uygulamalarla sendikaların hedefe alındığını gösteriyor.

Örgütleme Mücadelesinden 
Geri Durmayacağız!
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Kasım günü, mahkemeye çıkarılan 10 üyemiz salı-
verilirken; Ankara Şube Başkanımız Nurettin Kılıç-
doğan, Şube Sekreterimiz Hüseyin Babayiğit, Şube 
Mali Sekreterimiz Halil Keten, Yönetim Kurulu Üye-
lerimiz; Binali Güney, Selahattin Demir, Erkan Aydo-
ğan ve Atilla Yılmaz tutuklandılar. 

İddialar Temelsiz ve Suçlamaların Çoğu Eski!
Tutuklamalar; örgütlenme çalışmalarımızdan 

rahatsızlık duyan bazı işverenlerin şikayeti üzerine; 
“suç işlemek için örgüt kurmak, mala zarar vermek 
ve çalışma özgürlüğünü engellemek” gibi suçlama-
lara dayandırıldı. Bu suçlamaların Gram Gıda’da 
olduğu gibi, bir bölümü, 2-3 yıl önce bazı işverenle-
rin şikayeti üzerine açılan, yöneticilerimizin beraat 
ettikleri davalardır. Bir kısmı da yargılamaları ha-
len devam eden davalardır. Ancak bunlar, dosyayı 
kabartmak için polis fezlekesinde yeni olaylarmış 
gibi yer aldı ve tutuklamaların da dayanağı oldu! 
Ankara Sincan L Tipi Cezaevi’ne konulan Ankara 
Şube Yöneticilerimizin tutuklanmalarına karşı sen-
dikamız avukatlarının yaptığı itirazlar mahkemece 
reddedildi.

Uygulamalar 12 Eylül Dönemini Anımsatıyor!
Greve çıkan, Türkiye Haber-İş Sendikasına bağ-

lı şube yöneticileri ve üyeleriyle ilgili Türk Telekom 
İşverenliği’nin şikayetleri üzerine pek çok ilde grevci 
işçiler, şube yöneticileri evlerinden gözaltına alın-
mıştı. Diyarbakır’da sendika şube yöneticilerinden 
ve üyelerinden toplam 10 kişi tutuklanmıştı. 

Tüzel kişiliğe sahip sendikaların yönetici ve üyele-
rinin gün içinde çağrılarak ifadeleri alınması olanak-
lıyken, gece yarısı evleri basılarak gözaltına alınma-
ları, sendika şube ve temsilcilik binalarının aranarak 
tüm yazılı evraklara ve bilgisayara el konulması, iş 
ve ev adresleri belli olan şube yöneticilerimizin tü-
münün tutuklanması, 12 Eylül dönemini anımsatan 
uygulamalardır. Kölelik koşullarında işçi çalıştıran 
işverenlerin, sendikal örgütlenmeyi engellemek için 
yaptıkları asılsız şikayetler üzerine sendika yönetici-
lerinin tutuklanması; sendikaları, “tehlikeli kurum-
lar” olarak gösteren, sendikacıları da işçileri örgüt-
leme çalışmasından vazgeçmeye zorlayan tutumdur. 

Bir sendikanın şube yöneticilerinin tümünün tu-
tuklanması 12 Eylül’den bu yana görülen tek örnek-
tir. Haber-İş Sendikası’ndan sonra, Sendikamızın 
Ankara Şube Yöneticileri’nin de işveren şikayetleri 

dayanak yapılarak tutuklanması; örgütlenme ve üye-
lerinin haklarını koruma mücadelesi veren sendika-
ların hedefe konulacağını gösteriyor. Hedef, yalnız-
ca sendikamız değil, Türkiye Sendikal Hareketi’dir, 
emeğiyle geçinen örgütlü-örgütsüz milyonlardır. 

Dayanışma Güçlenerek Artıyor!
Gözaltı ve tutuklamalara karşı Türkiye Deri-

İş, Kristal-İş, DİSK/Genel-İş, DİSK/Limter-İş, 
Tekstil-Sen, TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaların İstanbul 
Şubeleri’nin oluşturduğu “İstanbul Şubeler Platfor-
mu” basın açıklamaları yaptılar. TÜRK-İŞ 1. Bölge 
Temsilciliği, 4 Aralık günü Temsilcilik salonunda bir 
basın toplantısı düzenledi. 

Tutuklanmalara Karşı Uluslararası Dayanışma
Yurtdışından da dayanışma ve destekler geliyor. 

Uluslararası üst örgütümüz ITF (Uluslararası Taşı-
macılık İşçileri Federasyonu) ve Avrupa’nın çeşit-
li ülkelerinden sendikalar, emek örgütleri ve siyasi 
kuruluşlar; Başbakanlığa, İçişleri Bakanlığı’na, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, Ankara 
Valiliği’ne ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne, Al-
manya ve Avusturya’daki Türkiye Büyükelçilikleri-
ne mektup göndererek, fakslar çekerek gözaltına 
alınanların ve tutuklananların serbest bırakılmasını 
istediler. Bu kuruluşlardan bazıları şunlar: Alman-
ya Birleşik Hizmetler Sendikası Ver.di, İngiltere’den 
Denizcilik ve Demiryolu İşçileri Sendikası RMT Ge-
nel Sekreteri Bob Crow, Uluslararası Sendikalar Fe-
derasyonu ITUC Genel Sekreteri Guy Ryder, Avrupa 
Sendikalar Federasyonu ETUC Genel Sekreteri John 
Monks, Dünya Sendikalar Federasyonu WFTU Genel 
Sekreteri George Mavrikos, Yunanistan Militan İşçi-
ler Cephesi PAME Genel Sekreteri Giorgos Pontikos, 
Avusturya Sendikalar Konfederasyonu’nda Sendikal 
Sol Blok GLB im ÖGB, ADA Alternative Solidarität, 
Werkstatt Frieden & Solidarität, Herzogenburg Ge-
org Fischer Automobilguss-AG İşyeri Temsilciliği, 
Yukarı Avusturya Özel Sektör Memurları, Gazete-
ciler ve Matbaa işçileri Sendikası Genel Sekreteri 
Helmut Russ ve Genel Merkez Yürütme Kurulu Baş-
kanı Claudia Naumann, ÖGB üyesi Sağlık Sendikası 
Genel Sekreteri Selma Schacht, Avusturya Birlikte 
Karar Verelim Gazetesi Genel Redaktörü Peter Ul-
rich Lehner, Bağımsız Sendikacılar Genel Merkezi 
UGÖD, Almanya’dan Mücadeleci ve Alternatif Sen-
dikacılar Platformu, Almanya Gıda Sendikası NGG 
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Dortmund Bölge Şubesi Başkanı Manfred Stäreter 
Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Milletvekili Vural 
Öger ve daha pek çok sendika, siyasi parti ve sivil 
toplum kuruluşu. 

ITF Genel Sekreteri David Cocroft ve ITF Ülke 
içi Taşımacılık Bölümü Sekreteri Mac Urata imza-
larıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İşçişleri 
Bakanı Beşir Atalay’a gönderilen mektupta öz ola-
rak şöyle denilmektedir:

“Sayın Bay,
Size; 5 milyondan fazla taşımacılık işçisinin ör-

gütlendiği dünya genelindeki sendikaların bağlı oldu-
ğu Uluslararası Nakliyat İşçileri Federasyonu, ITF’yi 
temsilen yazıyorum. Üyemiz TÜMTİS Sendikası’nın 
yöneticilerinin 21 Nisan 2007 tarihinde gözaltına 
alınmalarını şiddetle protesto ediyoruz. Aldığımız 
bilgiler ışığında bu tutuklamalar sendikal faaliyetle-
re yönelik bir saldırıdır.

Sendikal örgütlere yönelik bu çeşit saldırılar; ül-
kenizin de onayladığı Uluslararası Çalışma Örgütü, 
ILO’nun 98 ve 87 No’lu Sözleşmeleri gibi sendikal 
hakları koruyan uluslararası sözleşmeleri ihlal etme-

nin yanı sıra ülkenizin uluslararası alanda adına ve 
konumuna ciddi zarar veren ihlallerdir. Sayın Başb-
kan; ITF sizi, tutuklu sendikacıların bir an önce ser-
best bırakılmaları için müdahale etmeye çağırır. Bu 
uygulamaların varlığında ITF, üye sendikaları ulus-
lararası düzeyde protestolar yapmaya çağıracak ve 
bu konuyu ILO Komitesine ve Avrupa Komisyonu’na 
götürecektir.

Saygılarımızla.”

Ankara Temsilcilik Önünde Basın Açıklaması;
22 Kasım 2007 tarihinde, Ankara 

Temsilciliği’mizin önünde Merkez ve Şubelerimizin 
yöneticileri, Ankara’daki üyelerimizle gerçekleşen 
basın açıklamamıza; Petrol-İş Ankara Şube, Tez 
Koop-İş 1 No’lu Şube, Haber-İş Şube, 78’liler Der-
neği, Pir Sultan Abdal Derneği ve SDP katıldı.

Genel Başkanımız Kenan Öztürk; “Örgütlenme 
çalışmamızdan rahatsız olan bazı işverenlerin şika-
yeti üzerine polis, Ankara Şube Başkanımız, Şube 
Yöneticilerimiz ve bazı üyelerimizi gece yarısı gözal-
tına aldı. Bu arkadaşlarımız gündüz çağrılsalardı, 
gider emniyete ifadelerini verirlerdi. Yapılan hukuk-
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suz bir işlemdir. Çünkü onların adresleri bellidir. İş-
verenler, asılsız şikayetlerle yöneticilerimizi emniyet 
güçleri ile karşı karşıya getiriyorlar. Demokratikleş-
meden bahseden AKP Hükümeti, anayasal bir hak 
olan örgütlenme hakkına bile tahammül edemiyor! 
Sendikamıza gözdağı vererek işçileri sendikasızlaş-
tırmaya çalışıyor. Ama yanılıyorlar, mücadelemizde 
bir adım bile geriye gitmeyeceğiz.” diyerek sendi-
kaları ve de mokratik kitle örgütlerini dayanışmaya 
çağırdı.

Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz ise; “Bu baskı-
lar, sendikal örgütlenmenin engellenmesi ve sendikal 
yapıların dağıtılması amacını gütmektedir.” dedi. 

Üyelerimizin haykırdıkları; “baskılar bizi yıldıra-
maz”, “sendika yuvamız yıktırmayız” ve “çete de-
ğil, işçiyiz, örgütlüyüz, güçlüyüz” sloganları ardın-
dan basın açıklamamız sona erdi.

TÜRK-İŞ Genel Merkezi Önünde 
Basın Açıklaması

Tutuklanmaları protesto için, 26 Kasım günü, 
TÜRK-İŞ Genel Merkezi önünde basın açıkla-
ması yaptık. Merkez ve şube yöneticilerimiz ve 

Ankara’daki üyelerimiz, eşleri ve çocukları ile şube 
binamızdan TÜRK-İŞ Genel Merkezi’ne pankartımız 
ve “çete değil işçiyiz, örgütlüyüz güçlüyüz”, “sen-
dika yuvamız yıktırmayız”, “baskılar bizi yıldıra-
maz”, “tutuklananlar serbest bırakılsın” vb. yazılı 
dövizlerle yürüdük. TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekre-
teri Mustafa Türkel, DİSK Ankara Bölge Temsilcisi 
Tayfun Görgün, TMMOB Genel Sekreteri Hakan Ne-
bil Genç, Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı 
Ertuğrul Ünlütürk, KESK/Tarım Orkam-Sen Genel 
Başkanı Sezai Kaya, Petrol-İş Ankara Şube Baş-
kanı Mustafa Özgen, Kırıkkale Şube Başkanı Recep 
Sefer, Hava-İş Ankara Şube Başkanı Mehmet Sarı, 
Tek Gıda-İş Ankara Bölge Şube Başkanı Muzaffer 
Kutlu, 2 No’lu Şube Başkanı Ali İhsan Çil, Yol-İş 1 
No’lu Şube Başkanı Muhsin Ergüner, 2 No’lu Şube 
Başkanı Yusuf Doğan, 3 No’lu Şube Başkanı Fahri 
Yıldırım, Tez Koop-İş 2 No’lu Şube Başkanı Haydar 
Özdemiroğlu, KESK/ESM 1 No’lu Şube Başkanı 
Kemal Uğurlu, KESK/Haber-Sen Ankara Şube Baş-
kanı Kahraman Oğuz, Elektrik Mühendisleri Odası, 
Halkevleri Genel Merkez Yöneticileri, Pir Sultan Ab-
dal Derneği ve 78’liler Derneği Yöneticileri, Aydın-
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Sanatçı Girişimi ile SDP il Yönetimi katılarak destek 
verdiler. 

Genel Başkanımız Kenan Öztürk, tutuklamaların 
örgütlü işçiden korkunun bir ifadesi olduğunu be-
lirterek; “Arkadaşlarımız suç işlemedi. Onların tek 
suçu günde 12-14 saat köle koşullarında çalışan işçi-
leri örgütlemektir. Baskılar, işçilerin örgütlenmesine 
karşı bir engellemedir. Demokrasi dışı bu uygulama-
yı kınıyoruz. Demokrasiden bahsedenler bize bir suç 
örgütüne operasyon yapar gibi davrandılar. Ancak 
bizler, işkolumuzdaki işçileri örgütlemekte kararlı-
yız.” dedi. 

TÜRK-İş Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Türkel 
ise “yasaların tek taraflı ve güçlüden yana işlediği 
bir ülkede yaşıyoruz. TÜMTİS Sendikamızın örgüt-
lediği işçiler işten atıldı. Nihayetinde bu yetmedi, 
şimdi de sendika yöneticileri tutuklandı! Ama bizler 
bu baskılardan yılmayacağız. TÜRK-İŞ olarak TÜM-
TİS Sendikamızın yanındayız,” ifadelerini kullandı.

Üyelerimizin, “Çete değil, işçiyiz, örgütlüyüz, 
güçlüyüz”, “Sendika yuvamız yıktırmayız”, “Bas-
kılar bizi yıldıramaz”, “Yılgınlık yok direniş var” 
sloganları arasında konuşmasına başlayan Genel 
Eğitim Sekreterimiz Gürel Yılmaz; İşverenlerin şi-
kayeti üzerine sendikacıların tutuklanmasının ka-
bul edilemez olduğunu belirterek, “Tüm üyelerimiz, 
şube yöneticilerimiz gibi örgütlenme ve haklarımızı 
koruma mücadelesini sürdürecek azim ve yeteneğe 
sahiptir.” dedi.

TÜRK İŞ BAŞKANLAR KURULU’NDAN 
DESTEK

22 Nisan 2008 tarihinde Ankara’da toplanan 
TÜRK İŞ Başkanlar Kurulu’ndan tutuklanan Anka-
ra Şube Yöneticilerimize destek açıklaması yapıldı.
Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi’nde şu ifadelere 
yer verildi. “Başkanlar Kurulumuz, örgütlenme mü-
cadelesi sırasında haksız bir gerekçeyle gözaltına 
alınan ve 154 gündür gözaltında tutulan 7 TÜMTİS 
yöneticisinin karşılaştıkları haksızlıkların giderilme-
si konusunda her türlü hukuki girişimde bulunacak-
tır.”

DİSK ANMARA BÖLGE 
TEMSİLCİLİĞİ’NDEN DESTEK

DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Kani Beko yaptığı 
açıklamada şunları söyledi. “TÜMTİS Yöneticileri-
nin sendikal çalışma nedeniyle gözaltına alınmaları 

ve ardından tutuklanmaları kabul edilemez bir du-
rumdur. Aralarında çıkar çatışması olan işçi-işveren 
ilişkilerinde, işverenin beyanına dayanılarak işçi 
temsilcisi sendikacıların tutuklanmaları çok açıktır 
ki hukuku da patronların yanında bir araç noktasına 
getirir. Bu tutuklama korkarım ki sürekli istismar 
edilecek bir yolu açacaktır. Artık sendikal örgütlen-
me istemeyen işverenin, sendikacılara iftira atmak 
suretiyle onları tutuklatmaları bir yol olarak kulla-
nılacaktır.”

TÜRK-İŞ 1. Bölge Temsilciliği Basın Toplantısı 
Düzenledi

TÜRK-İŞ 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, 
4 Aralık 2007 tarihinde yaptığı basın toplantısı ile 
Ankara Şube Yöneticilerimizin tutuklanmasını pro-
testo etti. 

“Sendikalar artık suskun kalmamalı. TÜMTİS 
Sendikamızın Ankara Şube Yöneticilerinin tutuk-
lanması karşısında dayanışmada bulunmalıdır” di-
yerek söze başlayan Büyükkucak, bu tutumun hukuk 
devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını ve hedefin aynı 
zamanda emeğiyle geçinen örgütsüz milyonlar oldu-
ğunu belirterek,”TÜMTİS Ankara Şube Yöneticileri 
serbest bırakılsın” dedi.

Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz; işverenlerin 
örgütlenme çalışmalarımızı işten çıkarma ve asıl-
sız şikayetlerle engellemeye çalıştıklarını örnekler-
le anlatarak, “İşçileri örgütleme, insanca çalışma 
ve yaşam koşulları iyileştirme mücadelesinden asla 
vazgeçmeyeceğiz.” dedi.
İstanbul Şube Başkanımız Çayan Dursun, Şube 

Sekreterimiz Ali Rıza Atik, Şube Mali Sekreterimiz 
Bülent Yıldırım, İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız 
Ersin Türkmen ve işyeri temsilcilerimizin hazır bu-
lunduğu basın açıklamasına; TÜRK-İŞ Genel Kuru-
lu için Ankara’ya gitmiş pek çok sendika yöneticisi 
katılamazken; Tez Koop-İş Sendikası’ndan Genel 
Örgütlenme Sekreteri Osman Gürsu, İstanbul 2 
No’lu Şube Başkanı Rabia Özkaraca ve Şube Sek-
reteri Selahattin Karakurt, 4 No’lu Şube Başkanı 
Cemal Kement, Selüloz-İş İstanbul Şube Başkanı 
Aydın Parlakkılıç, Petrol-İş İstanbul 1 No’lu Şube 
Başkanı Reşat Tüysüz, Basın-İş İstanbul Şube Baş-
kanı Levent Dinçer, Deri-İş Tuzla Şube Başkanı Bi-
nali Tay, Belediye-İş 3 No’lu Şube Başkanı Hüseyin 
Ayrılmaz, 2 No’lu Şube Sekreteri Hüseyin Derin, 
Koop-İş Şube Sekreteri Osman Alter, Tes-İş İSKİ 
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Şube Başkanı Yaşar Akarsu ve Şube Sekreteri Er-
dinç Altuntaş ile Tekstil-Sen Genel Başkanı Ayşe 
Yumli Yeter ve Genel Sekreter Beycan Taşkıran ka-
tılarak destek verdiler.

Tutukluluğun Sürmesine Güven Park’ta 
Protesto

Ankara Şube Yöneticilerimizin halen ne ile suç-
landıkları ve mahkeme tarihinin bile belli olmaması-
nı, 4 Şubat 2008 tarihinde, Ankara Güven Park’ta 
yaptığımız kitlesel basın açıklaması ile protesto et-
tik. 

Kızılay-Mithatpaşa Caddesi’ndeki Ankara Şube 
binamızdan; “çete değil işçiyiz. örgütlüyüz güçlü-
yüz. Ankara Şube Yöneticilerimiz serbest bırakılsın” 
yazılı pankart ardından Merkez Yöneticilerimiz, tüm 
şubelerimizin yöneticileri, bölgelerden işyeri temsil-
cilerimiz, Ankara’daki üyelerimiz ile eş ve çocuk-
larının oluşturduğu 500 kişilik bir kitle ile Güven 
Park’a yürüdük. Burada; TÜRK-İŞ Bölge Temsilcisi 
ve Yol-İş 3 No’lu Şube Başkanı Fahri Yıldırım, Tarım 
Orkam-Sen Genel Başkanı Sezai Kaya, ESM Genel 
Başkanı Kemal Bulut, Bağımsız Kültür Sanat-Sen 
Genel Başkanı Alper Kafa, Tez Koop-İş 1 No’lu Şube 
Başkanı Hakan Bozkurt ile 2 No’lu Şube Başkanı 
Haydar Özdemiroğlu, Hava-İş Şube Başkanı Meh-
met Sarı, Haber-İş Şube Başkan Yardımcısı Cavit 
Akbulut, Petrol-İş Şube Başkanı Mustafa Özgen, 
DİSK Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, Dev Maden-
Sen Genel Sekreteri Yunis Akboğa, Birleşik Metal-
İş Anadolu Şube Başkanı Seyfettin Gülengün, Tüm 
Bel-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Satı Buruncu, EMO 
Şube Başkanı Ramazan Pektaş, Eğitim-Sen 5 No’lu 
Şube Yöneticileri, Pir Sultan Abdal Mamak Şube 
Başkanı Mustafa Karabudak, SDP İl Başkanı İsmail 
Şengül ve Yönetim Kurulu, Halkevi Yöneticileri ve 
üyeleri ile dergi çevreleri katılarak destek verdiler.

Genel Başkanımız Kenan Öztürk, üyelerimizin; 
“Yaşasın örgütlü mücadelemiz”, “Baskılar bizi yıl-
dıramaz”, “Sendika yuvamız yıktırmayız” ve “Çete 
değil işçiyiz, örgütlüyüz, güçlüyüz” sloganları eşli-
ğinde başladığı konuşmasında; “Ülkemizde Sosyal 
Güvenlik Yasası ile sağlığı paralı hale getiren, emek-
lilik hakkını yok eden yasal düzenlemeler gündeme 
geldi. Kıdem tazminatını da ortadan kaldırmak isti-
yorlar. Bu amaçla sendikaları işlevsiz kılıp birer ta-
bela örgütü haline getirmeye çalışıyorlar. Başbakan, 
TÜRK-İŞ Genel Kurulu’nda, örgütlenmenin önün-

deki engelleri kaldıracaklarını söyledi. Aynı dönem 
gece yarısı operasyonları ile gözaltına alınan Anka-
ra Şube Yöneticilerimiz tutuklandı. Onların serbest 
bırakılması için TÜRK-İŞ Genel Kurulu’nun aldığı 
ve örgütlü olduğumuz bölgelerde; sendika ve kitle 
örgütü yöneticilerinin katılımı ile toplanan imzaları 
bugün Adalet Bakanı’na vereceğiz. Örgütlenme ça-
lışmalarımız devam ediyor.”diyerek sendikaları ve 
kitle örgütlerini dayanışmaya çağırdı.

“Çeteler dışarıda, işçiler içerde” diyerek sözle-
rine başlayan TÜRK-İŞ İl Temsilcisi Fahri Yıldırım, 
“TÜMTİS’in Ankara Şube Yöneticileri, işçileri ör-
gütledikleri için hapisteler. Bu yüzden ‘çete’ diye 
suçlanıyorlar! Eğer işçilerin insanca yaşayacak-
ları olanakları yaratmak için örgütleme yapmak 
çete olmaksa, o çetenin bir kolu da bizleriz. Bugün 
TÜMTİS’i desteklemek, onunla birlik olmak, tüm 
sendikaların görevidir. TÜMTİS’i yalnız bırakmaya-
cağız.” diyerek herkesin destek vermesini istedi.

DİSK Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün; “Bu saldı-
rı, tüm sendikalara yapıldı. Bu yüzden tüm sendika-
ların TÜMTİS’in yanında yer alması kaçınılmaz bir 
görevdir.” diyerek desteğini belirtti. 

Bağımsız Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Alper 
Kafa ise; “Bu kadar sendika ilk defa bir araya geldi. 
Bu olumlu tutum, TÜMTİS’e yapılan saldırı karşısın-
da da sürmeli, dayanışmada olmalıyız.” dedi.

Tarım Orkam-Sen Genel Başkanı Sezai Kaya; 
“TÜMTİS’e yapılan saldırı tüm işçi ve emekçilere 
bir gözdağı olsun diye yapıldı. Bu nedenle verilen bu 
mücadele bizim de mücadelemizdir.” dedi.

Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz ise, “İşveren 
şikayeti üzerine sendikacıların tutuklanması, ‘işçiler 
örgütlenmesin, hak almasın’ demektir. Ancak Sen-
dikamız örgütlenmeyi her koşulda sürdürecek ve de-
mokrasi mücadelesinin ön saflarında yer alacaktır.” 
diyerek kararlılığımızı vurguladı.

Sloganlarla sona eren basın açıklamamız ardın-
dan Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Genel Sekre-
terimiz Gürel Yılmaz, Avukatımız Namık Keleş ve 
kurum temsilcileri Adalet Bakanlığı’na giderek im-
zaları teslim ettiler.

Tutukluluğun üzerinden geçen 4,5 ay sonra iddi-
aname hazırlandı ve mahkeme günü 6 Haziran 2008 
olarak belirlendi. Dayanaksız ve hukuksuz bir şekilde 
tutuklanan yönetici ve üyelerimiz serbest bırakılma-
lıdır. Dayanışmada bulunan tüm sınıf dostlarına te-
şekkür ediyoruz. 



Sendikamızın 27. Olağan Genel Kurulu, 15-16 
Mart 2008 tarihlerinde gerçekleşti. Coşku ve ka-
rarlılığın hâkim olduğu Genel Kurulumuzda Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) yasa 
tasarısına karşı tepkiler ve Ankara Şube Yöneticile-
rimizin tutuklanmasına karşı öfke öne çıktı.

Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz’ın açılışı 
yaptığı İstanbul Altunizade’deki Petrol-İş Genel 
Merkezi’nde toplanan Genel Kurulumuza, salonu 
dolduran üye ve delegelerimizin yanı sıra çok sayıda 
sendika ve siyasi parti yöneticisi de katıldı. TÜRK-İŞ 
Genel Sekreteri ve Tek Gıda-İş Genel Başkanı Mus-
tafa Türkel, Divan Başkanlığı’nı üstlenirken; Petrol-
İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, Hava-İş Genel 
Başkanı Atilay Ayçin, Deri-İş Genel Başkanı Musa 
Servi, Toleyis Genel Başkanı Cemail Bakındı, DİSK/
Limter-İş Başkanı Cem Dinç, Tek Gıda-İş Genel Sek-
reteri Mecit Amaç, Tez Koop-İş Genel Örgütlenme 
Sekreteri Osman Gürsu, TÜRK-İŞ 1. Bölge Temsil-
cisi Faruk Büyükkucak, Tez Koop-İş 4 No’lu Şube 
Başkanı Cemal Kement, Belediye-İş 2 No’lu Şube 
Başkanı Hasan Gülüm, ÖDP Genel Başkanı ve İs-
tanbul Milletvekili Ufuk Uras, İşçi Kardeşliği Partisi 
Genel Başkanı Prof. Zeki Kılıçarslan ve sanatçı Zey-
nep Tanbay konuklar arasındaydı.

Genel Başkanımız Kenan Öztürk, yaptığı ko-
nuşmada “İçinde bulunduğumuz süreçte ABD’nin 
Irak’taki işgali ve katliamları devam ediyor. İsrail 
yönetimi, Filistin’de soykırıma varan saldırılarını 
sürdürüyor. Silah tekelleri karlarına kar katarken 
milyonlarca insan açlık ve açlığa bağlı hastalıklar-
dan ölmekte. Dünya genelinde IMF patentli saldı-
rılar sürüyor, ülkelerin kamu kuruluşları sermaye-
ye peşkeş çekiliyor. Özelleştirmelere karşı yiğitçe 

Genel Kurulumuz Coşku ve 
Mücadele Kararlarıyla Sonuçlandı
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mücadele eden işçilere saldırılar devam ediyor. Bu 
saldırılardan sendikamız fazlasıyla nasibini aldı. An-
kara Şubemize, yöneticilerine gece yarısı operasyon 
düzenlendi. 17 arkadaşımız gözaltına alındı. 7 Yö-
neticimiz 116 gündür içerideler. Avukat arkadaşımı-
zın dosyaları incelemesine bile müsaade edilmiyor. 
Sendikamızın tüzel kişiliğine, sendikayı yok etmeye 
yönelik saldırılar yapıldı. İşçi arkadaşlarımız sendi-
kalarına sahip çıktılar. Yöneticilerimiz bir an önce 
serbest bırakılmalıdır.Taşeronlaştırma, esnek çalış-
ma uygulamaları iyice yaygınlaştı. Tuzla tersanele-
rinde kuralsız çalışma ve taşeronlaştırma iş cinayet-
lerini artırdı. 

Gaziantep’te Belediye şoförü üyelerimiz 167 gün-
dür mücadele ediyorlar. Belediye suç işliyor. “Sendi-
kadan istifa edin işbaşı yapın” diyor. AKP’nin gös-
terdiği demokrasi işte bu! 

Uzun yıllar bir araya gelemeyen Emek 
Platformu’nun tekrar bir araya gelmesi halkta umut 
yaratmıştır. SSGSS Yasa Tasarısı’na karşı yaptığı 2 
günlük eylemlerde işçi ve emekçiler ortak mücadele 
istemlerini ve haklarımızdan bir adım bile geriye git-
memekte kararlılıklarını ortaya koydular. Bu koşul-
larda hükümetle yapılacak görüşmelerde emek ör-
gütleri aynı kararlılığı sergilenmelidirler. Hükümetin 
İstihdam Paketinde işçi haklarının, kıdem tazmina-
tının gasbı var. 

AKP Hükümeti’nin ‘Sosyal Güvenlik Reformu’ 
adını vererek çıkarmaya çalıştığı tasarı; toplumu bir 
bütün olarak yoksullaştırma, bir torba makarna ve 
bir kaç çuval kömüre muhtaç etme projesidir. Sıra-
da, kıdem tazminatımızın ve kazanılmış hakların yok 
edilmesi var. Ancak emekçilerin verdiği tepki bunun 
hiç de kolay olmayacağını gösterdi.” diyerek baş-
ta konfederasyonumuz TÜRK-İŞ olmak üzere tüm 
emek örgütlerini ortak mücadeleye çağırdı. Dele-
geler; “Mezarda emekli olmayacağız” ve “Kıdeme 
kalkan eller kırılır” sloganlarını atarak tepkilerini 
gösterdiler.

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Mustafa Türkel, “Ya-
şasın sınıf dayanışması” sloganları arasında geldiği 
kürsüden delegelere seslenerek;“TÜMTİS Sendika-
sı mücadelenin lokomotifi olmuştur. Ankara Şube 
Yöneticilerinizin tutuklanmasını protesto ediyorum. 
Onların suçu; her haktan yoksun işçileri örgütleyerek 
sendikal düzene geçirmeye çalışmaktır. Bir an önce 
serbest bırakılmalılar. Gene Gaziantep’te TÜMTİS 
üyesi 256 şoför, işten çıkarıldıkları için aylardır işe 

geri dönmek için direniyorlar. Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi’nin TÜMTİS Yöneticileri ile imzaladığı 
ve benim de imzamın bulunduğu protokole rağmen 
işbaşı yaptırılmamalarını kınıyorum. Bu işçilere bir 
an önce iş başı yaptırılarak haksızlık giderilmelidir.” 
dedi. Türkel, Emek Platformu’nun mevcut iktidarın 
hak gasplarını önlemek ve SSGSS’nin bir an önce 
geri çekilmesi için eylemlerine devam edeceğini vur-
gulayarak; “Hükümetin hazırladığı İstihdam Paketi, 
emekçilerin kazanımlarına saldırıdır. Kıdem tazmi-
natımızı ortadan kaldırmayı hedefleyen bu Paketin 
Meclis’e getirildiği an genel greve gidilmelidir. Ör-
gütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını hü-
kümetlerden beklememeliyiz. TÜMTİS gibi mücade-
leyi ön plana çıkarmak zorundayız.” diyerek kaza-
nımların korunmasında kararlı olduklarını belirtti.

Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın; “Ça-
lışanların haklarına dokundurtmayacağız. Herkese 
eşit, güvenli bir gelecek sağlamak görevimizdir. Bu 
alanda saldırılar sürerse karşılığı genel grev olacak-
tır. Siz TÜMTİS işçileri, her şeyi hak ediyorsunuz. 
Sendikanıza sahip çıkıyor, bizlere örnek oluyorsu-
nuz” diyerek başarılar diledi.

TÜMTİS
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Hava-İş Genel Başkanı Atilay Ayçin; “TÜMTİS, 
zor bir işkolunda ve çok yönlü saldırılara karşın üye-
leri ile birlikte dimdik ayakta. TÜMTİS sendikası-
nı mücadelesinden dolayı kutluyorum. Gaziantep’te 
TÜMTİS üyesi işçiler, 120 gündür işe geri dönmek 
için Belediye önünde bekliyor. Gıda-İş’e üye olan 
400 işçi Yörsan’da işten çıkarıldıkları için direniş-
teler. Başbakan ise TÜRK-İŞ kongresine gelip ‘özel 
sektörde örgütlenin’ diyor! IMF dayatmaları ile po-
litika yapıyor sonra çıkıp ‘sendikalar yalan söylüyor’ 
diyor.” diyerek kararlı bir mücadeleyi sürdürmemiz 
gerektiğini belirtti.

Toleyis Genel Başkanı Cemail Bakındı; “Sayıda 
küçük yürekte büyük bir sendikadır TÜMTİS. Mü-
cadelesi ile hepimize örnek oluyor. Görüşlerimiz ne 
olursa olsun, ortak noktamız birliğimiz olmalı. Sağ-
lık ve emeklilik haklarımıza dokunulmasına asla mü-
saade etmeyeceğiz.”dedi.

ÖDP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ufuk 
Uras, ülkemizde ve dünyada işçi sınıfına yapılan sal-
dırıları dile getirdikten sonra; “Sağlık reformuna 
karşı yapılan eylemlere halkın katkısı, gücümüzü ve 

haklılığımızı gösterdi. Her yerde ortak hareket et-
meliyiz. Örgütlü gücümüzle bu yasayı püskürtemez-
sek altında kalırız.” diyerek emek örgütlerini birliğe 
çağırdı.

Limter-İş Genel Başkanı Cem Dinç; “Tersaneler-
de işgüvenliği yok, sigorta yok, ücretler düşük. Şu 
ana kadar resmi kayda geçmiş 83 ölüm vakası var. 
Ölümler olmasın diyenlerin başında coplar patladı. 
TÜMTİS Şube Başkanı, ‘saldırı olursa en öne geçe-
ceğiz’ diye anons yaptı ve onlar da bizlerle birlikte 
dövülerek gözaltına alındı. Birlikte davranmaktan 
başka çaremiz yok.” diyerek başarılar diledi.

Bu arada Divan, aralarında uluslar arası üst 
örgütümüz olan ITF’den, İngiltere’deki Demiryolu 
Sendikası RMT’den, Almanya’daki Birleşik Hizmet-
ler Sendikası Ver.di’den, Yunanistan’daki İşçilerin 
Militant Cephesi PAME’den ve Dünya Sendikalar 
Federasyonu dahil pek çok yabancı ve yerli konfe-
derasyon ve sendikalardan gelen başarı mesajları 
okundu. Delegelerimiz bu mesajları; “Yaşasın İşçi-
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lerin Birliği, Yaşasın Sınıf Dayanışması” sloganları 
ile karşıladılar. 

Delegelerin konuşmalarına geçildi. İlk sözü alan 
Bülent Yakışık; “Arkadaşlar, olağanüstü kongre ya-
şadık. Birbirimize kenetlendik. İleriye doğru adımlar 
atıldı. Her bölgede örgütlenme adımları atıldı. böyle 
bir ortamda Ankara Şubemizin Yöneticileri tutuk-
landı. Sendikamıza gözdağı verildi. Ama bu oyunu 
bozduk. Hayatın her alanında her direnişte, her ey-
lemde yer aldık.” dedi.

Zeki Karacan; “Ankara’dan acılı olarak geldik. 
Yeni filizler yetişecektir. Biz mücadelemizi sürdürü-
yoruz. Bizim geleceğimize ancak biz sahip çıkarız.”

Divan Tekirdağ Cezaevi’nden Hasan Doğan’ın 
gönderdiği mesajı okudu. Dayanışma sloganları 
altında okunan mesajda Doğan, şöyle sesleniyor-
du; “Merhaba arkadaşlar; Sendikamızın Genel 
Kurulu’nu saygıyla selamlıyor, bütün arkadaşları 
sevgiyle kucaklıyorum. Haklarımıza yönelik yapılan 
saldırılara karşı ancak birlik ve beraberlik içinde 
mücadele edersek başarılı oluruz. Sağlık ve emek-
lilik haklarımızı gasp etmeyi amaçlayan Sosyal 
Güvenlik Reformu yasasının engellenmesi için tüm 
örgütlü gücümüzle karşı duracağımıza inanıyor ve 
güveniyorum. Gaziantep’teki şoför arkadaşların 
onurlu direnişlerini saygıyla selamlıyor, kazanacak-
larına inanıyorum. Tutuklanan Ankara Şube Yöne-
ticilerimize, gözaltına alınmış tüm arkadaşlarımıza 
geçmiş olsun diyor, yapılan saldırıları lanetliyorum. 
Genel Kurulumuzun birlik ve kardeşliğimizin, mü-
cadele ruhumuzun güçlenmesinde katkısı olacağı 
inancıyla hepinizi sevgiyle selamlıyor, başarılarını-
zın devamını diliyorum.

Yılgınlık Yok, Mücadeleye Devam!
Hasan Doğan”

Delegelerin konuşmasına devam edildi. konuş-
macılardan Şükrü Günsili, ülkede halkı birbirine 
düşmanlaştıracak senaryoların sergilendiğini belir-
terek, “Biz işçiler bu oyuna gelmeyeceğiz, biz iş-
çiler bu oyuna gelmemeliyiz! Her şeyden önce bizi 
diğerlerinden ayıran bizim işçi diğerlerinin sermaye 
sahipleri olmasıdır. Önümüzdeki dönem mücadele-
de farklı arayışlarımız olsa da bunu tartışmak ama 
ortaklaştırarak el ele, kol kola, omuz omuza yürü-
memiz gereken dönemdir. Bütün arkadaşlarımızın, 

yeni dönemde görev ala-
cak arkadaşlarımızın, şu-
belerde görev alan arka-
daşlarımızın, delegelerin 
bu duyguyla, bu inançla, 
bu bilinçle davranacağına 
inanmak istiyorum. Gö-
rev alan arkadaşlarımıza 
yüklenen ağır sorumluluk-
larının olduğunu bilerek 
canı gönülden başarılar 
diliyorum.” dedi.

Ergin Karataş; “İşçi 
arkadaşlarım, emeğine 
yapılan saldırılara karşı 
çıkıyorsun, mücadele veri-
yorsun. Bu suçsa suç işle-
meye devam edeceğiz.”

Servet Kurt; 
“Gaziantep’de 167 gün-
dür sürdürdüğümüz mü-

cadele devam ediyor. Be-
lediye Kevser olan ihaleyi 
fesh etti 255 arkadaşımızı 
işten çıkardı. mücadele 
ettik, her türlü eylemi yap-
tık.”

Abdullah Karataş; 
“Kendi içimizdeki demok-
rasiyi kurmamız gerekiyor. 
Geçmişte kendi içimizde 
sıkıntı yaşadık. İşçi irade-
sine saygı göstermek zo-
rundayız.”

Suat Sarı; “Ben, sınıf-
sal dayanışmayı, kardeş-
liği, paylaşmayı burada 
öğrendim. TÜMTİS benim 
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bakışımı, düşüncelerimi değiştirdi. Sendikamıza sa-
hip çıkmalıyız.”

Halit Çetin; “Bu sendikada kaos olmasaydı, bö-
lünme de olmayacaktı. Ama şimdi tekrar birliğimizi 
sağladık. Birbirimizi sıkı sıkı tutacağız. Örgütlülü-
ğümüze sahip çıkacağız. Şubemizin Yöneticilerini 
tutukladılar. Ama şubemiz çalışmalarını gene de 
sürdürüyor.” diyerek Ankara Şube Yöneticilerimizin 
cezaevinden gönderdiği mesajı okudu. Salon; “Bas-
kılar bizi yıldıramaz” ve “Yaşasın TÜMTİS, Yaşasın 
Örgütlü mücadelemiz” sloganları ile yankılandı.

Delegelerimizin; “Yaşasın TÜMTİS, Yaşasın 
Örgütlü Mücadelemiz” ve “Yaşasın Sınıf Dayanış-
ması” sloganları ile karşılık verdiği bir diğer mesaj, 
Ankara Şube Başkanımız ve Genel Eğitim Sekrete-
rimiz Nurettin Kılıçdoğan ve Şube Yönetim Kurulu 
Üyelerinin Sincan cezaevinden gönderdiği mesajdı. 
Bu ortak mesajlarında;

“Sendikamızın 27. Olağan Genel Kurulu, işçi ve 
emekçiler için zor bir dönemde gerçekleşiyor. Bir 
yandan örgütlenerek hak almak isteyen işçiler sendi-
kalı olunca işten çıkarılıyor, öte yandan onları sahip-
lenen sendikacılar yasadışı bir iş yapıyorlarmış gibi 
gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ve haklarında dava-
lar açılıyor. Bizler; günde 12-14 saat, fazla mesai 
ücreti ödenmeden ve hiçbir sosyal hak tanınmadan 
karın tokluğuna çalıştırılan işçileri örgütlemek iste-
diğimiz için cezaevindeyiz. 3,5 aydır ne ile suçlandı-
ğımız ve mahkeme günümüz bile belli olmadan ce-
zaevindeyiz. Ama üzülmüyor, kaygıya kapılmıyoruz. 
Sendikamız TÜMTİS, bütün engellere karşın ayakta 
ve işçileri örgütleme mücadelesini durmaksızın sür-
dürüyor. Sağlık ve emeklilik haklarımıza sahip çıkan 
işçiler, memurlar, doktorlar, gazeteciler ve bu ülke-
nin namuslu insanları sokakları dolduruyorlar. Biz-
ler sizleri yalnızca izlemiyoruz ama aynı zamanda 
sizlerle yürüyor, sizlerle coşuyor ve geleceğe güvenle 
bakıyoruz.

Aranızda değiliz ama yüreğimiz sizlerle birlikte 
atıyor. Özgürlük, demokrasi, barış ve adalet için siz-
lerle tekrar birlikte, omuz omuza mücadele etmeyi 
sabırsızlık, umut ve özlemle bekliyoruz. Genel Ku-
rulumuzu, üyelerimizin, işkolundaki işçilerin ve işçi 
sınıfının mücadelesine katkı sağlaması dileğiyle kut-
luyor, başarılar diliyoruz.

TÜMTİS Genel Eğitim Sekreteri, Ankara Şube 
Başkanı Nurettin Kılıçdoğan ve Şube Yönetim Ku-
rulu Üyeleri”

Adana Şube Başkanımız Halil Çekin; “Sendika-
mızın yönetiminde bulunan ya da yönetiminde yer 
alacak hiçbir arkadaşımız, ‘Biz gidince sendika da-
ğılacak, bitecek’ şeklinde düşünmemeli. Sendika bit-
mez. Hiçbir koltuk hiçbir kimsenin tekelinde değildir. 
Gidenler kalanlara köstek olmasın. İşçi arkadaşla-
rım, değerlerimiz ortak. Birbirimize sahip çıkalım, 
yanlışlıklar karşısında da susmayalım.”

Bursa Şube Başkanımız Ahmet Güllü; “Arkadaş-
lar, Sendikamız için ne yaptıysak hep beraber yaptık. 
Ama büyüttük, ama küçülttük, hep beraber yaptık. 
Bugün büyüme adımları attık. Her bölgede örgütlen-
me çalışmalarımız sürüyor. Yalnızca örgütlenme de-
ğil, yanı sıra dayanışma tutumumuzu da geliştirerek 
sürdürüyoruz.”
İzmir Şube Başkanımız Cafer Kömürcü; “Son üç 

yıl gerçekten çok zorlu geçti. Ancak son bir yıldır, 
olağanüstü genel kurul sonrasında şubelerimizin or-
tak iradesiyle mücadele azmi gelişti. Asli görevimiz 
olan örgütlenme çalışmalarında bir atılım gerçekleş-
ti. Sonuçlar ortadadır. Bundan sonra da önemli olan 
birlikteliğin sürdürülmesidir. Bizim için olmazsa ol-
maz koşul, örgütlenmek ve sendikamızı büyütmektir. 
Başaracağımıza inanıyorum.” diyerek konuşmasını 
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bitirdi. Ardından Divan, karar önergelerini oya sun-
du. Tüm delegelerin onayladığı mücadele kararları 
öz olarak şöyledir:

Genel Mali Sekreterimiz Seyfi Erez; “26. Olağan 
Genel Kurul’da, eski genel başkan, ‘Aday olma seç-

tirmem’ demişti. Aday oldum ve seçildim. İşçi ira-
desi karşısında kimse durmamalı. Bu genel kurulda 
da aynı göreve adayım. Daha güçlü bir TÜMTİS için 
adayım.”

Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz; “Arkadaşlar, 
örgüt; en ilerisiyle en geridekilerin enerjilerinin bir-
leştiği bir organizasyondur. Önemli olan herkesin 
katkısı olmasıdır. Zorlu bir dönemi aşarak geliyoruz. 
Hiç birimiz o dönemi unutmamalıyız. Ancak geçmi-
şe takılıp kalır ve içimizdeki savaşların filizlenme-
sine izin verirsek ilerleyemeyiz. Burası kongremi-
zin yeri, kavgamızı burada yapacak, kararlarımızı 
burada alacağız. Bursa’da Evin Taşımacılık için 2 
Temmuz’da Bakanlığa çoğunluk başvurusu yap-
tık. 13 Temmuz’da işkolu Tespiti için başvurulmuş. 
Sanki işveren istemiş gibi bize bildirildi. Anlaşıldı ki 
bu başvuruyu Demiryol-İş yapmış! 10 Aralık günü 
Evin Taşımacılık’ın işkolumuzda oldu açıklandı. 15 
Aralık günü onlarla bir araya geldik ve “Durumu ar-
kadaşlarla değerlendirelim” dediler. Oysa baktık ki 

2 gün öncesi, 13 Aralık’ta işkolu için Mahkemeye 
dava açmışlar! TÜRK-İŞ’e bağlı bir sendikanın bunu 
yapması acıdır.

Ankara Şube Yöneticilerimizin 3 aydır tutuklu 
olmaları haksızdır. Bir an önce mücadele alanlarına 
dönmeleri için sürekli Ankara’dayız. Şubemiz, mü-
cadeleyi kararlılıkla sürdürüyor, kutluyorum. Gazi-
Ulaş’taki arkadaşlarımız da üzülmesinler, mücade-
lenizde sizinle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Saygılar 
sunuyor, hepinize başarılar diliyorum.” diyerek ko-
nuşmasını tamamladı.

Tüm delegelerin ayakta alkışları ile kürsüye gelen 
Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Divanı, konukları ve 
delegeleri selamlaması ardından; “Buraya gelmeden 
önce Ankara’da cezaevindeki arkadaşları ziyaret et-
tim. Arkadaşlar cezaevinde olmalarından dolayı piş-
man değiller ve hepinize selamları var. Mücadeleden 
dolayı onur duyuyorlar, biz de onlarla onur duyuyoruz. 
TÜRK-İŞ Genel Kurulu’nda, TÜRK-İŞ Yönetimini çok 
sert bir şekilde eleştirdik. Konfederasyonumuzdur, 
yanlış gördüğümüz şeyleri elbette eleştireceğiz. An-
cak, TÜRK-İŞ son bir yıldır, bir çok konuda bize omuz 
verdi. Teşekkür ediyoruz. Sendikada 15 yıldır müca-
dele içinde görev aldım. Ben illaki şu göreve geleyim 
diye bir talebim hiç olmadı. Ya yönetimin ya da işçi 
arkadaşlarımız ısrarı üzerine görev aldım. Olağanüstü 
Genel Kurul’da da şubelerimizin ortak kararı ve ısrarı 
sonucu Genel Başkanlık görevini üstlendim. Bu bir yıl 
boyunca da layık olmaya çalıştım. Sendika içindeki 
ayrımcılığı ortadan kaldıracağıma söz vermiştim. Bu-
gün sendikamız içindeki ayrışma bitmiş, işçilerimizin 
kardeşliği ve birliği yeniden sağlanmıştır. 

Her arkadaş, her göreve aday olabilir. Sendika 
içindeki demokrasiye inanıyoruz. kazanan olur, kay-
beden olur. Ancak genel kurul sonrası bu salından 
gene omuz omuza çıkacağız. Eksikliklerimiz vardır, 
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gücümüz yettiğince sizin desteklerinizle yolumuza 
devam edeceğiz. Mücadelemiz, yeni örgütlenmeler-
le, yetki bekleyen yerlerle ve direnişlerimizle devam 
ediyor. Genel Kurulumuz ve alınan mücadele karar-
ları bizlere ışık olacaktır. Sizleri saygıyla selamlıyor, 
başarılar diliyorum.” diyerek konuşmalarını tamam-
ladı. Haykırılan sloganlarla ilk günkü bölüm tamam-
landı.
İkinci gün yapılan seçimler ardından Yönetim 

Kurulumuz şöyle oluştu: 

Genel Başkan: Kenan Öztürk
Genel Sekreter: Gürel Yılmaz
Genel Mali Sekreter: Seyfi Erez
Genel Örgütlenme Sekreteri: Cafer Kömürcü
Genel Eğitim Sekreteri: Nurettin Kılıçdoğan
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi: Muharrem Yıldırım
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi: Halil Çekin
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi: Ahmet Güllü
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi: Abdurrahman
Arslan
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İstanbul Şubemiz’in 2. Olağan Genel Kurulu, 
18 Kasım 2007 tarihinde Genel Merkez Toplantı 
Salonu’nda gerçekleşti. Şube Sekreterimiz Çayan 
Dursun, gündemi açıklayıp divan için verilen öner-
geyi oylattı. Oybirliği ile kabul edilen divan; Genel 
Sekreterimiz Gürel Yılmaz’ın Başkanlığı’nda; Genel 
Eğitim Sekreterimiz Nurettin Kılıçdoğan, Merkez 
Denetleme Kurulu Üyesi Hüseyin Tatlıcan ve üyemiz 
Hatice Böke’den oluştu.

Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Genel Mali 
Sekreterimiz Seyfi Erez, Merkez Yöneticilerimiz 
Cafer Kömürcü, Ahmet Güllü, Halil Çekin, Merkez 
Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Arslan, Merkez De-
netleme Kurulu Üyesi Hasan Yayık, eski Genel Sek-
reterimiz Şükrü Günsili, şubelerimizin yöneticileri ile 
İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Ersin Türkmen, 
Şen İzmir ve Evin Taşımacılık’tan üyelerimiz ile sen-
dikamız personeli konuk olarak yer aldılar.

Emek mücadelesinde şehit düşenler için yapılan 
saygı duruşu ardından açılış konuşmasını yapmak 
üzere kürsüye gelen Şube Başkanımız Ali Rıza Atik, 
“arkadaşlar, geçmiş dönemde yaşanan sorunlar ne-
deniyle şubemiz, gerekli çalışmayı yapamadı. Geçmi-
şi iyi değerlendirmek, dersler çıkarmak zorundayız. 
Sorunlar giderildiğinde Süper Kargo, Ege Birlik, Ak 
Lojistik ve Bizim Kargo’da örgütlenme tamamlandı. 
Altı ambarda TİS imzalandı. Diğer bazı ambar iş-

yerleriyle de protokoller yaparak üyelerimizin çalış-
ma koşulları ve ücretlerinde iyileştirmeler sağladık. 
Örgütlenme çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmalara 
üyelerimizin de katılmaları gerekiyor. Başarıyı an-
cak böyle yakalayabiliriz. Genel Kurulumuz hepimize 
hayırlı olsun” dedi.

Alkışlar eşliğinde kürsüye gelen Genel Başka-
nımız Kenan Öztürk, işçi sınıfı hareketini ve sendi-
kamızın durumunu değerlendirdiği konuşmasında; 
“Haber-İş Sendikası’nın sendikal örgütlülüğü hedef 
alan dayatmalara karşı başladığı grev devam ediyor. 

İstanbul Şubemiz 2. Olağan 
Genel Kurulu’nu Tamamladı

Şube Genel Kurullarımız
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İşveren, yasaya aykırı olarak kadrolu işçilerin işini 
taşeron işçilere yaptırmakta, direnen işçileri gözal-
tına aldırtarak grevi kırmak istemektedir. Sermaye 
basını da işçileri suçlayan, bir kampanyayı sürdürü-
yor. Tüm bölgelerimizde Haber-İş grevi ile dayanış-
ma tutumumuzu sürdürüyoruz. Desteğimiz devam 
edecek. İşçiler birleşerek grevin başarıya ulaşması 
için destek olmalıdır.” dedi. 

Öztürk, devamla; “Bildiğiniz gibi sendikamız 
bir kaos ortamına itilmişti, işçiler birbirine düşman 
edilmeye çalışıldı. Dün o ‘koltuğu’ kaybedenler, biz-
ler için, ‘sözleşme yapamazlar’, ‘sendikayı yönete-
mezler’ diyordu. Oysa üyesiyle, yöneticisiyle birliği-
miz sağlamlaştı. Daha iyi toplu sözleşmeler yapıldı, 
tüm şubelerimizin kongreleri başarıyla tamamlandı. 
Sendikamızda taşlar yerlerine oturdu. Bu dönem-
de sendikamıza yönelik saldırılarda da artış oldu. 
Gaziantep’te Kevser Turizm şirketinde 258 arkada-
şımız 1,5 aydır otobüs işletme müdürlüğünde yatıp 
kalkıyor. Aylardır ücretlerini alamadılar. Hakları 
için eş ve çocuklarıyla direniyorlar. Bursa’da Evin 
Taşımacılık’ta işveren, sendikal düzene geçişi en-
gellemek için işçi çıkardı ve işçileri sendikamızdan 
istifaya zorluyor. Üyelerimiz bu baskılara karşı dire-
niyorlar. İzmir’de Akdeniz Selçuk ambarında üyemiz 
oldukları için işten çıkarılan 9 üyemizin saldırılara 
karşın işe geri dönme mücadelesi 4 aydır sürüyor. Bu 
saldırıları püskürtmenin yolu, işçi sınıfının birlik, be-
raberlik ve dayanışmasından geçiyor. Asli görevimiz 
olan örgütlenmede ciddi başarılar sağladık. Ancak 
sürekli örgütlenmek zorundayız. Bu, yalnızca pro-
fesyonel çalışanla olmaz. Her üyemiz kendisini bir 
örgütlenme elamanı gibi görerek davranırsa daha 
büyük işler başaracağız.” diyerek başarılar diledi.

Söz alan İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Ersin 
Türkmen, Haber-İş grevinin başarıya ulaşmasının 
önemine değinmesi ardından; “Gaziantep’te 250 iş-

çinin direnişi, Akdeniz Selçuk ve Evin Taşımacılık’ta 
halen devam eden mücadelenin başarıya ulaşması 
için tüm olanaklarımızı seferber etmek zorundayız. 
Bundan kuşku duymuyor ve sizlere başarılar diliyo-
rum” dedi.

Kevser Turizm işçileri ile mücadeleyi sürdürmek 
için Gaziantep’te bulunan Genel Örgütlenme Sekre-
terimiz ve Karadeniz Bölge Şubemiz Başkanı Mu-
harrem Yıldırım’ın gönderdiği başarı mesajı alkış-
larla karşılandı.

Delegelerden ilk sözü alan Gürsel Genç; “Eski 
genel başkan anti demokratik bir tutumla şubemi-
zin seçimle gelen yönetimini tanımadı, şube faali-
yetlerini engelledi. İşçiler olarak saldırılara uğradık. 
Şapkamızı önümüze koyup bunlardan ders çıkarmak 
zorundayız. Bu dönemde yönetici olsun olmasın tüm 
üyelerimiz örgütlenme çalışmasına katılmalı, herkes 
elini taşın altına koymalı. Üyelerimiz sendikamızın 
tüm kurallarına ve kararlarına uyması zorunludur.” 
dedi.

Bekir Demirayak; Sü-
per Kargo’da sendikalı ol-
maları üzerine uğradıkları 
baskılara değindi ve “gö-
zaltına alınıp çıkarıldığı-
mız Pendik’teki mahkeme-
de hakim, bizi dinledikten 
sonra, ‘sizin suçunuz sade-
ce işçi olmak’ dedi. Şimdi 
biz TÜMTİS’in üyesiyiz. 
Gurur duyuyoruz” dedi.

Baykan Çavuş, “Bir-
kaç arkadaş, ‘Ben şubeyi 
tanımıyorum, merkezi ta-
nımıyorum’ diyerek tekrar 
eski kargaşayı yaratmaya 
çalışıyor. Buna olanak ta-
nınmamalı, kurullar çalış-
tırılmalıdır. Kimsenin sen-
dikamızı zaafa uğratmaya 
hakkı yoktur.” diyerek ba-
şarılar diledi.

Yaşar Gül, “Geçmişte 
sendikamızda bir çok so-
run vardı. Şimdi ise çok 
güzel toparlanmaya gidiyo-
ruz. Sendikanın peşinden 
gitmeliyiz, kişilerin değil. 
Sendikamıza sahip çıkma-
lıyız. Biz işçiyiz, mecburen 

Şube Genel Kurulumuz
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bir çatı altında birleşece-
ğiz. Mühim olan söz değil, 
başarmaktır.”dedi.

Vehbi Yılmaz; “Bizim 
Kargo’da yeni örgütlen-
dik. Bulunduğumuz yerde 
örgütsüz kargolar var. Ça-
lışanları TC. uyruklu bile 
değil. Onların da örgütlen-
mesi için daha aktif olma-
lıyız.”
İsmail Taşkın; “Ege 

Birlik ambarında sendika-
ya yeni üye oldum. Önceleri 
sendikadan korkuyorduk. 
Şimdi ise yaşantım daha 
da iyileşti. Hep birlikte mü-
cadele etmeliyiz.”

Mehmet Arıkan; “Şu-
bemizin genel kurulunu 
topladığını görmek beni 
sevindirdi. Hepimize hayır-
lı olsun.”
Şube Mali Sekreteri 

Bülent Yıldırım; “Son 10 
ayda ciddi kazanımlar elde 
ettik. Önümüzdeki dönem-
de hedefimiz örgütlenme 
olmalı. Bütün üye arka-
daşlarımız da bu çalışma-
ya katılmalıdır. Şube Mali 
Sekreterliğine adayım. Ba-
şarılar diliyorum”
Şube Sekreterimiz Ça-

yan Dursun; “Geçmişi bir 
tarafa bıraktık, kendi içi-
mizde birliği sağladık. Şim-
di tek yol örgütlenmek. Şu 
an örgütlenme çalışması 
yürüttüğümüz 3 Tır firması 
var. Örgütlendiğimiz yer-
lerle yetinmemeliyiz. Bu konuda sıkıntımız var mı? 
Evet var. Bütün arkadaşlar örgütlenme çalışmasın-
da görev almalı. Sektör hızla gelişiyor ama sendikal 
gelişim çok daha ağır kalıyor. Şube Başkanlığına 
adayım. Örgütsüz işçileri örgütlemek için adayım.” 
dedi.

Tekrar kürsüye gelen Genel Başkanımız Kenan 
Öztürk; “Bazı arkadaşlarımızın vurguladığı bir ko-
nuya açıklık getirilmesi gerekiyor. Bir süreç yaşadık. 

Hiç bir arkadaşımızla hesaplaşmamız olmadı. Geç-
mişi geride bırakıp tekrar birliğimizi sağlamaya ça-
lıştık ve bunda başarılı olduk. ‘Ben şubeyi tanımıyo-
rum, merkezi tanımıyorum.’ sözleri hoş görülemez! 
Arkadaşlar, biz bir kurumuz ve sendikanın organla-
rında yer alanlar seçimle gelmiş arkadaşlardır. Hiç 
kimsenin kurulları tanımama, sendikanın kararları-
na uymama lüksü yoktur. Beğenmiyorsan kongrede 
çıkar değiştirirsin. Herkes kafasına göre davranırsa 
sendikanın birliği olmaz ve ortada sendika da olmaz. 
Bu konuda herkes duyarlı olmalıdır. Aksi halde sen-
dikanın kurulları çalışacaktır. Hiç bir arkadaşla ve 
hiç bir şubemiz ile problemimiz yok. Hep omuz veren 
tutum içindeler. Biz bir işçi örgütüyüz. Birliğimizi ve 
kardeşliğimizi koruyarak daha fazla örgütleneceğiz. 
Elimizdeki hakları korumanın yolu da buradan geçi-
yor. Üyelerimizin bunu başaracağına inanıyorum.” 
diyerek sözlerini tamamladı.

Divan Başkanı Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, 
sendikal çalışmalar nedeniyle diğer illerde bulundu-
ğu için çoğu arkadaşı yeni gördüğünü, yeni üye katı-
lımlarından büyük bir memnuniyet duyduğunu belir-
terek; “Bugün, kardeşlik içerisinde sürdürdüğünüz 
genel kurulun sendikamızı daha ileri noktalara taşı-
yacağına inanıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” 
diyerek başarılar diledi.

Seçimler sonunda İstanbul Şubemizin Yönetimi 
şöyle oluştu;
Şube Başkanı; Çayan Dursun,
Şube Sekreteri; Ali Rıza Atik,
Şube Mali Sekreteri; Bülent Yıldırım,
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri; Bilal Genç, Bay-

kan Çavuş, Mehmet Aydın, Rasim Yavuz.
Denetim Kurulu; Muharrem Kargı, Yaşar Gül, 

Semih Gülümser.
Disiplin Kurulu; Gürsel Genç, Güngör Şahin, Hü-

seyin Kodaş.
Seçilen yöneticilerimize başarılar diliyoruz. 

Şube Genel Kurulumuz
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Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ’in 20. Olağan Ge-
nel Kurulu, 6-9 Aralık 2007 tarihlerinde Milli Eğitim 
Şura Salonu’nda gerçekleşti. TÜRK-İŞ Yönetimi; 
Genel Başkan Mustafa Kumlu (Tes-İş Genel Baş-
kanı), Genel Sekreter Mustafa Türkel (Tek Gıda-İş 
Genel Başkanı) Genel Mali Sekreter Ergün Atalay 
(Demiryol-İş Genel Başkanı), Genel Eğitim Sekreteri 
Nihat Yurdakul (Belediye-İş Genel Başkanı) ve Ge-
nel Teşkilatlandırma Sekreteri Pevrul Kavlak (Türk 
Metal-İş Genel Başkan Yardımcısı)’tan oluştu.

Divan Başkanlığı’na TÜRK-İŞ Teşkilatlandırma 
Sekreteri Çetin Altun getirildi. Gaziantep’te Genel 
Örgütlenme Sekreterimiz Muharrem Yıldırım’ın da 
aralarında olduğu 31 üyemizin gözaltına alındığının 
duyulması üzerine Divan, bu durumu protesto eden 
bir açıklama yaptı. 

Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan TÜRK-
İŞ Genel Başkanı Salih Kılıç; özelleştirme ve işten 
çıkarmaların yoğunlaştığını, gelir dağılımında eşit-
sizliğin hızla büyüdüğünü ve toplanan vergilerin 
yüzde 52’sinin ücretlerden karşılandığını söyledi. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Özel sektörde 
örgütlenin” sözlerini hatırlatarak; “Çağrınızla özel 
sektörde örgütlenen işçilerimiz ve yöneticilerimiz 

ağır bedeller ödedi. 2003-2007 döneminde yalnız-
ca TÜRK-İŞ üyesi 20-25 bin işçi, sendikalı oldukları 
için işten çıkarıldı.”dedi. Hükümetin, Avrupa Sosyal 
Şartı’nın; adil ücret, sendikalaşma, toplu pazarlık ve 
grev hakkını düzenleyen maddelerine çekince koydu-
ğunu söyleyen Kılıç; “kıdem tazminatımıza dokunul-
ması halinde genel grevin yolu açılacaktır” dedi. 

Cumhurbaşkanı, Bakanlar, Meclis Başkanı, AKP 
yöneticileri, milletvekilleri ile çeşitli parti yöneticileri 
ve yabancı konukların katıldığı toplantıda Başbakan 
Erdoğan; emekli sayısının fazla olduğunu belirterek 
Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı’nı eleştirenler için; 
“tasarının kapağını bile açmamışlardır” diyerek bil-
gisizlikle suçladı. 

Delegeler; özelleştirme ve sendikasızlaştırma ne-
deniyle işçilerin işten çıkarıldığı belirterek bu konu-
da daha aktif ve direngen bir TÜRK-İŞ talebini sıkça 
dile getirdiler. Bazı delegeler de TÜRK-İŞ’in bütün 
siyasi partilere aynı uzaklıkta olması gerektiğini be-
lirttiler. Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın; 
“Bu mesafeyi değiştirecek şey o partilerin progra-
mıdır” derken, Tez Koop-İş Genel Başkanı Gürsel 
Doğru; “hükümetlerle ilişkilerim bozulmasın anlayışı 
değişmediği sürece bir şey yapamayız” dedi. Haber-

Türk-İş 20. Olağan 
Genel Kurulu Yapıldı
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İş Genel Başkanı Ali Akcan ise; “Burada TÜRK-İŞ 
Genel Başkanı’nı alkışlamayanlar; ülkeyi satan, sen-
dikaları küçülten, ekonomiyi çökerten Başbakan’ı 
alkışlıyorlar! İşçi sorunlarının çözümü ne iktidarda 
ne muhalefette. Çözüm işçi sınıfının öz gücündedir.” 
dedi. 

Sendikamız ve Haber-İş Sendikasıyla 
Dayanışma Kararı Alındı!

Divan’a verilen; “TÜMTİS ve Haber-İş Sendika-
ları ile dayanışma ve tutuklanmaları protesto amaçlı 
bir imza kampanyasının yürütülmesi” için verilen yö-
nerge oylanarak kabul edildi. 160 dolayında sendika 
genel başkanı, merkez yöneticisi ve delege önergeyi 
imzalayarak destek verdi.

Genel Başkanımız Kenan Öztürk, konuşmasın-
da; “tüm sendika başkanları, işçi sınıfına saldırılar 
olduğunu ve önümüzdeki dönemde hak gasplarına 
yönelik yeni saldırıların gündeme geleceği tespitinde 
bulundular. Ancak bu genel kurul, saldırılara karşı 
yeni mücadele kararlarının alındığı bir genel kurul 
olması gerekirken sadece tespitlerle yetinildi. Önü-
müzde; kıdem tazminatının ortadan kaldırılması, 
eğitim ve sağlık hizmetlerinin paralı hale getirilmesi 
gibi saldırıların artacağı bir dönem var. Diğer konfe-
derasyonlarla görüşerek ve gerekirse geçmişteki gibi 
“Emek Platformu” tarzında bir araya gelerek bu 
saldırılar püskürtülmelidir. Sadece günü kurtarma 
amaçlı açıklamalarla bu saldırılar püskürtülemez. 
Hava-İş ve Haber-İş’in mücadelesi bu saldırıların 
nasıl püskürtüleceği konusunda sendikal harekete 
yol gösterici olmuştur. TÜRK-İŞ, Türkiye’de ezi-
len, sömürülen milyonların umudu olabilir. Bunun 
için TÜRK-İŞ yüzünü sınıfa dönmelidir. TÜRK-İŞ, 
bugünkü tutumla bırakalım milyonların umudu ol-
masını, kendi üyelerine bile yabancılaşan bir sürece 
girmiştir.

Başbakan, burada; ülkede milli gelirin arttı-
ğından, örgütlenme özgürlüğü önündeki engelleri 
kaldıracağından bahsediyor. Fakat Türkiye’nin her 
tarafında binlerce insan sendikalaştığı için kapının 
önüne konuluyor! Gaziantep’te işten çıkarılan 155 
üyemiz aylardır direnişte. İzmir’de ise sendikalaştık-
ları için işten atılan Akdeniz Selçuk işçileri 5 aydır 
direnişteler. Ankara’da işverenlerin; “İşçilerimizi 
zorla sendikalı yapıyorlar” şeklindeki şikayeti üze-
rine gece yarısı evleri basılan ve aralarında Şube-
mizin 7 yöneticisinin de olduğu 17 üyemiz gözaltına 
alındı. Şube başkanımız ile birlikte 7 şube yönetici-
miz tutuklandı. Bu tür saldırıların varlığında sayın 
Başbakanın “ülkemizde demokrasi var” sözü ancak 
bir avuç sermayedar için geçerli. Milyonlarca işçi ve 
emekçi; açlık, sefalet ve özgürlükten yoksun yaşıyor. 
Bu süreç bize; işçi ve emekçiler için demokrasinin 
ancak mücadele ile elde edilebileceğini gösteriyor” 
diyerek mücadelenin temel olduğunu belirtti. 

Genel Başkanımızın konuşması ardından pek çok 
sendika genel başkanı, sendikamıza yönelik saldı-
rıları kınadı ve dayanışmada olduklarını belirttiler. 
Selüloz-İş Genel Başkanı Engin Alşan, “TÜMTİS’e 
yönelik saldırıları, 7 yöneticisinin apar topar gözaltı-
na alınarak tutuklanmasını şiddetle kınıyorum. Onla-
ra ‘geçmiş olsun’ demiyorum! Görevlerini yaptıkları 
için tebrik ediyorum. Tüm sendikalara TÜMTİS’le 
dayanışmada bulunmaları için çağrıda bulunuyo-
rum.” dedi.

TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Tür-
kel; “TÜMTİS’e yönelik bu saldırıyı kınıyorum. 
Sadece işverenlerin şikayeti üzerine 7 sendikacının 
tutuklanması bir hukuksuzluktur. Bu durum kabul 
edilemez. Şiddetle kınıyorum. Ayrıca Gaziantep’te 
TÜMTİS üyesi 255 işçinin işten atılmasını da kını-
yor ve sonuna kadar TÜMTİS’le dayanışma içinde 
olacağımızı belirtiyorum.” dedi. 

Eleştirileri yanıtlamak üzere söz alan TÜRK-İŞ 
Mali Sekreteri Ergün Atalay; herkesin bir siyasi gö-
rüşü olduğunu ve bu nedenle eleştirilerin haksız ol-
duğunu söyledi. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Mustafa 
Kumlu ise eleştirilere yanıt verirken kıdem tazminatı 
hakkına yönelik girişimler karşısında alınan genel 
grev kararının halen geçerli olduğunu belirtti. 

 Genel kurul, saldırılar karşısında sendikaların 
“birlik ve dayanışmayı geliştirmeleri” ve “Mücade-
leci bir TÜRK-İŞ” istemini ortaya koyan bir genel 
kurul olarak tamamlandı. 
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Kamuoyuna “Sosyal Güvenlik Reformu” olarak 
sunulan ancak özünde sosyal güvenlik haklarının 
iyice kısıtlanmasını amaçlayan yasa tasarısı, son 
aşamada Emek Platformu’nu harekete geçirdi. 
1999’da Ecevit Hükümeti döneminde yine sosyal 
güvenlik reformu olarak takdim edilen 4447 sayılı 
yasa, ilk kez ciddi hak kayıplarına yol açmıştı.

4447 sayılı yasayla emeklilik yaşı 58-60’a yük-
seltildi, prim ödeme gün süresi 5 binden 7 bin güne 
çıkarıldı, prime esas kazancın hesaplanmasında 
tüm süreler dikkate alındı ve aylık bağlama oranı 
yüzde 85’ten yüzde 65’e düşürüldü.

Bununla yetinmeyen sermaye kesimi, aslında bir 
Dünya Bankası Projesi olan bu girişimi AKP döne-
minde yeniden gündeme getirdi. Başlangıçta SSK 
hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devir edilmesi, 
ardında da çalışanların sosyal güvenlik haklarının 
giderek tasfiyesi amaçlandı. Dünya Bankası ve 
IMF’nin talimatları çerçevesinde, yaş ve prim öde-
me gün süreleri artırılarak emeklilik hakkı “ahire-
te” uzatılırken, sağlık hakkının da piyasalaştırıla-
rak “gasp” edilmesi isteniyordu.

Genel Sağlık Sigortası altındaki uygulamayı ha-
yata geçirmek için öncelikle SSK hastanelerini el-
den çıkarmak gerekiyordu. Aralık 2003’teki Türk – 
İş Genel Kurulu’nda konuşan Başbakan Tayyip Er-
doğan, sert bir üslupla delegelere, bir anlamda işçi 
sınıfına meydan okudu. Başbakan Erdoğan, “Siz 
Türkiye’nin tamamı değilsiniz. Türkiye 70 milyon. 
Ben sizin kürsünüzden 70 milyona sesleniyorum” 
dedi. Ciddi bir tepki görmedi. Arkasından SSK 
hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devredileceğini 
belirterek, hizmet satın alınması yoluyla sağlığın 
da zaman içinde özelleştirileceğini ima etti. Hiç bir 
ciddi, etkili ses çıkmadı.

Böylece Başbakan, SSK hastanelerinin devrin-

de işçi sınıfının en büyük örgütü olan Türk – İş’in 
de tepkisini ölçmüş oldu. Tepki, ciddiye alınmaya-
cak kadar cılızdı. Ardından bir yıl sonra da Şubat 
2005’de devir işlemini başlattı.

AKP Hükümeti, sosyal güvenlik haklarına ikinci 
darbeyi vurmak amacıyla 5510 sayılı Sosyal Sigor-
talar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nu hazırlar-
dı. Bu yasayla emeklilik yaşı kademeli olarak 65’e 
yükseltiliyor, prim ödeme gün süresi de 7 binden 
9 bine çıkarılıyordu. Aylık bağlama oranı yüzde 
65’ten kademeli olarak yüzde 50’ye düşürülüyordu. 
Sağlık sisteminde de katkı payı getiriliyordu.

Haziran 2006’da kabul edilen ve 1 Ocak 
2007’de yürürlüğe girecek olan 5510 sayılı yasa-
nın kamu görevlileriyle ilgili bazı hükümleri, Ana-
yasa Mahkemesi’nce iptal edilince yasa ertelenmek 
durumunda kaldı. Temmuz 2007’de de seçimler 
gündeme gelince ikinci kez erteleme kararı çıktı. 
Yasa, yeniden düzenlenerek 2007 sonunda tekrar 
TBMM’ye sunuldu.

Emek Platformu, Anayasa Mahkemesi’nin ip-
tal kararından yasanın tekrar meclise sunulmasına 
kadar geçen bir yılda ciddi bir etkinlik göstermedi. 
Başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere kısmen de 
KESK ve DİSK belli bir mücadele vermeye çalıştı. 
Ancak Emek Platformu’nun en büyük örgütü Türk-
İş’ten etkili bir ses ve güçlü bir muhalefet yüksel-
medi.

Bunu gözleyen AKP ve sermaye kesimi, eski 
yasada Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçeleri 
dışında hemen hemen hiçbir iyileştirme yapmadı. 
Yasa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tartışıl-
maya başladı ve Emek Platformu nihayet uyandı…

Platform, 13 – 14 Mart 2008 günleri iki saatlik 
bir uyarı eylemi yaptı. Hükümet bu iki saatlik uyarı 
eylemi karşısında bile geri adım atarak müzakere 

Sosyal Güvenlik Yasası
ve Emek Platformu’nun Tavrı

Dr. Atilla Özsever
Maltepe Üniversitesi
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etmeyi kabul etti. Önce uzmanlar düzeyinde yapı-
lan toplantıdan sonra Emek Platformu temsilcileri, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’le 
bir araya geldi.

Emek Platformu’nun “kırmızı çizgileri” belliy-
di. Beş temel kırmızı çizgi şöyleydi: Emeklilik yaşı 
58-60’da kalmalı, prim ödeme gün süresi de 7 bin 
gün olarak sürmeli, emekli aylığı hesabındaki gün-
celleme katsayısında gelişme hızının yüzde 100’ü 
dikkate alınmalı, aylık bağlama oranları düşürül-
memeli ve bazı işkollarında geçerli olan yıpranma 
hakkı devam etmelidir.

24 Mart 2008’de Bakanlık temsilcileriyle Emek 
Platformu başkanları arasında yapılan toplantıdan 
sonra Bakan Çelik’in ifadesiyle “yüzde 80 – 90 an-
laşmaya varılmıştı”. Bakan Çelik’in açıklama yap-
tığı sırada Emek Platformu başkanları herhangi bir 
itirazda bulunmadılar. Platform adına tek açıklama 
yapan Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, üç-
dört konu hariç uzlaşmaya varıldığını ifade etti.

Ancak daha sonra görüldü ki, Emek 
Platformu’nun kırmızı çizgileri olarak bilinen 5 ko-
nudan sadece prim ödeme gün süresinde belli bir 
mutabakat sağlanmıştı. Prim ödeme gün süresi 9 
binden 7 bin 200’e indirilmişti. Ancak bunun da pek 
anlamı yoktu. Çünkü 65 yaş şartı kaldığı için 20 
yaşında işe başlayan bir sigortalı, 7 bin 200 günü 
(20 yılı) doldurduğu zaman 40 yaşına geldiği halde 
emeklilik hakkını kazanamayacaktı. 60 yaşı ve ka-
demeli olarak 65 yaşı beklemesi gerekecekti.

Diğer temel konularda AKP Hükümeti’nin de-
diği olmuştu. Emeklilik yaşı kademeli olarak 65’te 
kaldığı gibi güncelleme katsayısının hesabında ge-
lişme hızının yüzde 100’ü değil yüzde 30’u dikkate 
alınacaktı, aylık bağlama oranları nisbi olarak dü-
şürüldü, yıpranma hakkı da kaldırıldı.

Bu arada 24 Mart 2008’deki toplantıdan önce 
Türk-İş ve Hak-İş başkanlarıyla Çalışma Bakanı 
Çelik’in özel bir görüşme yaptığı ve 24 Mart’taki 
toplantıda bu özel görüşmedeki uzlaşmanın dışına 
çıkılmadığı ifade edildi.

1999’daki ilk hak kayıpları getiren sosyal gü-
venlik yasasına karşı da Emek Platformu, 24 Tem-
muz 1999’da Ankara Kızılay Meydanı’nda büyük 
bir miting yapmış, yeni işe girenler açısından emek-
lilik yaşının 50-55 olmasını ve mevcut çalışanlar 
açısından da yumuşak bir geçiş sürecini benimse-

mişti. Ancak daha sonra zamanın Çalışma Bakanı 
Yaşar Okuyan ile Türk-İş Genel Başkanı Bayram 
Meral arasında yapılan görüşme sonrasında 58-60 
yaşta uzlaşmaya varılmıştı. Emek Platformu’nun 
diğer üyeleri bu uzlaşmaya tepki gösterirken Bay-
ram Meral, “İsteklerimizin yüzde 95’i kabul oldu, 
sadece 58-60 yaş için genel greve gidemezdik” de-
mişti.

Bu kez de Emek Platformu’nun temel talepleri-
nin kabul edilmediğini belirten DİSK, KESK, Türk 
Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Mimar ve Mühen-
dis Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Dişhekimleri 
Birliği (TDB) 1 Nisan 2008’de ayrı bir eylem yaptı. 
Platformun Türk-İş, Hak-İş, Türkiye Kamu-Sen ve 
Memur-Sen kanadı, bu eylemlere katılmadı. Türk-
İş yönetimi, “Gerektiğinde sadece kazanımlar için 
eylem silahını kullanacağız” şeklinde bir açıklama 
yaptı.

Tüm bu gelişmelerden sonra 5510 sayılı yasayla 
ilgili meclis görüşmeleri sürerken Türk-İş’e bağlı 10 
sendika genel merkezi, konfederasyonun tutumunu 
eleştirerek 6 Nisan 2008’de Kadıköy’de yapılacak 
mitinge katılma kararı aldı. DİSK, KESK, TTB, 
TMMOB ve TDB’nin başını çektiği kesimin düzenle-
diği mitinge katılacak Türk-İş üyesi sendikalar şöy-
leydi: Ağaç-İş, Basın-İş, Deri-İş, Türkiye Denizciler 
Sendikası, Hava-İş, Kristal-İş, Liman-İş, Petrol-
İş, Tezkoop-İş ve Tümtis.

Bu koşullarda Emek Platformu, mevcut konu-
munu yeniden gözden geçirmek durumundadır. As-
lında son sosyal güvenlik eylemlerine kadar büyük 
ölçüde “ismi var, cismi yok” olan Emek Platformu, 
yeni bir anlayışla yeniden inşa edilmelidir. “Yuka-
rıdan”, sadece üst merkezlerin bir çatı oluştur-
masıyla değil, “aşağıdan” yani tabandan ve yerel 
düzeydeki örgütlenmelerden başlayarak yeniden 
oluşturulmalıdır. Bu yeni oluşum, sigortalı, sigor-
tasız işçi demeden, taşeron çalışanı, işsiz, emek-
li, memur, sözleşmeli gibi emek kesiminin tümünü 
kapsayacak bir örgütlenme stratejisini benimseme-
li, aynı zamanda sendika - siyaset ilişkisini yeniden 
tanımlayarak sosyal güvenlik yasasında olduğu gibi 
arka plandaki neoliberal saldırıyı dikkate alıp anti-
kapitalist bir perspektifi ortaya koymalıdır.

Kuşkusuz tüm bunlar zor iştir, ancak işçi sını-
fının bu zoru başarmaktan başka şansı da yok gibi 
gözükmektedir… 
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Sendikamıza üye oldukları için Akdeniz Selçuk 
Nakliyat Ambarı’nda işten çıkarıldıkları 13 Ağus-
tos 2007 tarihinden beri işe geri dönme mücadelesi 
veren 9 üyemiz, işverenle varılan anlaşma sonucu 
14 Ocak2008 günü, sendika hakları ile birlikte işe 
başladılar. Böylece saldırı ve gözaltılara karşın 5 ay 
boyunca süren Akdeniz Selçuk’ta işe geri dönme mü-
cadelesi başarıyla sonuçlandı.

Direniş nedeniyle Akdeniz Selçuk ambarının iş 
kapasitesi büyük ölçüde düştü, işveren tıkandı. Bu 
aşamada yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlandı. İş-
ten çıkarılan üyelerimizin sendikal hakları tanınarak 
tekrar işbaşı yapmaları, eksik kadronun, sendikamız 
tarafından tamamlanması, TİS süreci sonuçlanana 
dek geçerli olacak bir protokol yapılıp üyelerimizin 
ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi karar-
laştırıldı. 14 Ocak günü, ambarlardan 300 üyemi-
zin sloganları eşliğinde 9 üyemiz, Akdeniz Selçuk’ta 
Nakliyat Ambarı’nda tekrar işbaşı yaptılar.

Saldırılar ve Gözaltılar Ard Arda Sürdü!
Akdeniz Selçuk işvereninin sendikalı oldukları 

için işten çıkardığı üyelerimiz, işyeri önünde işe geri 

dönmek için bekledikleri 5 ay boyunca, hem dışa-
rıdan getirilen ve işçilikle ilgisi olmayan adamların 
saldırılarına uğradılar, hem de asılsız suçlamalar ile 
polis tarafından gözaltına alındılar. Onların yanından 
ayrılmayan yöneticilerimiz de defalarca saldırılara 
uğrayıp gözaltına alındılar. 16 Ağustos 2007 günü 
Şube Başkanımız Cafer Kömürcü ve 1 üyemiz işyeri 
önünden, 17 Ağustos günü ise, 11 üyemiz coplana-
rak gözaltına alındılar. Gözaltındakilerin durumunu 
öğrenmek için karakola giden Genel Sekreterimiz 
Gürel Yılmaz, Şube Başkanımız Cafer Kömürcü ve 
4 üyemiz gözlerine biber gazı sıkılıp darp edilerek 
gözaltına alındılar. Yaralanan üyelerimiz Ergün Ka-
rakaş ve İlhanç Kömürcü hastaneye kaldırıldı. Yara-
lılar, darp edildiklerine ilişkin raporlar aldılar. Buna 
karşın ancak 2 gün sonra, tutuklanmaları istemiyle 
çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldılar.

Dışarıdan getirilen emek düşmanları da defalar-
ca saldırıda bulundular. 20 Eylül günü, işyeri önün-
deki üyelerimizi evlerine bırakmak için yola çıkan 
şube yöneticilerimizin kullandığı minibüs, Akdeniz 
Selçuk’a ait bir kamyonla engellendi. Bir araçtan çı-
kan 5 saldırgan taş ve sopalarla saldırdı. Şube Baş-

Akdeniz Selçuk’ta Üyelerimiz 5 
Ay Sonra Tekrar İşbaşı Yaptılar
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kanımız Cafer Kömürcü ve üyemiz Abdullah Akdağ 
başlarından yaralandı, Şube Mali Sekreterimiz Akif 
Şahin’in ve üyemiz Necati Küleç’in burunları kırıl-
dı, Şube Yöneticimiz Teyfik Çelik, üyelerimiz Ergin 
Karataş ve Yılmaz İn çeşitli yerlerinden yaralan-
dılar. Dayanışma için gelen Cihan isimli gencin de 
kolu kırıldı. Yaralılar gittikleri hastanede gözaltına 
alındılar! Yaralı halde gözaltında tutulan yönetici-
lerimiz ve üyelerimiz, 21 Eylül akşamı savcılıktan 
bırakıldılar.

Saldırıları Kitlesel Basın Açıklamaları İle 
Protesto Ettik

Saldırıları 20 Ağustos günü Akdeniz Selçuk iş-
yeri önünde, 22 Eylül günü ise İzmir Şube binamız 
önünde yaptığımız basın açıklamaları ile protesto 
ettik. 20 Ağustos tarihinde Genel Örgütlenme Sek-
reterimiz Muharrem Yıldırım’ın yaptığı basın açık-
lamamıza; İzmir Şube Başkanımız Cafer Kömürcü 
ve şubemizin diğer yöneticileri, Genel Başkanımız 
Kenan Öztürk, Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, 
Genel Mali Sekreterimiz Seyfi Erez, Genel Eğitim 
Sekreterimiz Nurettin Kılıçdoğan, Merkez Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve Bursa Şube Başkanımız Ahmet 
Güllü ve 400 dolayında üyemiz ile; TÜRK-İŞ Bölge 
Temsilci Yardımcısı Tuncay Kireçkaya, Tez Koop-İş 
Şube Sekreteri Sebahattin Şen, Emekli-Sen Borno-
va Şube Yöneticisi Ali Dönmez, Belediye-İş Bölge 
ve Çevre Belde Başkanı Salih Er, ile 1 No’lu Şube 
Başkanı Zeynel Ersoy ve 2 No’lu Şube Başkanı Sü-
leyman Karakaya, SDP İl Başkanı Semra Sezgin ka-
tılarak destek verdiler. 

Genel Başkanımız Kenan Öztürk, bir konuşma 
yaparak; “Günde 12 saatten fazla ve hiç bir sosyal 
hak tanınmadan çalışan Akdeniz Selçuk işçilerini 
sendikalaştırma çabamız, dışarıdan getirilen adam-
ların ve polisin saldırıları ile engellenmek isteniyor. 
Yöneticilerimiz ve üyelerimiz gözlerine biber gazı 
sıkılıp darp edilerek gözaltına alındılar. İşçilerin 
Anayasa’dan kaynaklanan sendikalı olma hakkına 
saygı gösterilmeli, işveren yanlısı tutumdan vazge-
çilmelidir.” diyerek saldırıları kınadı.

22 Eylül günü yaptığımız basın açıklamasına; 
İzmir Şube Yöneticilerimiz, Genel Sekreterimiz Gü-
rel Yılmaz, Genel Mali Sekreterimiz Seyfi Erez ve 
İzmir’deki üyelerimiz ile; TÜRK-İŞ Bölge Temsilci 
Yardımcısı Turgay Kireçkaya, Tezkoop-İş Şube Baş-
kanı Birol Aslanoğlu, Belediye-İş 2 No’lu Şube Baş-
kanı Süleyman Karakaya, Eğitim-Sen 1 No’lu Şube 

Sekreteri Yusuf Altun, SDP ve İHD İzmir Yönetici-
leri katılarak dayanışmada bulundular. Genel Sek-
reterimiz Gürel Yılmaz’ın işten çıkarılma ile birlikte 
başlayan işe geri dönme mücadelemizde uğradığı-
mız saldırılara ilişkin bilgi vermesi ardından TÜRK-
İŞ Temsilci Yardımcısı Tuncay Kireçkaya; “Bu haklı 
ve meşru mücadelesinde TÜMTİS’i destekliyoruz ve 
yanlarında olacağız” dedi. Şube Başkanımız Kömür-
cü, yaptığı açıklamada; Saldırılara karşın sendika-
laşma hakkında ısrarlı olan üyelerimizin yanından 
ayrılmayacağımızı ve mücadelenin başarısı için sen-
dikamızın tüm olanaklarını seferber etmeye devam 
edeceğini belirtti. Üyelerimiz; “Baskılar bizi yıldıra-
maz” sloganları ile tepkilerini gösterdiler.

Sendikalar Dayanışma Ziyaretinde Bulundular
5 Ekim günü, TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalar işye-

ri önünde bekleyen üyelerimizi ziyaret ederek para 
ve erzak yardımlarında bulundular. Hava-İş 1000 
YTL, Tes-İş 1 ve 2 No’lu Şubeler ise 500 YTL para 
yardımında bulunurken sendikaların ortaklaşa ge-
tirdikleri erzak işyeri önünde bekleyen üyelerimize 
dağıtıldı. TÜRK-İŞ Bölge Temsilci Yardımcısı Tun-
cay Kireçkaya, Tek Gıda-İş Bölge Şube Başkan Yar-
dımcısı Gürsel Köse, Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı 
İbrahim Doğangül, birer konuşma yaparak işçilerin 
sendika hakkına yapılan bu saldırıları ve gözaltıları 
kınadılar, Akdeniz Selçuk işçileri ile dayanışma için-
de olduklarını belirttiler. Deri-İş Şube yöneticileri 
ve işyeri temsilcileri pankartlarıyla ziyaret ettiler. 9 
Ekim günü ise Belediye-İş, Tez Koop-İş şubeleri ve 
Pir Sultan Abdal Derneği ziyarette bulundular ve di-
renişteki üyelerimiz için erzak getirdiler. Ayrıca DTP 
Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ile il Başkanı 
destek ziyaretinde bulundu. 

Bu Kazanım, Aynı Zamanda İşçi Sınıfının Bir Ka-
zanımıdır!

Akdeniz Selçuk’ta üyelerimizin sendikal hakları 
ile tekrar işe geri dönme başarısı; üyelerimizin ka-
rarlılığı, onları yalnız bırakmayan yöneticilerimizin 
tutumu, ambarlardaki üyelerimizin maddi destekleri 
ve her gün dönüşümlü ziyaretleri ile direniş yerini 
ziyaret eden, maddi destekte bulunan sınıf kardeş-
lerimizin dayanışmaları üzerinde yükseldi. Kazanım, 
yalnızca üyelerimizin değil, işçi sınıfının bir kazanı-
mıdır. Akdeniz Selçuk’taki üyelerimizi, mücadele-
deki kararlılıkları nedeniyle kutluyor, dayanışmada 
bulunan sınıf kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. 
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İstanbul, Bursa ve Eskişehir’de Süper Kargo’da 
işten çıkarılan üyelerimiz, 48 günlük zorlu müca-
delenin ardından sendikal örgütlülükleri ile birlikte 
işe başladılar. 5 Ocak 2008 günü yapılan protokol 
ile ücret ve çalışma koşullarında iyileştirmeler sağ-
landı.

İşçi Tasfiyesi ve Silahlı Adamların Tehditleri
Süper Kargo’nun Bursa işyerindeki işçileri sendi-

kamıza üye yaptık ve Çalışma Bakanlığı’ndan toplu 
iş sözleşmesi için yetkimiz geldi. Yer-gün tespiti top-
lantısından bir gün önce, 27 Ağustos 2007 tarihinde 
9 üyemiz işten çıkarıldı. Çoğunluk tespitimizin gel-
diği İstanbul-Kartal işyerinden de 4 üyemizi işten 
çıkarıldı. Her iki ilde de üyelerimiz işyeri önünde işe 
geri dönmek için beklemeye başladılar.
İşe geri dönme mücadelesinde üye ve yöneticile-

rimiz, asılsız suçlamalarla polisle karşı karşıya geti-
rilmeye çalışıldı, gözaltılar yaşandı. Dışarıdan geti-
rilen silahlı adamlar da tehditlere başladılar. 

Super Kargo işverenleri, işyerlerini başka ad-
reslere taşıdılar ve şirketin adını da “Yaşar Kargo” 

olarak değiştirdiler. İşveren ise, “İşyerimi Yaşar 
Kargo’ya sattım. Artık benimle ilgisi yok. Gidin on-
larla ne yaparsanız yapın” diyerek yasal sorumluk-
larından kurtulma çabasına girdi. 

Kitlesel Basın Açıklaması Yaptık
14 Eylül 2007 tarihinde, Süper Kargo’nun Bur-

sa işyeri önünde yapılan kitlesel basın açıklamasına, 
üyelerimizin yanı sıra; TÜRK-İŞ 8. Bölge Temsilci-
si Mehmet Kanca, Bölge Temsilci Yardımcısı Sab-
ri Özdemir, Haber-İş Şube Sekreteri Yusuf Tektaş, 
Türk Metal Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı İsmail 
Dursun ve Şube Sekreteri Bilal Demir, 2 No’lu Şube 
Başkanı Seçkin Kişisel ve Şube Sekreteri Nurettin 
Barın, 3 No’lu Şube Başkanı Mesut Gezer, Teksif 
Şube Başkanı Turhan Eyice, Teksif Demirteş Şube 
Sekreteri Yüksel Şenol, Tarım-İş Şube Başkanı Şa-
ban Tuğ, Toleyis Şube Başkanı İhsan Esen, Orman-İş 
Şube Başkanı İsmet Terzi, Yol-İş 1 No’lu Şube Baş-
kanı Nursal Kaya ve Şube Sekreteri Ahmet Kalay-
ca, Petrol-İş Şube Başkanı Nuri Han ve Örgütlenme 
Sekreteri Vural Çifçi, ÖDP İl Yöneticisi Yalçın Akbu-

Süper Kargo İşçileri 
İşe Geri Dönmeyi Başardılar!
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lut, SHP Yıldırım İlçe Yöneticisi Abdullah Karadeniz 
ve Tüm Emekliler Derneği Başkanı Bünyamin Yiğit 
katılarak destek verdi. 

Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz bir konuşma 
yaparak sendika hakkının işçilerin anayasal hakkı 
olduğunu, bu hakkın kullanılmasını engellemek için 
oynanan oyunların boşa çıkarılacağını, işçilerin ek-
meği ve onuru için verdikleri mücadelenin sonuna 
kadar devam edeceğini belirtti.

TÜRK-İŞ 8. Bölge Temsilcisi Mehmet Kanca ise; 
işçilerin sendikalaşmak istediğinde hep böyle zorluk-
larla karşılaştığını belirterek; “TÜRK-İŞ ve TÜRK-
İŞ’e bağlı sendikalar olarak TÜMTİS’e ve Süper Kar-
go işçilerine sonuna kadar destek vereceğiz.” dedi.

Bursa Şube Başkanımız Ahmet Güllü, yaptığı 
basın açıklamasında; “Buradan Süper Kargo işve-
renine sesleniyorum; üyelerimizi işe geri alsın. TÜM-
TİS bu işyerinde artık yetkili bir sendikadır. Yasanın 
öngördüğü şekilde toplu iş sözleşme görüşmelerimizi 
masa başında sürdürelim. Bu hem üyelerimizin hem 
de işverenin yararınadır” diyerek işverene çağrıda 
bulundu.

Direniş Gözaltılarla Kırılmak İstendi!
Süper Kargo önünde bekleyen üyelerimiz üze-

rindeki baskılar, gözaltılarla artarak devam etti. 3 
Ekim 2007 günü, işverenin şikayeti üzerine polisler, 
Bursa Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şahin’i 
ve 9 üyemizi gözaltına aldı. 4 Ekim2007 günü, şi-
kayet üzerine şube yöneticilerimiz ve ziyarete gelen 
ambarlardaki üyelerimizle birlikte 20 kişi gözaltına 
alındı! 5 Ekim 2007 tarihinde ise Kartal’daki iş-
yerini Pendik-Kurtköy’e taşıyan işverenin; şikayet-
çi olması üzerine işyeri önünde bekleyen 4 üyemiz, 
İstanbul Şube Başkanımız Ali Rıza Atik ile birlikte 
gözaltına alındılar. Aynı günün akşamı ise salıveril-
diler. Şube Sekreterimiz Çayan Dursun’la ilgili çeşitli 
şikayetlerde bulundular.

İstanbul’da TÜRK-İŞ’e Bağlı Sendika 
Şubeleri’nden Dayanışma Ziyareti

Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ’e bağlı sendikala-
rın İstanbul şubeleri, işyeri önünde bekleyen üyele-
rimize 10 Ekim 2007 tarihinde, dayanışma ziyare-
tinde bulundular. Yol-İş 1 No’lu Şube, Tez Koop-İş 
2 No’lu Şube, Harb-İş İstanbul Şube, Deri-İş Tuzla 
Şube, Basın-İş İstanbul Şube ve Selüloz-İş İstanbul 
Şube Başkanları ile Harb-İş 2 No’lu Şube Sekrete-

ri ve Tuzla Şube Sekreteri, direnişteki Süper Kar-
go işçilerini ziyaret ederek dayanışmada olduklarını 
açıkladılar.

Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, Süper 
Kargo’da örgütlenme ve TİS sürecine ilişkin bilgi 
verdi. Tezkoop-İş 2 No’lu Şube Başkanı Rabia Öz-
karaca, Yol-İş 1 No’lu Şube Başkanı Ali Akdağ ve 
Deri-İş Tuzla Şube Başkanı Binali Tay; ‘Ülkemizde, 
anayasal hakkını kullanarak sendikalı olan işçi, iş-
verenlerin gözünde en büyük suçu işlemekte ve işten 
çıkarılmaktadır. Bizler TÜMTİS’le ve işten çıkarılan 
süper Kargo işçileri ile dayanışma içinde olacağız.” 
diyerek başarı dilediler.

Görüşmeler Olumlu Sonuçlandı, Protokol 
İmzalandı!

Süper Kargo işvereni ile Ramazan Bayramı ari-
fesinde yapılan görüşme olumlu sonuçlandı. Bursa ve 
İstanbul Kurtköy’de direnişi sürdüren 10 üyemiz, 15 
Ekim 2007 günü, sendikal hakları tanınarak tekrar 
iş başı yaptılar. 5 Ocak 2008 günü yapılan Protokol 
ile ücret ve çalışma koşulları iyileştirildi, Kartal iş-
yeri için işverenin Çoğunluk Tespitine itirazını geri 
çekmesi kararlaştırıldı. 

Anayasal hakları olan sendika hakkını kararlılık-
la savunan ve zorluklara karşın mücadelelerini sür-
dürerek sendikal örgütlülükleri ile birlikte işe geri 
dönüşü başaran Süper Kargo’daki üyelerimizi kutlu-
yoruz. Bursa ve İstanbul’daki yöneticilerimiz, tehdit 
ve gözaltılara karşın Süper Kargo işçilerini yalnız bı-
rakmadılar. Bursa ambarlarındaki üyelerimiz, kendi 
aralarında topladıkları paralarla Süper Kargo işçile-
riyle dayanışmada bulundular, her gün Süper Kargo 
önünde bekleyen üyelerimizi ziyaret ederek moral 
verdiler. Sendikamızın bu tutumu başarımızdaki te-
mel etkenlerden biri oldu. 

Süper Kargo’daki üyelerimize maddi yardım ve 
ziyaretlerle destek veren sendikalardan sınıf kardeş-
lerimize teşekkür ediyor, bu başarının işçi sınıfının 
bir başarısı olduğuna inanıyoruz.

Super Kargo’da TIS Imzalandı
Süper Kargo’da TİS bağıtlandı.İmzalanan TİS’e 

göre işçi ücretleri ortalama 100-200 YTL. arasın-
da değişen zam alırken,1. dönem1 2. dönem ise 2 
ikramiye alınması kararlaştırıldı. Yıllık izinlerin ise 
1. dönem 21, 2. dönem 30 gün üzerinden alınması 
karara bağlandı. 



34

TÜMTİS

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin şehir içi yol-
cu taşıma hizmetini özelleştirerek devrettiği Kevser 
Turizm Şirketi ile yaptığı ihale sözleşmesini şirketin 
hizmeti vermemesi üzerine iptal edildi. Ücret ve sos-
yal haklarını hiçbir zaman tam ve zamanında ala-
mayan üyelerimiz için değişen bir şey olmadı, oto-
büsler yine sefere sokulmadı, sefere çıkarıldıklarında 
üyelerimize iş verilmedi! Üyelerimize 5,5 aydır iş 
verilmezken, ücret ve diğer hak edişleri de 8 aydır 
ödenmedi. Ancak kararlı mücadelede sonucu işe geri 
dönüşleri için bir protokol imzalandı! Büyükşehir 
Belediyesi, protokole uymadı. Üyelerimiz şimdi işko-
lumuzdan koparılıp Hizmet-İş Sendikası’nın örgütlü 
olduğu Gazi-Bel şirketine yerleştiriliyorlar!

Protokol ile Tekrar İşe Başlama Kabul edildi
Gaziantep’te, şehir içi toplu taşıma yapan Kev-

ser Turizm’de toplu iş sözleşmeli çalışan ancak Bü-
yükşehir Belediyesi’nin bu şirketle imzaladığı ihale 
sözleşmesini iptal edilmesiyle iş akitleri feshedilen 
255 üyemizin 3,5 aydır sürdürdüğü kararlı direnişi 
sonucu Ocak ayı içinde işe başlamalarını içeren bir 
protokol imzalandı. Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Asım Güzelbey ile Genel Başkanımız Ke-
nan Öztürk ve Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz’ın 

imzalarıyla onayladıkları, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri 
Mustafa Türkel’in ve AKP Genel Başkan Yardımcısı 
ve Tokat Milletvekili Şükrü Ayalan’ın da imzalarını 
atarak müdahil oldukları Protokol, 28 Aralık 2007 
tarihinde Ankara’da imzalandı. Protokole göre;

Üyelerimizin Ocak ayında yapılacak olan otobüs 
kiralama ihalesi sonunda ihaleyi alan şirkette işe 
başlaması Büyükşehir Belediyesi tarafından sağla-
nacak, İş Yasası çerçevesinde taraflar sendikal hak-
lara saygılı davranacaklardır.

Belediye Başkanı Protokole Uymadı, AKP 
Yöneticileri İmzalarına Sahip Çıkmadı!

Ocak ayında yapılan ihaleyi Yılda isimli firma 10 
trilyon 601 milyar lira ile kazanarak belediye oto-
büslerini 8 yıllığına kiraladı. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Asım Güzelbey, imzaladığı protokole uygun 
davranarak üyemiz işçilere iş başı yaptıracağı yer-
de televizyonlara ve gazetelere demeçler vererek; 
“Ben işçilere 1 milyar ücret ve 1 ikramiye alacaksı-
nız, gidin işe başlayın diyorum; işçiler, ‘biz kamuda 
çalışacağız, özelde çalışmayız’ diyorlar. Onlar işçi 
değil, eylemci. Onlar, yan gelip yatmak istiyorlar. 
Ama artık yan gel yat Osman devri bitmiştir.” diye-
rek gerçekleri çarpıtmayı tercih etti. Sayın Belediye 

Protokole Uyulmadı, Üyelerimiz 
Başka İşkoluna Geçiriliyor! 
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Başkanı, “yan gelip yatan Osmanı” arıyorsa, ihaleyi 
verdiklerine bir bakmalıdır. Güzelbey, halkın karşı 
çıkmasına rağmen belediye otobüslerini devrettiği 
Kevser Turizm Şirketinin; işçilere, SSK’ya, Vergi 
Dairesi’ne ve Belediye’ye taktığı borçlarla ortadan 
kaybolduğunu unutuyor mu? Üyelerimiz yan gelip 
yatarak ücret alan “yeğenlerden” değildir. Onlar; 
eksoz dumanları arasında şehir trafiğinin stresi al-
tında 8 saat direksiyon sallayıp ekmeğini onurluca 
kazanan emekçilerdir. 

Öte yandan “haklısınız. İşçilerin daha fazla mağ-
dur olmaması için en kısa zamanda iş başı yapmala-
rını sağlayacağız” diyen AKP Gaziantep Milletvekil-
leri ve İl Yöneticileri ile protokole imza atarak mü-
dahil olan AKP Genel Başkan Yardımcısı, sözlerinin 
ve imzalarının gereğini yerine getirmediler.

Belediye ve Yılda Turizm Yöneticileri 
Suç İşlediler!

Sayın Asım Güzelbey, “Gidin çalışın diyorum, 
işçiler çalışmıyor. Sendika da işçilerin çalışmasına 
engel oluyor” şeklinde demeçler verirken üyemiz şo-
förler, işe başlamak için gittikleri Yılda Turizm’de 
yöneticiler; “Belediye Başkanı işçilere işbaşı yaptı-
rın demedi” diyerek işe almadı. Böylece Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi ve Yılda Turizm arasındaki 
danışıklı dövüş devam ediyor, üyelerimizin mağdu-
riyeti artıyordu.

255 üyemizin; imzalanan protokole ve İş 
Yasası’nın, “üst işveren” olarak Büyükşehir 
Belediyesi’ne getirdiği yükümlülüğe dayanarak işe 
başlamak için yaptıkları ısrarlı başvuru karşısında 
hem Yılda Turizm’in yetkilileri hem de hem de Büyük-
şehir Belediyesi Otobüs İşletme Müdürü; “gidin sen-
dikadan istifa edin, ondan sonra gelip işe başlayın” 
dayatmasında bulundular. Bu tutum hem imzalanan 
protokole hem de yasalara aykırıdır. Anayasa’nın 
teminat altına aldığı sendikalaşmanın engellenmesi 
durumunda, TCK’nın 118. maddesi; işçileri sendika-
dan istifaya zorlayanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis 
cezası öngörmektedir.

Üyelerimiz Başka İşkolundaki Gazi-Bel Şirketi 
Üzerine Geçiriliyorlar!

255 Üyemizin Büyükşehir Belediyesi önünde 
oturma eylemini sürdürmesi, sendikaların, kitle ör-
gütlerinin ve Gaziantep Halkı’nın tepkilerinin art-
ması, açtığımız işe iade davasının sürüyor olması 
nedeniyle üyelerimiz Belediyenin bir şirketi olan Öz 

Belde’de peyder pey işe başlatılmaya başlandı. Şu 
ana kadar işe başlatılan üyelerimizin sayısı 44’e 
ulaştı. Gazi-Bel Şirketi, genel hizmetler işkolunda 
olup, üyelerimizin bu firmada işe başlamaları ile 
işkolu da değişerek üyelikleri son bulmaktadır. Ga-
ziantep Büyükşehir Belediyesi, kendisine bağlı ve 
üyelerimizin ilk işe başladıkları Gazi-Ulaş şirketin-
de istihdam etmek yerine, sendikamıza üyeliklerini 
sona erdirecek bir yöntemi benimsemesi, sendikamı-
za karşı düşmanca bir tutumdur. Ancak 8 aydır işsiz 
olan üyelerimizin sendikamızdan kopartılmalarına 
yol açsa da tekrar işe yerleştirilmeleri, mağduriyet-
lerinin sona ermesi bakımından karşı çıkmadığımız 
ve kararı kendilerine bıraktığımız bir uygulamadır. 
Bu durum işkolumuzdaki örgütsüz işçileri örgütleme 
konusundaki kararlılığımızı hiç etkilemeyecek.

Süreçte Neler Yaşandı! 
Toplu İş Sözleşmesi bağıtladığımız Gaziantep Bü-

yükşehir Belediyesi’nin bir şirketi olan Gazi-Ulaş’a 
bağlı yolcu otobüsleri, özelleştirilerek devredildiği 
Kevser Turizm Şirketi’ne 10 yıllığına kiralanmıştı. 
TİS, Kevser Turizm’de de devam etmiş ve yeni aldığı 
işçileri de üye yapmıştık. Bu şirketin yeni üye yaptı-
ğımız işçileri işten çıkarması üzerine verdiğimiz mü-
cadele sonucunda işten çıkarılan 38 üyemiz 17 Tem-
muz 2007 tarihinde tekrar işe başlamış, 9 Ağustos 
2007 tarihinde de Kevser Turizm şirketi ile TİS im-
zalamıştık. Ancak, anlaşmaya ve imzalanan Toplu İş 
Sözleşmesi’ne rağmen işveren; üyelerimizin ücret ve 
ikramiyelerini, elbise, paso vb. alacaklarını 3 ay bo-
yunca ödemedi. Son olarak 7. ayın ücretlerini 8. ayın 
27’sinde verdi. Sonunda da belediye otobüslerini “ma-
zotum yok” diyerek 1 ay boyunca sefere çıkarmadı. 

“Üst işveren” konumundaki Gaziantep Büyük-
şehir Belediyesi, otobüslerin sefere çıkmasını sağla-
ması gerekirken kiraladığı eski model, kırık-dökük 
fabrika servis araçlarını devreye soktu. Şehir içi ula-
şım, az sayıdaki halk otobüsü, minibüs ve kiralanan 
servis otobüsleri ile sağlanmaya çalışıldı. Halk mağ-
dur oldu; evine, işine, hastaneye gitmekte zorlandı, 
duraklarda yığılmalar oldu.

Üyelerimiz İşlerine ve Haklarına Sahip çıktılar
Aylardır ücret ve sosyal haklarını alamayan 255 

üyemiz, işlerine ve haklarına sahip çıkarak otobüs-
lerin atıl olarak bulunduğu Büyükşehir Belediyesi 
Otobüs İşletme Müdürlüğü’nde Şube Sekreterimiz 
Mahmut Canyurt ve Şube Mali Sekreterimiz Ser-
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vet Kurt ile birlikte gece gündüz beklediler. Genel 
Örgütlenme Sekreterimiz Muharrem Yıldırım, 1 yıl 
boyunca Gaziantep’ten ayrılmadı, bu üyelerimizin 
sürekli yanında oldu. Direniş, dayanışmanın geliş-
mesine de yol açtı. 16 Ekim 207 günü, üyelerimizin 
beklediği Otobüs İşletme Müdürlüğü’ne gelen; Türk 
Kamu-Sen, TÜRK-İŞ, DİSK ve KESK’e bağlı sen-
dikaların şube yöneticileri; Güzelbey’e seslenerek; 
Kevser’le yapılan sözleşmeyi iptal ederek otobüsle-
rin tekrar Gazi-Ulaş’a bağlamasını, işçi alacakları-
nın ödenmesini ve otobüslerin sefere başlayarak Ga-
ziantep Halkı’nın daha fazla mağdur edilmemesini 
istediler. CHP Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar 
Ağyüz, bu durumla ilgili olarak İçişleri Bakanı’nın 
yanıtlaması istemiyle TBMM’ne bir soru önergesi 
verdi. CHP Gaziantep Milletvekili Sayın Akif Ekici 
ile birlikte şubemizi ziyaret ederek, çözümün oto-
büslerin tekrar Gazi-Ulaş’a devredilmesi olduğunu 
belirtti.

İhale Sözleşmesi İptal Edildi 
Ama Hiçbir Şey Değişmedi!

Artan tepkiler sonucunda Büyükşehir Beledi-
yesi, Kevser Turizm ile yaptığı İhale Sözleşmesi’ni 
26 Ekim 2007 günü fesh etti. Ancak durumda bir 
değişiklik olmadı; 86 belediye otobüsü sefere sokul-
madı, üyelerimize iş verilmedi, ücret ve hak edişleri 
ödenmedi. İhale feshi nedeniyle üyelerimizin iş akit-

leri de 31 Ekim 2008 günü fesh edildi! Oysa üyeleri-
miz özelleştirme öncesinde Büyükşehir Belediyesi’ne 
bağlı Gazi-Ulaş şirketinin toplu sözleşmeli kadrolu 
işçileriydi. İş Kanunu’na göre; “Üst işveren” olan 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, işi devrettiği “Alt 
işveren” olan Kevser Turizm’in işinden ve çalıştırdığı 
işçilerin her türlü hak ve alacaklarından sorumludur. 
Buna karşın Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Gü-
zelbey, “Bu durum bizi ilgilendirmez” diyerek yasal 
sorumluluğunu kabullenmedi, TV’lere ve gazetelere 
verdiği demeçlerde olumsuzlukların suçlusu olarak 
üyelerimizi gösterdi!

Özelleştirme, Halkın Karşı Çıkmasına ve 
Yasaya Aykırı Olarak Yapılmıştı!

Belediye otobüslerinin özelleştirmesine; sendi-
kamızın yanı sıra Gaziantep halkı 80 bin imza, 110 
muhtar ise dilekçeler vererek; sendikalar, siyasi par-
tiler ve meslek odaları açıklamalarıyla karşı çıkmış, 
Kent Konseyi de “özelleştirilmemeli” kararı almıştı. 
Buna rağmen Büyükşehir Belediyesi, belediye oto-
büslerini 10 yıllığına Kevser Turizm’e devretti! 

Sonuç ortada! Halk da işçiler de mağdur oldu, 
trilyonlarca alacak ise “üst işveren” olan Büyükşehir 
Belediyesi’nin sırtına yüklendi! Belediye, otobüslerini 
çalıştıracağına, fabrika servisini yapan 28 otobüsü 
kiralayıp her birine günde 300-400 YTL ödedi.
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Taşeron Firma Yöneticileri, Borçlarıyla 
Ortadan Kayboldu!

Özelleştirmeden sonraki 16 ay boyunca, üyeleri-
mizin ücretleri ve sosyal hakları zamanında ve tam 
olarak hiç ödenmedi. Üyelerimiz aylarca ücret ve 
hak edişlerini alamadılar, sigorta primleri yatırıl-
madı. Kiralarını ödeyemediler, esnafa olan borçları 
nedeniyle zor duruma düştüler, çocuklarının okul ih-
tiyaçlarını karşılayamadılar, bir çoğuna kredi kartı 
borçları nedeniyle haciz geldi. Kevser Turizm Şirketi 
ayrıca; Gaziantep Belediyesi’ne ihale bedeli olarak 
5 milyon YTL ve SSK’ya 3 milyon 700 bin YTL olan 
borcunu ödemedi. 
İhale sözleşmesini iptal ederek belediye otobüs-

lerini tekrar devralan Gaziantep Büyükşehir Beledi-
yesi, üyelerimize iş ve ücretlerini vermeyerek yasal 
sorumluluktan kaçınması üzerine basın açıklama-
ları yapıldı ve Büyükşehir Belediye binası önünde 
oturma eylemleri başladı. Kevser Turizm’deki üye-
lerimiz, eş ve çocukları ve ambarlardan üyelerimizle 
birlikte düzenlediğimiz basın açıklamalarına sendika 
şubeleri ile siyasi partiler de katılarak dayanışmada 
bulundu.

2 Kasım 2007 günü aileleri ile birlikte Balıklı 
Parkı’nda toplanan üyemiz şoförler, Genel Başkanı-
mız Kenan Öztürk ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz 
Muharrem Yıldırım ve şubemizin diğer yöneticileri 
ile birlikte belediye önüne yürüdüler. Yaklaşık 300 
kişinin katıldığı bu eyleme Telekom işçileri de destek 
verdi. Üyelerimiz; İstasyon Caddesi boyunca; “şo-
förleri aç, halkı perişan ettiniz”, “otobüsler çalışsın 
halkın ve şoförlerin çilesi son bulsun” sloganlarını 
haykırdılar. Belediye önünde açıklama yapan Genel 
Başkanımız Kenan Öztürk; “taşeron firma Kevser 
Turizm, Belediye’ye de 5 trilyon lira borç bırakarak 
kaçtı. Belediye Başkanı Asım Güzelbey, yasaların 
yükümlü kıldığı sorumluluğu üstlenerek belediye 
otobüslerini tekrar sefere sokmalı ve üyelerimizi tek-
rar işe başlatmalıdır” dedi. Belediye Başkanı ile gö-
rüşme talebi üzerine Başkan Vekili Önder Büdeyri, 
üyelerimiz yanına gelerek, Kevser Turizm ile ihalenin 
iptal edildiğini ve sorunun çözüleceğini belirtti. An-
cak sorun devam etti. 

26 Kasım günü, Belediye binası önüne gelen üye-
lerimiz, “otobüsler çalışsın, işçiler geri alınsın”, “top-
lu ulaşım belediyenin asli görevidir” yazlı dövizlerle 
seslerini duyurmaya çalıştılar. Genel Örgütlenme 
Sekreterimiz Muharrem Yıldırım, burada bir açıkla-
ma yaparak Belediye Başkanı’nın, “otobüsler bakıma 

gönderilsin, tüm işçileri geri alacağız” sözünü verdi-
ğini ama yerine getirmediğini söyleyerek, “Belediye 
Başkanı sözünün arkasında durmalıdır” dedi.

Çocuklu Eyleme Biber Gazı! 
27 Kasım günü, TÜRK-İŞ Bölge Temsilcisi ve 

Haber-İş Şube Başkanı Ali Tabur ile TÜRK-İŞ ve 
KESK’e bağlı sendika şube yöneticilerinin de katıldı-
ğı bir basın açıklaması yaptık. Her zamanki gibi üye-
lerimiz eş ve çocukları ile sendika şube binamızdan 
belediye binası önüne dek pankart ve yazılı dövizlerle 
yürüdüler. Genel Örgütlenme Sekreterimiz Muhar-
rem Yıldırım, belediye önünde yaptığı açıklamada; 
“Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, otobüsleri zarar 
ettiği gerekçesiyle özelleştirdi. Şimdi ise kiralık işçi 
çalıştırmak istiyor. Oysa üyelerimiz iş bekliyor! Bu 
insanlar yerden bitmedi, 13-14 yıl Belediye’ye bağlı 
Gazi-Ulaş’ta çalıştılar. Hiç bir işçinin işten çıkarıl-
mayacağı sözü verildi. Bu insanların ekmeğiyle oy-
namayın, 258 arkadaşımızın işbaşı yapmasını sağla-
yın” diyerek Belediye Başkanı’na çağrıda bulundu.

Daha önce işçiler ve aileleri ile görüşüleceği açık-
landığı için görüşme saati geldiğinde üyelerimiz, 
eşleri ve çocukları ile binaya girmek istedi. Buna 
karşın polisler, engellemek için biber gazı sıktılar. 
Üyelerimizin bu durumu sloganlarla protestosuna 
çevredeki halk da katıldı.

Yönetici ve Üyelerimize Gözaltı;
7 Aralık 2007 günü, her zamanki gibi Balıklı 

Parkı’na gelerek buradan belediye önüne yürümek is-
teyen üyelerimize müdahalede bulunan polisler; Genel 
Örgütlenme Sekreterimiz Muharrem Yıldırım, Şube 
Mali Sekreterimiz Servet Kurt ve 2 baş temsilcimizin 
de aralarında olduğu toplam 31 kişiyi gözaltına aldı. 
İfadeleri alınması ardından serbest bırakılan yönetici 
ve üyelerimiz ertesi gün sabah tekrar belediye önüne 
giderek oturma eylemini sürdürdüler. 

Altmış Dokuz Üyemiz İşbaşı Yaptı
Kevser Turizm A.Ş.’de çalışan üyelerimizin bir 

bölümü “işe iade” davalarını kazanarak işbaşı yap-
tılar. İşbaşı yapan 69 üyelerimizin bir bölümü Gazi-
Ulaş bünyesinde işbaşı yaparken bir bölümü de Gazi-
Bel şirketinde işbaşı yaptı. 20 Mayıs 2008 tarihinde 
üyelerimizin diğerlerinin “işe iade” için açtıkları 
dava mahkemede görülecek. İşbaşı yaptırılmayan 
üyelerimiz Büyükşehir Belediyesi önündeki eylemle-
rini disiplinli bir şekilde devam etmektedir.
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Çalışan 192 işçiden 182’sini üye yaparak örgüt-
lendiğimiz Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 
Bursa Ulaşım Anonim Şirketi’ne (BURULAŞ) ait 
otobüslerin işletme hakkının devredildiği taşeron 
şirket Evin Taşımacılık için 2 Temmuz 2007 tari-
hinde, çoğunluk için bakanlığa başvurmamız üzeri-
ne Demiryol-İş Sendikası işkolu tespiti istedi. Aynı 
zamanda işverenler çalışan üyelerimize sendikadan 
istifa etmeleri için baskı uyguladı. Sendikadan istifa 
etmezlerse işten çıkarılacakları tehdidinde bulun-
dular. Bazı üyelerimizi Sakarya’ya sürgün ettiler, 9 
üyemizi de işten çıkardılar.

Baskılar Gözaltılarla Devam Etti!
Bu süreçte işverenler, işten çıkarma ve sürgün-

lerin yanı sıra asılsız suçlamalarla işçileri gözaltına 
aldırttılar. 23 Ağustos 2007 tarihinde üç üyemiz; M. 
Ali Gündağ, Ayhan Uçak ve Ahmet Özmen işyerle-
rinde görev sıralarını beklerken polis tarafından gö-
zaltına alındı. Gözaltı nedeni de; “İşten çıkarılmış 
olmalarına karşın işyerine gelerek çalışmayı aksat-
mak”! Oysa ne bu üyelerimiz işten çıkarılmıştı ne de 
orada işi aksatmak için bulunuyorlardı!

İşe İade Davası Açtık
Sendikamıza üye oldukları için işten çıkarılan 

üyelerimiz için Bursa 5. İş Mahkemesi’nde işe iade 
davası açtık. İlk duruşması 27 Eylül 2007 tarihin-
de yapılan davaya Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, 
yube yöneticilerimiz, işyerinden üyelerimiz ve daya-
nışma amacıyla gelen çeşitli sendikaların yönetici-
leri katıldı. Avukatımız Feyzi Saygılı’nin katıldığı 
1 Kasım 2007 tarihinde yapılan ikinci duruşmada, 
tarafların delillerinin bildirilmesine karar verildi ve 
duruşma ertelendi.

Sendika Şubelerinden Dayanışma, Demiryol-
İş’ten İtiraz Davası!

Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ’e bağlı sendikala-
rın Bursa Şubeleri, hem Evin Taşımacılık’ta hem de 
Süper Kargo’da sendikalaşma nedeniyle işten çıkarı-
lan üyelerimizle dayanışmada bulundular. Şubeler, 5 
Kasım 2007 günü, TÜRK-İŞ Bursa Temsilciliği’nde 
üyelerimize gıda yardımında bulunarak dayanışma 
gösterdiler. Bu desteklerinden dolayı sınıf dostları-
mıza teşekkür ediyoruz. 

Demiryol-İş’in işkolu tespiti istemi üzerine in-
celeme yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı, 30.11.2007 tarihli, 2007/69 No’lu kararı ile 
Evin Taşımacılık Tic.A.Ş.’nin işkolumuzda olduğu-
nu belirledi. Bu karar, 10.12.2007 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Ancak aynı konfederasyona 

Evin Taşımacılık’ta İşkolumuza 
Demiryol-İş’ten İtiraz 
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üye olduğumuz Demir Yol-İş Sendikası, bu kez ka-
rara 13 Aralık 2007 tarihinde itiraz davası açtı. Bu 
durumda çoğunluk tespiti işlemi donduruldu. Mah-
keme süreci boyunca üyelerimizin toplu iş sözleş-
meli düzene geçmesi, ücret ve çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi gecikecek. İşçilerin zarar görmesine 
yol açan bu tutum terk edilmeli, Demiryol-İş, davayı 
geri çekmelidir.

İşveren Bu Ortamdan Faydalandı, Taşeronla 
Sözleşmeyi Fesh Etti!

Demiryol-İş Sendikası’nın işkolu davası açması 
ve TİS prosedürümüzün uzaması, işverene yaradı. 
Bu sürüncemeden faydalanan BURULAŞ, Evin Taşı-
macılık ile yaptığı sözleşmeyi fesh etti. Bir ihale açtı. 
Bu arada da üyelerimize “Sendikadan istifa edin ge-
lip tekrar işinize dönün” teklifinde bulundu. Görüle-
ceği gibi aynı konfederasyona bağlı olduğumuz bir 
sendikanın tutumu 200 işçinin sendikasız kalması-
nın yanı sıra işlerini de kaybetmesine yol açtı.

Üyelerimizin İşiyle, Emkeğiyle; Bursa Halkı’nın 
Can Güvenliği İle Oynamayın!

18 Nisan tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi 
önünde Evin Taşımacılık A.Ş.’de çalışan üyelerimi-
zin durumlarıyla ilgili yaptığımız basın açıklamasına 
üyelerimiz eş ve çocukları ile, Bursa Ambarlarında 
çalışan ambar işçileri ile halktan katılım oldu. Ba-
sın açıklamasına TÜRK-İŞ 8. Başkanı Mehmet Kon-
ca ile Başkan Yardımcısı Sabri Özdemir, Petrol-İş 
Şube Başkanı Nuri Han, Yol-İş 1 Nolu Şube Başka-
nı Nursal Kaya, Türk-Metal Nilüfer Şube Başkanı 
Ruhi Biçer ve Şube Sekreteri Yılmaz Özlütürk, Tes-
İş Şube Başkanı Necati İçöz, Tezkoop-İş Şube Yö-
netim Kurulu Üyesi Hüseyin Veysi Ercan, Kristal-İş 

Şube Başkanı Mehmet Fatih Öğüt, Emekli-Sen Şube 
Başkanı Salih Beyazhançer, Eğitim-Sen Şube Baş-
kanı Cemal Akkurt, BES Şube Başkanı Süleyman 
Ayılmaz, Yapı Yol-Sen Şube Yönetim Kurulu Üyesi 
Şenel Peflivan, Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı 
Davut Türkoğlu, İşçi Hakları Derneği Başkanı Ruhi 
Dede, Doğa-Der Yönetim Kurulu Üyesi Murat De-
mir, ÖDP Yıldırım İlçe Başkanı Necla Türemen, Av. 
Mehmet Fevzi Güneş ve sendikamız avukatlarından 
Kemal Özgür Yetkin katıldı. 

Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz yaptığı basın 
açıklamasında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin’e büyük sorumluluklar düştüğünü belir-
terek “Sayın Şahin üzerine düşen sorumlulukları ye-
rine getirmeli ve belediyenin toplu taşıma işini yapan 
üyelerimizin mağduriyetlerini gidermeye çalışmalı ve 
yeni açılacak ihalede üyelerimizin çalıştırılacakları 
kamuoyuna açıklanmalıdır” dedi. Bursa Halkına daha 
iyi hizmet vermeye çalışan işçilerin mahkeme kararı ile 
BURULAŞ işçisi olduğu ve Büyükşehir Belediyesi’nin 
işini yaptıklarının tescillendiğini söyleyen Genel Sek-
reterimiz Yılmaz, “can taşıyan üyelerimiz aylardır 
sendikadan istifa baskısı ile bunaltılmıştır. Hergün iş-
ten çıkarılma tehdidi altında, bazen günde 12-13 saat 
çalıştırılan üyelerimize reva görülen baskılara bir an 
önce son verilmelidir. Üyelerimizin baskısız ve tehdit-
siz bir şekilde, sendikal düzen içerisinde çalışmaları 
sağlanmalıdır. Üyelerimizin sendikal haklarına yöne-
lik saldırılar karşısında sessiz kalmayacağımızı yasal 
ve meşru haklarımızı kullanacağımızı bir kez daha 
ilan ediyoruz” dedi. 

Basın açıklaması sırasında “Direne direne kaza-
nacağız, Sendika hakkımız engellenemez, İş ekmek 
yoksa barış da yok, Evin şaşırma sabrımızı taşırma” 
sloganları atıldı. 
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1970’lı yılların ortalarında Vietnem batağın-
dan kurtularak güç biriktiren ABD’de Reagan ve 
Ingiltere’de de Thatcher yönetimleriyle birlikte em-
peryalizm, bütün dünyada işçi sınıfına, genel olarak 
Emeğe ve Güney Amerika’dan Afrika’ya mazlum 
halklara karşı büyük bir saldırı başlattı. Bu süreçte 
Sovyetler Birliği’ de kuşatma altına alındı, silahlan-
ma ve sabotaj saldırısına maruz bırakıldı. Sonuçta, 
her yerde Emek güçleri geriletildi, Üçüncü Dünya 
ekonomik ve sosyal olarak çökertildi, Sovyetler Birli-
ği de 1980’lerin sonunda yıkıldı.

Böylece de, ABD emperyalizmi dünya hakimiye-
tini tesis etmeye girişti. İlk önce beynelmilel serma-
yenin dünyayı yeniden yağmalama ve “paradan para 
kazanma” dönemini anlatan, emperyalizmin yeni 
aşaması Küreselleşme ortaya çıktı. Bunun politik-
hukuki üstyapısı olarak da, ABD’nin sermayenin çı-
karları doğrultusunda dünyanın her bölgesine, gere-
kirse askeri müdahalesine olanak veren Yeni Dünya 
Düzeni insanlığa dayatıldı. 

ABD’nin hedefinde Ortadoğu
Amerikan emperyalizmi, yeni dünya hakimi-

yeti saldırısına Ortadoğu’dan başladı. Amacı, 
Ortadoğu’yu küreselleşmeye, yani uluslararası ka-
pitalizmin bu yeni sürecine eklemlemek; spekülatif 
sermayenin yağmasına açmak ve bağımlı pazara 
dönüştürmek; petrol kaynak ve ikmal yollarına el 
koymak; tetikçisi Israil’in hegemonyasını kurmak; 
kendisine hizmet etmiş ama artık güç ve destekleri-
ni yitirmiş köhnemiş dostları yerine, Mısır’dan Suu-
di Arabistan’a, yeni uydu rejimler yaratmak; boyun 
eğmede tereddüt edenleri bastırmak; nihayet, Yeni 
Dünya Düzeni’nin ölü toprağını bölge halkları üzeri-
ne sererek onları köleliğe mahkûm etmek idi. 

ABD, elbette, bu uğursuz planını, “bölgeye de-
mokrasi ve refah götürmek” gibi bir propagandaya 

bağlı olarak yürütmeye çalıştı. 11 Eylül saldırılarını 
da bahane ederek, ABD, önce, iyice çürütüldüğüne 
inandığı stratejik konumdaki Irak’tan işe başladı. Bir 
zamanlar İran’a karşı tetikçi olarak kullandığı Sad-
dam diktasına karşı “demokrasi” söylemiyle hareke-
te geçti ve ülkeyi işgal etti. Sıranın, önce Suriye ile 
Iran’a, ardından da öteki bölge ülkelerine geleceği, 
ardından da Ortadoğu’nun emperyalizmin, Siyonist 
Israil’in ve uluslararası sermaye ile yerel işbirlikçi-
lerin çıkarları doğrultusunda yeniden oluşturulacağı 
söylenmekteydi.

Irak’taki direniş hesapları bozuyor
Ne var ki, Irak’taki direniş, emperyalizmin bu he-

saplarını berhava etti, evdeki hesap çarşıya uymadı. 
İşgal, kuşkusuz, Irak’a çok büyük bedeller ödetti. 
Yüzbinlerce Iraklı hayatını kaybetti, ülke çapında 
büyük zulüm yapıldı, 4 milyondan fazla Iraklı ül-
kesini terk etmek zorunda kaldı, her dört Iraklıdan 
biri işsiz kaldı, insanlar işkenceden geçirildi, ülkenin 
kaynakları yağmalandı, kadınların ırzına geçildi, ço-
cuklar, yaşlılar ve hastalar bakımsızlıktan kırıldılar. 
İşgal süresince ABD de 4.000 ölü ve onbinlerce ya-
ralıyla askeri olarak büyük yara aldı. Irak’ta politik 
istikrar da sağlanamadı. Işgalin ilk beş yılında ABD 
500 milyar dolar harcadı ve işgal ona her ay 6 milyar 
dolara mal olmakta. Irak direnişi, ayrıca, bölgede ve 
öteki yerlerde Amerikan saldırılarının hedefi olan 
ülke halklarının da direnme iradesini güçlendirdi. 
Bu arada, dünya kamuoyunda Amerikan aleyhtarlığı 
olağanüstü boyutlarda arttı ve nihayet ABD içinde 
de güçlü bir savaş karşıtı muhalefet ortaya çıktı. Bu-
gün 9 trilyon dolar borç, yaygın iflaslar ve ekonomik 
krizle ABD, tam bir batağa saplanmış durumdadır.

Irak bataklığında çırpınan ABD, bir yandan da, 
bölgede Sünni-Şii çatışması yaratarak, bölgedeki 
işbirlikçilerinden bir blok oluşturmaya çalışarak, 

ABD, Ortadoğu, Türkiye

Dr. Haluk Gerger
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İsrail’i tetikçi olarak kulla-
narak, Lübnan’da iç savaş 
körükleyerek, Suriye’yi baskı 
altında tutarak, Filistin’deki 
İsrail zulmünü destekleyerek 
ve en çok da İran’a karşı bir 
saldırı planlayarak, hakimi-
yetini kurmaya calışıyor. 

Yeni hedef: İran
ABD, bölgede en büyük 

hasmı olarak İran’ı görüyor 
ve şimdi oraya yönelmiş du-
rumda. İran, emperyalizm 
açısından, her şeyden önce, 
bir ideolojik merkez ve ra-
kip olarak görülüyor. Ikinci 
olarak, askeri gücü ve poli-
tik konumlanışı nedeniyle de 
tehdit olarak kabul ediliyor. 
Üçüncü olarak, Israil de 
Iran’la hesaplaşma istiyor. 
Hizbullah ve Hamas gibi direniş örgütleri ve Suri-
ye, Iran’ın bölgedeki “güvenlik bloku”nun unsur-
ları olarak kabul ediliyor, bu cephenin çökertilmesi 
emperyalist hakimiyet için zorunluluk olarak kabul 
ediliyor. 

ABD’nin Iran’a karşı olası bir askeri operasyonu-
nunda, komşu ülkelerin, en azından, hava sahalarını 
açmaları, istihbarat imkanları tanımaları ve toprak-
larındaki üsleri lojistik destek olarak kullandırtmala-
rı isteniyor. Bu arada, ABD ile Israil, Iran füzelerine 
karşı dost ülkelerin topraklarında “füze kalkanı” için 
rampaların, haberalma tesislerinin, komuta-kontrol 
merkezlerinin kurulmasını istiyorlar.

ABD’nin Türkiye’den istekleri
Bu noktada, ABD’nin Türkiye’den tetikçilik, ol-

mazsa, yukarıda saydığımız türden “saldırı kolay-
lıkları” talep ettiği bir sır değil. Türkiye, başından 
beri, ABD’nin Ortadoğu’daki saldırganlığına destek 
vermektedir. Türkiye’nin Ikinci Dünya Savaşı son-
rasından başlayarak, bütün hükümetleri ABD’nin 
miltan dostları, yer yer tetikçisi olmuşlardır. NATO 
üyesi olarak Türkiye ABD’nin dünya halklarına kar-
şı saldırılarında en sadık dostu olagelmiştir. Bugün 
de, Türkiye, ABD’yi “silah arkadaşı” ve “stratejik 
ortağı” olarak kabul etmekte, onun Ortadoğu’da ve 

dünyadaki değerlerini, he-
deflerini, amaçlarını pay-
laştığını ve mücadelesini 
desteklediğini her fırsatta 
ve düzeyde açıklamaktadır. 

ABD’nin Irak işgalin-
deki yaşamsal lojistik des-
teğinin yüzde 80’i Türkiye 
üzerinden karşılanmakta-
dır. İncirlik Üssü ABD’nin 
bölgedeki en büyük vurucu 
tesisidir. Emperyalizmin 
Türkiye’de ayrıca başka as-
keri üsleri ve istihbarat te-
sisleri bulunmaktadır. Tür-
kiye, Lübnan’da ABD’nin 
oluşturduğu “BM Gücü” 
ile Afganistan’daki “NATO 
kuvvetleri”ne asker ver-
miştir. Israil’in bölgedeki 
en büyük dostu Türkiye’dir 
ve bu iki ülke arasında çok 

sıkı askeri ilişkiler mevcuttur. Türkiye, Büyük Or-
tadoğu Projesi’ni desteklemekte, onun bir parçası 
olarak emperyalist planlara yardımcı olmaktadır. 
Bir NATO kararına göre, Türkiye toprakları uzerin-
de ABD’nin “füze kalkanı”nın konuşlandırılması da 
öngörülmektedir. 

Sonuç
Beynelmilel sermayenin küreselleşme yağması 

ve Yeni dünya Düzeni hakimiyetinin temel merkez-
lerinden ve işbirlikçilerinden biri olarak Türkiye, 
emperyalizmin işçi sınıfına, emeğe ve halklara karşı 
giriştiği global saldırısının tetikçisi konumundadır. 
Bu bağın doğal sonucu olarak da, Türkiye’de işçi sı-
nıfının ve emekçilerin haklarına her geçen gün daha 
fazla saldırılmakta, sömürü ağırlaştırılmakta, an-
tidemokratik baskılar yoğunlaştırılmakta, Kürtlere 
karşı kirli savaş derinleştirilmekte, emekçi çocukları 
ölmeye ve öldürmeye sürülmekte, ülke bölge halkla-
rına karşı bir saldırı üssüne dönüştürülmekte, halk-
ların kardeşliği büyük yaralar almaktadır. Yerel ser-
maye ile onun hizmetlileri, emperyalist sermayenin 
ve ABD’nin kanatları altında, sadece bölge ve dünya 
halklarına değil, Türkiye işçi ve emekçilerine, demok-
ratlarına, barışseverlerine de saldırmaktadır. Iki sal-
dırı böylece birleşmekte, bütünleşmektedir. 
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Sendikamızın örgütlenme çalışmaları, işten at-
malar, gözaltılar ve Ankara’da yaşadığımız tutukla-
malara karşın devam ediyor.

İstanbul’da Örgütlenme Çalışmalarımız
Üyelerimiz arasında yeniden kurulan kardeşlik 

ortamında başlatılan örgütlenme çalışmalarımız 
kazanımlarla pekişiyor. Bunları kısaca belirtirsek;

Ege Birlik Ambarı’nda örgütlenme sağlandı ve 
yapılan Toplu İş Sözleşmesi ile sözleşmeli düzen ku-
ruldu.

Deka Taşımacılık’ta örgütlenerek TİS prosedü-
rünün sonuçlanması beklenilmeden yapılan bir pro-
tokolle, üyelerimizin ücretlerinde ve çalışma koşul-
larında iyileştirmeler sağlandı.

Genç İzmir Konak Ambarı’nda örgütlendik. TİS 

süreci başlattık ve bir protokol yaparak ücretler ve 
çalışma koşullarında iyileştirmeler gerçekleştirdik.

Bizim Kargo’da örgütlendik. İşveren, protokol 
yapılmasını kabul etti. 

Bizim Kargo’da Protokol imzalandı
İstanbul’da kurulu bulunan Bizim Kargo’da pro-

tokol imzalandı. İmzalanan protokole göre ücretlere 
150 YTL. zam yapılırken, yıllık 1 ikramiye hakkı 
elde edildi.

Başkent Ankara Ambarı’nda örgütlendik.
Batı Kargo Ambarı’nı da örgütlü gücümüze kat-

tık.
Süper Kargo işyerinde üyelerimizin işten atılma-

sı üzerine başlayan 44 günlük direnişten sonra üye-
lerimiz tekrar işe geri döndü ve TİS imzalandı.

Örgütlenme Çalışmalarımız 
Başarıyla Sürüyor
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İkitelli Sitesi’nde kurulu Yücel Kargo’da örgüt-
lendik ve başvurduğumuz bakanlıktan çoğunluğu-
muz geldi.
İzmir Ambalaj işyerinde örgütlenme çalışmamız 

ise halen devam ediyor. 
Üç TIR firmasında üyelikler yaparak sürdürdü-

ğümüz örgütlenme çalışmalarımız devam ediyor, 
henüz sonuçlanmamakla birlikte önemli mesafeler 
alındı. Bunların dışında irili ufaklı kargo firmala-
rında da örgütlenme çalışmalarımız halen devam 
etmektedir. 

İzmir’de Örgütlenme Çalışmalarımız
İzmir’de başlatılan örgütlenme çalışmaları so-

nucunda; Atılım Kargo, Bizim Kargo, Ege Birlik 
Nakliyat Ambarı’nda çalışan işçiler örgütlendi. Sü-
ren TİS prosedürü ardından bu işyerleri sözleşmeli 
çalışma hayatına geçirildi. Akdeniz Selçuk’ta ise 
işten atılmalar nedeniyle işe geri dönüş mücadelesi 
halen sürmektedir. Ayrıca Antalya’da örgütlenme 
çalışmasının henüz sürdüğü bazı işyerleri de bulun-
maktadır.

Bursa’da Örgütlenme Çalışmalarımız
Bizim Kargo’nun karşılığı olan Sudeniz Nakliyat 

Ambarı’nda üye yaptığımız 6 işçi işten çıkarılınca 
15 gün süren bir işe geri dönüş mücadelesi başla-
tıldı. Sonuçta işverenle bir araya gelinerek uzlaşma 
sağlandı. Yapılan bir protokol ile sigortasız işçilerin 
SSK kaydı yaptırıldı, ücretlerde ve çalışma koşulla-
rında iyileştirmeler sağlandı. Sabahtan gece yarı-
larına dek çalışmaları karşılığında 550-600 YTL. 
alan ve hiçbir sosyal hakka sahip olmayan işçilerin, 
yapılan protokol ile fazla mesai ücretleri dahil ayda 
ellerine 1000 YTL. geçmekte, 2 adet de ikramiye 
hakları bulunmaktadır.

Saldırılara karşın sürdürülen direniş sonucu Sü-
per Kargo’da işten atılan üyelerimiz tekrar işe baş-
ladı. Örgütlülük sağlanarak yapılan protokolle üye-
lerimizin ücret ve çalışma koşulları iyileştirildi. 

Adana ve İzmir’e çalışan Adana Ekspres şirke-
tinde 5 işçiyi üye yaparak örgütlülüğü sağladık. Ba-
kanlığa çoğunluk için başvuruda bulunduk.

Gaziantep’te Örgütlenme Çalışmalarımız
Bir yandan var olan ambarların Kara Taşıma-

cılık Yasası’nın koşullarını karşılayamayan tek tek 
ambarların birleşmelerini teşvik ve yardımcı olma 
tutumunu sürdürürken öte yandan site dışında ör-
gütsüz ambarları örgütleme çalışması sürdürüldü. 
Bu çalışmalar sonucu Eskişehir Akın ambarı örgüt-
lendi. TİS sürecinin tamamlanmasına kadar geçerli 
protokol yapılarak üyelerimizin ücret ve çalışma ko-
şulları iyileştirildi.

Kara Taşımacılık Yasası’nın koşullarını yerine 
getirebilecek şirket birleşmeleri şubemizin yol gös-
tericiliğinde önemli oranda gerçekleşti. Batıya ve 
Karadeniz’e çalışan 7 nakliyat şirketi Gaziantep 
Nakliyat Ambarları (GNA) adı altında birleşti. Do-
ğuya ve Akdeniz’e çalışan ambarlar; Gazi Yurt ve 
Doğu Akdeniz adı altında birleştiler.

Ankara’da süren örgütlenme çalışmalarımız gö-
zaltı ve tutuklamalar nedeniyle sekteye uğrasa da 
SAMNAK şirketinde örgütlendik. Örgütlü olduğu-
muz Kısmet Nakliyat ile SAMNAK birleştiler.

Antalya Gaziantep Taşımacılık’ta Toplu İş 
Sözleşmesi İmzalandı

Antalya’da kurulu , Gaziantep Taşımacılık’ın 
acentesinde sürdürdüğümüz örgütlenme çalışmaları 
Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalanması ile sonuçlandı. 
İzmir Şubemizin sürdürdüğü çalışmalar sonucunda 
çalışan işçiler üyemiz oldu. İşverenler, sendikamızın 
kararlılığı karşısında sendikal düzene razı olurlar-
ken, TİS’e karşı çıkarak işyerini kapatma tehditle-
rinde bulundu. İzmir Şube Başkanımız Cafer Kömür-
cü başkanlığında şubemizin sürdürdüğü görüşmeler 
sonucunda başlayan TİS görüşmeleri, uyuşmazlığa 
gidişin son günü olan 29 Mart 2008 tarihinde an-
laşma ile sonuçlandı. 

Bu işyerinde çalışan işçiler, fazla mesai ücreti 
ödenmeden sabah saat 08.00’de işe başlıyor ve gece 
saat 11 ya da 12’ye kadar çalışıyordu. Yemek parası 
dahil ayda 800 ila 900 YTL. arasında ücret alan iş-
çilerin hiç bir sosyal hakları bulunmuyordu. Üyeleri-
mizle yapılan toplantılarla belirlenen TİS taslağımız 
temelinde bağıtlanan Toplu İş Sözleşmesi, Haziran 
2008 tarihinden geçerli olmak üzere 2 yıl sürelidir. 

TİS ile aylık net ücretler: 1. yılda 1050 YTL., 2. 
Yılda ise net 1200 YTL. oldu.

Fazla çalışma ücretinin 1. yılda saat başı 3 YTL., 
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2. yılda ise saat başı 5 YTL. olması kararlaştırıldı. 
Sosyal hak olarak 1. yılda aylık ücret tutarında 1 
ikramiye, 2. yılda ise 2 ikramiye verilmesi; ölüm, 
evlenme, çocuk yardımları yapılması, yıllık ücretli 
izin gibi hakların yanı sıra; 8 Mart Emekçi Kadınlar 
Günü’nde bayan üyeler, 1 Mayısta tüm üyeler için 
ücretli izin günü olması, tutukluluk halinde ilk 4 ay 
ücretli, 4 ayı geçmesi halinde 8 ay daha ücretsiz 
izinli sayılması, kıdem tazminatının 40 günlük üc-
reti üzerinden ödenmesi ve 6 ayı geçen çalışmanın 
1 yıllık kıdem tazminatı sayılması, işçinin iş akdi-
nin hastalık nedeniyle 18 ay süresince fesh edile-
meyeceği ve bu süre içinde ücretli izinli sayılacağı, 
SSK sağlık tesislerinden istirahat alanların SSK’ca 
ödenmeyen ilk 2 günlük ücretinin işveren tarafın-
dan ödeneceği, eşit sayıda işçi ve işveren temsilci-
lerinden oluşan Disiplin Kurulu kararı olmadan üye 
işçinin iş akdinin fesh edilemeyeceği, sendikanın 
merkez ve şubelerinin zorunlu organlarında yer alan 
işyerinde çalışan işçiler ile sendika temsilcilerinin iş 
akdinin fesh edilemeyeceği, aksi halde yasadan ve 
TİS’ten doğan haklarının yanı sıra 13 aylık ücretle-
ri tutarında tazminatın peşin olarak ödeneceği gibi 
önemli kazanımlar elde edildi.

Yücel Kargo Lojistik İle 1. Dönem Tis 
Bağıtlandı
İstanbul İstoç’ta kurulu Yücel Kargo Lojistik 

işyerinde sürdürülen örgütlenme çalışmalarımız so-
nucu, 26 Şubat 2008 tarihinde TİS’in imzalanması 
ile toplu sözleşmeli düzene geçildi. TİS; 01.02.2008 
tarihinden 31.01.2010 tarihine kadar geçerli olmak 
üzere 2 yıllık olarak bağıtlandı.

Bu işyerinde çalışan işçilerin hiç bir sosyal hak 
ve güvenceleri bulunmamaktaydı.

TİS ile 1. Yılda net aylık ücretler;
1- Birinci Kademe işçiler için: 1.220.00 YTL.,
2- İkinci Kademe işçiler için: 1.120.00 YTL.,
3- 960 YTL. ücret alan işçiler ile işe yeni başla-

yacak işçiler için 1.020.00 YTL.

İkinci Yıl net aylık ücretler; 
1- Birinci Kademe işçiler için: 1.370.00 YTL.,
2- İkinci Kademe işçiler için: 1.270.00 YTL.,
3- Üçüncü Kademe işçiler için: 1.170.00 YTL. 

olması kararlaştırıldı.

Sosyal haklar olarak üyemiz işçilere 1. yılda tam 
aylık net ücret tutarında 1 ikramiye, 2. yılda ise 2 
ikramiye ödenmesi, her fazla yapılan mesainin yüzde 
100 zamlı ödenmesi, ölüm ödeneği, doğum, evlenme 
ve ölüm izinleri verilmesi, servis aracı temin edilmesi, 
yemek ücreti olarak 1. yılda 7.00 YTL., 2. yılda ise 
8.00 YTL. ödenmesi, kıdem tazminatının 40 günlük 
ücret tutarında hesaplanması ve 6 ayı geçen kıde-
min 1 yıl olarak hesaplanması, iş kazası nedeniyle 
kıdemin 60 gün üzerinden hesaplanması, 1. ve 2. 
yıllarda 30 gün yıllık ücretli izin verilmesi, 8 Mart’ın 
bayan üyeler, 1 Mayıs’ın tüm üyeler için ücretli izin 
günü olması, işverenin TİS’i ihlali durumunda işçi-
lerin iş bırakma ve “çalışmama hakları” olduğu ve 
diğer tüm ambar işyerlerinde var olan; “tutukluluk 
hali”, “hastalık nedeniyle iş akdinin fesh edilemeye-
ceği”, işyerinde çalışan sendika yöneticileri ve işyeri 
temsilcilerinin teminatı gibi maddeler yer aldı. 

Özgür Nakliyat İle Tis İmzaladık
Gaziantep’te çalışmalarımız sonucu Özgür 

Nakliyat’ta örgütlendik ve TİS’ni bağıtladık. 1 Şu-
bat 2008’den itibaren geçerli olan TİS ile işçi üc-
retleri 1. Yılda 915 YTL., 2. Yılda ise 1025 YTL. 
oldu.

TİS’in 1. ve 2. yılında her biri net aylık ücret tu-
tarında 4’er adet ikramiye verilmesi kararlaştırıldı. 
Diğer ambar işyerlerinde var olan tüm haklar ay-
nısıyla TİS’ de yer aldı. Özgür Nakliyat, Kara Ta-
şımacılık Yasası’nın koşullarını sağlayabilmek için 
oluşturulan GNA şirketini meydana getiren 7 ambar 
işyerinden biri oldu.

Konukoğlu Ambarı İle Tis İmzaladık
Gaziantep’te kurulu ve toplu sözleşmeli düzeni 

oluşturduğumuz bu işyerinde işveren, sendikadan 
kurtulmak için 7 işçiyi yevmiyeci olarak çalıştır-
maya başladı ve aynı zamanda yetkimize itirazda 
bulundu. Çabalarımız sonucu işveren, yetki itirazını 
geri çekti. Ancak bu süreçte yevmiyeci olarak çalış-
tırdığı 7 işçiyi de üye yaparak Mart ayı içinde TİS 
imzaladık. 

TİS ile ücretler, ikramiye ve tüm diğer haklar 
Gaziantep’teki diğer ambar ile aynı düzeyde belir-
lendi. Böylelikle hem TİS bağıtlanmış hem de yeni 
üyelerle gücümüzü artırmış olduk. 
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Asgari Ücret Tespit Kurulu, milyonlarca işçiyi bir 
kez daha hüsrana uğrattı. Komisyon, asgari ücreti; 
2008 yılı 1. altı ayı için yüzde 4 oranında artışla net 
435 YTL., 2. altı ay için ise yüzde 5 oranında artışla 
net 457 YTL. olarak belirledi. Mevcut asgari ücretin 
net 419 YTL. olduğu göz önüne alındığında yapılan 
zam günlük olarak 55 Ykr.’a denk gelmektedir. Bu 
durumda asgari ücretli 4 kişilik bir işçi ailesi, her 
öğün 2’şer simit yeseler bile bu ücret simit parasını 
karşılayamaz!

Toplantı sonrasında açıklama yapan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 1. altı ay için 
brüt 608 YTL. , 2. altı ay için brüt 638 YTL. olan 
asgari ücretteki artışın yıllık % 9.2 olacağını, asgari 
geçim indirimi ile birlikte bu rakamın artacağını be-
lirterek bu zamın, “devletin asgari ücretliye uzattığı 
sıcak kol” olduğunu söyledi. Kurulda yer alan Tür-
kiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 
Temsilcisi Ali Nafiz Konuk ise bu durumu; “Mutlu 
sona ulaştık” diye niteledi.

Komisyonda yer alan TÜRK-İŞ, 1993 yılından 
beri, çoğunluk kararına katılmazken bu kez karar 
oybirliği ile alındı! Komisyon’da yer alan TÜRK-İŞ 
Genel Sekreteri Mustafa Türkel, “uzlaşma ile be-
lirledikleri rakamın açlık sınırının altında olmasını 
doğru bulmadıklarını ancak, ülkenin ekonomik ger-
çeklerinin buna neden olduğunu” belirtti. TÜRK-İŞ, 
açlık sınırının ise 688 YTL.’ye ulaştığını açıklamıştı. 
Bu durumda, 1. altı aydaki 608 YTL. olan asgari 
ücretin brütü, TÜRK-İŞ’in aralık ayı başı itibariyle 
belirttiği 688 YTL.’lik açlık sınırını bile yakalaya-
madı! 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), asgari ücretin 
net 640 YTL. olması görüşünü iletmişti. TÜİK’e göre 
2006 yılı için yoksulluk sınırı 549 YTL. olup aynı yıl 
SSK kayıtlarına göre 5 milyon 700 bin çalışan, 549 
YTL.’nin altında ücret almaktadır. TÜİK’in tespitle-
rine göre çalışanların % 65’i yoksulluk sınırı altında 
bir ücret alıyor. TÜRK-İŞ ise yoksulluk sınırını 2.241 
YTL., açlık sınırını da 688 YTL. olarak belirlemişti. 

Bu durumda çalışanların yüzde 65’i açlık sınırının 
altında ücret alacak!

Öte yandan yeni katsayılarla birlikte başbakan ve 
bakanların maaşı 9 bin YTL.’ye, cumhurbaşkanının 
ise 16 bin YTL.’ye yükseldi!

Asgari Geçim İndirimi Belirlendi
Vergi iadesinin yerine getirilen “asgari geçim in-

dirimi”, 1 Ocak 2008’den itibaren devreye girdi. As-
gari geçim indirimi, sanayi kesiminde çalışan ve 16 
yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücret 
üzerinden hesaplanacak. Belirlemede, işçinin kendisi 
için asgari ücretin brütünün % 50’si, çalışmayan ve 
herhangi bir geliri olmayan eş için % 10’u, çocukla-
rın her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk 2 çocuk için 
% 7’si, diğer çocuklar için ise % 5’i dikkate alınacak. 
Bu şekilde belirlenen tutar, gelir vergisinin ilk dili-
mine uygulanan % 15 oranı ile çarpılacak. Bulunan 
tutar, her ay ödenecek gelir vergisinden mahsup edi-
lerek çalışana ödenecek. Bu durumda;

Medeni Durumu Asgari Geçim İndirimi Tutarı

(Yıllık Net YTL Ödeme)
Bekar 45.60
Evli, eşi çalışan 45.60
Evli, eşi çalışan 1 çocuk 52.44
Evli, eşi çalışan 2 çocuk 59.28
Evli, eşi çalışan, 3 çocuk 63.84
Evli, eşi çalışan, 4 çocuk 68.40
Evli, eşi çalışmayan 54.72
Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuk 61.56
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuk 68.40
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuk 72.96
Evli, eşi çalışmayan, 4 çocuk 77.52

Eşi çalışmayan 2 çocuklu bir işçi aldığı ücret ve 
topladığı fiş oranında, örneğin 1200 YTL. ücret alan 
950 YTL., 2500 YTL. ücret alan 1.800.00 YTL. 
vergi iadesi alırken, aynı kişi ne ücret alırsa alsın 
yıllık yaklaşık 840.00 YTL asgari geçim indirimi 
alacak! 

Asgari Ücrete Günlük 
55 Kuruş Zam!
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Uluslararası sermaye grubu Fresenius Me-
dical Care’a bağlı olarak Antalya Serbest 
Bölgesi’nde kurulan Novamed fabrikasında, 
Petrol-İş Sendikası’nın 26 Eylül 2006 tarihin-
de başladığı grev, 18 Aralık 2007 tarihinde im-
zalanan toplu sözleşme ile sona erdi. Çalışan 
84 işçiden 82’sinin kadın olduğu Novamed’de 
işveren, sendikayı kabullenmemişti. Bu grev, 
uluslararası sermayeye, ülkemiz işçi sınıfının 
kararlılığını ve mücadele azmini göstermesi 
bakımından büyük bir öneme sahiptir.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile; aylık or-

talama 350 Avro olan ücretler, 383 Avro’ya yükseldi. Ücretler 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren 
Avro üzerinden yüzde 5, 2009 ve 2010’da yüzde 4’er oranlarında artırılacak. Ayrıca yıllık 300 Avro 
sosyal paket ödemesi yapılacak. 

Novamed işvereni, sendikalaşma öncesi işçilere insanlık dışı yöntemleri uyguluyor, tuvalete gidiş-
geliş süreleri hesaplanıyor, kadın işçilerin evlenmeleri ve hatta hamile kalmaları bile patronun iznine 
bağlanıyordu. İşçilerin servis aracında bile konuşmaları yasaktı! Bazı kadın örgütleri, dayanışma 
kampanyaları düzenlediler. Yurtdışından sendikacılar, Novamed grevini ziyaret ettiler. 

Bu grev, Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın‘ın TÜRK-İŞ Antalya İl Temsilciliği’nde yap-
tığı konuşmasında söylediği gibi; “Serbest bölgelerde yapılan bir ilk ve işçi sınıfının enternasyona-
lizmi adına bir ilk grevdir”. Petrol-İş Sendikamızı ve Novamed’li grevci işçileri kutluyoruz.

NOVAMED GREVİ 
BAŞARI İLE SONA ERDİ

TEKEL’e bağlı sigara bölümünün özelleştirilmesi ve fabrikalarının satışı için ihale tarihi-
nin belirlenmesi üzerine Tek Gıda-İş Sendikası’na bağlı işçiler eylemlere başladı. Malatya’da, 
Tokat’ta, Samsun’da, Bitlis’te, Adana ve İstanbul Cevizli’de işçiler kitlesel yürüyüşler ve 
basın açıklamaları yaptılar. AKP İstanbul İl Örgütü önünde kendilerini demir parmaklık-
lara zincirlediler. Polisin müdahalesi ile dövülüp gözaltına alınan işçiler, “TEKEL Vatandır 
Satılamaz” şiarını ülke genelinde yaygınlaştırıyorlar. 

TEKEL İŞÇİLERİ 
ÖZELLEŞTİRMEYE KARŞI EYLEMDE!
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İş güvenliği tedbirlerinin alınmaması nedeniyle 
bugüne kadar kayıtlara geçen 60 işçinin yaşamını yi-
tirdiği Tuzla tersanelerinde çalışan işçiler, 27 Kasım 
2007 tarihinde, Aydıntepe Tren İstasyonu’nda “Ölüm-
lere Dur” demek için bir araya geldiler. Tersane işçi-
lerine çeşitli sendikalar, kitle örgütleri ve partilerden 
destek geldi. Toplanan 500 dolayında işçi; “İş Kazası 
Değil, Cinayet”, “İşçi Sağlığı ve İş Tedbirleri Alınsın”; 
“Sendika, Sigorta, 8 Saat İşgünü” yazılı pankartlar-
la toplandı. Tersane işçilerinin ve katılımcı sendika 
yöneticilerinin yaptığı konuşmalarda; yakın geçmişte 
Bakanın gelip gezdiği ve işçilerle değil, tersane sahipleri ile görüşerek, “Gezdim, gördüm, ön-
lemler alınmış” dediğini ama aynı dönemde, 12 günde 5 işçinin yaşamına yitirdiğini belirtildi. 
İnsan yaşamının hiçe sayılarak iş güvenliği önlemlerinin alınmadığını söyleyip, “Burası bir işçi 
cehennemi” dediler. Sloganlarla süren eylem, tersane işçilerinin birliği yolunda bir adım oldu. 

Susurluk’ta kurulu Yörsan Süt Ürünleri İşletmesi’nde çalışan 400 işçi, Tek Gıda-İş Sendikası’na 
üye olduğundan dolayı işten çıkarıldı. Bunun üzerine başlayan işe geri dönme mücadelesi kararlılık-
la sürüyor. İşveren, işçileri öğrenci kimliği altında “stajyer” konumunda ve sigortasız çalıştırmış, 
ancak baskı, şiddet ve tehditleri de devreye sokmasına karşın örgütlenmeyi engelleyememişti.
İşveren, çevre il ve ilçelerden işçiler getirterek işten çıkardığı işçilerin yerine çalıştırarak işe 

geri dönme mücadelesini kırmaya çalışıyor. Buna rağmen direniş, çeşitli sendikaların, demokratik 
kitle örgütlerinin ve siyasi partilerin destek ziyaretleriyle birlikte devam ediyor.
İzmir Şubemiz, Tek Gıda-İş’in örgütlü olduğu Dimes işyeri önünde yapılan basın açıklamasına 

üyelerimizle katılırken Adana şubelerimizin ise Yörsan’daki işçi kıyımını protesto için 8 Ocak2008 
günü yapılan basın açıklamasına göreceli kitlesel katılım sağlaması, sendika şubelerinin olduğu 
kadar yerel basının da takdirini topladı. Toros Gazetesi, 10 Ocak sayılı; “TÜMTİS, Şapka Çıkarttı” 
başlıklı yazısında şöyle yazıyordu; “TÜRK-İŞ’e bağlı TÜMTİS Sendikası Şube Başkanı Halil Çekin 
ve üyelerine helal olsun. TÜMTİS üyeleri, ayrım etmeksizin haklı mücadelelerinde tüm sivil toplum 
örgütlerinin hep yanlarında oluyorlar. Eylemlerde TÜMTİS’e ait mavi şapkaları takarak kendilerini 
hissettiriyorlar. Yörsan işçilerinin eylem yerine ilk önce TÜMTİS yöneticileri ve üyeleri geldi.” diye-
rek, “TÜRK-İŞ Yöneticileri onlara bir ödül vermesi gerekir” diye yazdı.

YÖRSAN’DA İŞÇİ KIYIMINA KARŞI 
DİRENİŞ SÜRÜYOR!

TERSANE İŞÇİLERİ 
ÖLÜMLERE “DUR” DEMEK İÇİN 

ALANA ÇIKTILAR!
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Ekim ve Kasım aylarında Fransa ve Almanya’da 
başlayan grevler ve sokak eylemleri, Avrupa’nın belli 
başlı ülkeleri sararak genişledi. Avrupa işçisi; öğren-
cileri, memurları ve sanatçıları da çektiği eylemlerle 
kapitalizmin krizini yüklenmemekte kararlı olduğu-
nu gösterdi. 

Fransa’da Grev
Fransa’da hükümetin “Reform” adı altında işçi-

lerin sosyal güvenlik haklarını kısmaya, özel emekli-
lik yasasını çıkarmaya, memur sayısını düşürmeye, 
bazı mahkemelerin kapatılmasına yönelik planları 
karşısında kamu taşımacılığında örgütlü sendikalar 
ile elektrik ve gaz işçileri, öğretmenler, yargıçlar ve 
sanatçılar Ekim ayında 1 günlük greve çıktı. Üni-
versitelerde özelleştirmenin önünü açacak “özerk-
lik” yasa tasarısına karşı Fransa genelinde işgal ve 
boykotlarını sürdüren öğrenciler de işçilerin eylemle-
rinde yer aldılar. Grev nedeniyle metro, tren, otobüs 
ve tramvayların büyük bölümü çalışmadı, başkent 
Paris’in çevre yollarındaki araç kuyruğu 200 km’yi 
buldu. 

Hükümetin bu uyarıya kulak asmadan saldı-
rı programına devam etmek istemesi üzerine 14 
Kasım’da 9 günlük bir grev gerçekleştirildi. Ardın-
dan hükümetin geri adım atarak sendikalarla emek-
lilik yaşı ve ücret artışı konusunda görüşmelere baş-
laması üzerine yaygın greve ara verildi. Görüşmeler 
olumlu sonuçlanmazsa, güçlü bir grev dalgasının 
yeniden gelmesi bekleniyor.

Almanya’da Demiryolu Grevi Diğer Avrupa 
Ülkelerine Sıçradı 

Almanya’da bir süredir hükümetle ücret konu-
sunda uzlaşamayan makinistler, yük tren seferlerin-
de greve çıktılar. Alman Makinistler Sendikası GDL 
öncülüğünde başlayan ve 62 saat süren grevlerinin 
ardından 48 saatlik yolcu tren seferlerinde de kısmi 
grev başladı. Grevin giderek halkın daha güçlü des-
teğini kazanmaya başlaması üzerine sermaye örgüt-
leri, “küçük bir zümrenin bütün bir toplum üzerinde 
oluşturduğu baskıyı” ileri sürerek, grevin yasaklan-
masını talep ettiler. 

İşçi ve emekçiler; hükümetin “reform” ve “eko-
nomik tedbirler” adı altında emek haklarını buda-
mak istemesi karşısında Macaristan’da, işten çıkar-
malar karşısında var olan yasal güvenceleri ortadan 
kaldırma planlarına karşı Hollanda’da, hastane ve 
okulların bile özelleştirilmesine, işsizlere ve hasta-
lara yönelik sosyal haklarda yapılan kısıtlamalara 
karşı İsveç’te, emeklilik yaşını yükselten, maaşları 
düşüren ve kazanılmış sosyal haklarını gasp etmeyi 
içeren planlara karşı Yunanistan’da ve yakıt fiyatla-
rının indirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi 
istemiyle İtalya’da grev yaptılar.

Bu eylemler, Avrupa işçisinin saldırılar karşısın-
da artık suskun olmayacağını gösterdi. 

Avrupa’da Grev Dalgası Sürüyor
Sermayenin Avrupa ülkelerinde de işçi ve emek-

çi haklarına “ reform” adı altında saldırısı ve TİS 
görüşmelerinde hak kayıplarını içeren dayatmalar-
da bulunması Almanya, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde binlerce emekçinin grev ve ey-
lemlerine yol açtı. 

Almanya’da kamuda örgütlü Birleşik Hizmet 
Sendikası ver.di, 1.3 milyon kamu çalışanı için sür-
dürdüğü TİS görüşmelerinde, yüzde 8 oranında zam 
isterken işveren konumundaki Federal Hükümet ve 
belediyelerin 2 yıl için yüzde 5’lik ücret artışı ve ça-
lışma sürelerini 40 saate çıkarma dayatmaları üzeri-
ne 6 Mart tarihinden itibaren iş bırakma eylemlerini 
hafta boyunca sürdürdü. Grevlere 70 bin dolayında 
emekçi katıldı.

Öte yandan Berlin’de ulaşım emekçilerinin 5 
Mart’tan itibaren başladıkları süresiz grevi de ekle-
nince hafta boyunca 85 binden fazla kamu emekçisi 
grev yaptı. 

Yunanistan’da, hükümetin sosyal güvenlik refor-
mu paketine karşı 6 Mart günü Atina’da; Yunanistan 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu ile Kamu Emekçi-
leri Sendikaları Konfederasyonu tarafından düzen-
lenen gösteriye binlerce emekçi katıldı. Yerel yöne-
timlerde çalışan işçilerin sendikaları da 7 Mart’tan 
itibaren greve çıktılar. Elektrik işçileri ise grevlerini 
sürdürmeleri nedeniyle ülke genelinde elektrik üreti-
mi yüzde 50 oranında düştü. 

Avrupa İşçi Eylemleriyle Sarsıldı


