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“Mal ve hizmet üretimini etkilemeyeceği”, “teğet 
geçeceği”, “sürtünüp geçeceği” söylenen ekonomik 
kriz, giderek derinleşti ve tüm sektörleri de içine ala-
rak genişledi. Sermaye, krizin faturasını emekçi hal-
ka yıkmak için, hükümetten her gün yeni taleplerde 
bulundu/bulunuyor. AKP hükümeti sermayenin bu 
taleplerini karşılamakta hiç sorun çıkarmadı. Vergi 
indirimleriyle, uzun vadeli faizsiz ya da düşük faizli 
kredilerle patronları desteklemeyi sürdürdü.

Hükümetin tam desteğini alan sermaye, krizi fır-
sata, yeni bir vurguna çevirmekte oldukça maharetli 
davrandı. Sendikaların zaaflarından da yararlanarak 
toplu işçi kıyımları yaptı, işçilerin direnişi nedeniyle 
bugüne kadar uygulamaya koyamadığı esnek çalışma 
uygulamasını hayata geçirdi. Toplu sözleşmelerin as-
kıya alınması, ücretlerde yüzde 35’e varan oranlarda 
indirim... işverenlerin kriz dönemindeki kazanımları 
oldu.
İşçiler, kamu emekçileri, köylüler, küçük esnaf, 

emekliler, kısacası tüm emekçiler, krizin etkilerini en 
ağır biçimde yaşıyor. Kriz süresince işsiz sayısına 1.5 
milyon kişi eklendi. İşsizlik, yoksulluk, hatta açlık gi-
derek yaygınlaştı. Emekçiler, eğitim ve sağlık hizmet-
lerinden yararlanamaz, başını sokacak bir ev bulamaz 
hale geldi. Buna karşın hükümet sadece patronların 
isteklerini karşılamakla yetindi. Patronların istekle-
rini ikiletmeyen hükümet, emekçilerin olağanüstü de-
recere kötüleşen şartları karşısından vurdumduymaz 
bir tutum sergiliyor.

Emperyalizmin neoliberal politikalarının sonucu 
ortaya çıkan bu kriz, kapitalizmin bu güne kadar ya-
şadığı en büyük krizlerinden birisidir. Ve gelinen aşa-

mada sermaye, krizin yükünü işçilerin ve emekçilerin 
sırtına yıkmakta epeyce mevzi kazanmış durumdadır. 
Patronların tükenmek bilmeyen istekleri ve hüküme-
tin sermaye yanlısı tutumuna, sendikal bürokrasinin 
teslimiyetçi ve işbirlikçi tutumu da eklenince, işçi sı-
nıfı krizin faturasını ödemek zorunda kalıyor. Kıdem 
tazminatı hakkımızı gaspetmeye yönelik saldırı da bu 
“dumanlı hava”da gündeme getiriliyor.

Krizin hangi sebeplerden kaynaklandığı ve hangi 
politikalarca tetiklendiği konusunda sendikalar fikir 
birliği içinde. Ancak bu fikir birliği yetmiyor. Krizin 
yükünü işçi sınıfının sırtına yıkmaya çalışan serma-
yeye ve hükümet politikalarına karşı, bu politikaları 
tersine çevirebilecek bir mücadele hattı örmek gere-
kiyor. 
Şöyle bir dönüp baktığımızda açıkça görebilece-

ğimiz gibi, işçi sınıfımız, ortaya koyduğu grev, dire-
niş, yürüyüş, protesto ve mitinglerle krizin yükünü 
çekmek istemediğini, özelleştirmeci, neoliberal IMF 
politikalarını püskürtmek için mücadeleye ve hakları 
için direnmeye hazır olduğunu göstermiştir. Başta 
Konfedarasyonumuz Türk-İş, Hak-İş ve Kamu-Sen 
olmak üzere sendikalar ise, krizden şikayet etmekle 
yetinen, uzlaşma formülleri üretmeye çalışan ve iş-
çilerle dalga geçer gibi işveren örgütleri ile birlikte, 
“evde oturma pazara çık” kampanyaları düzenleyen 
bir tutum içine girdi. Oysa uzlaşmacı, diyalogcu bir 
tutumla, “pazara çık” kampanyalarıyla, hükümetle 
birlikte kriz reçeteleri hazırlamakla saldırılar püs-
kürtülemez.

Bütün bunlar, artık uzlaşmacı, görüşmeci, reçe-
teci sendikal anlayışın terk edilmesi gerektiğini, sı-
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nıfla birleşen, sınıfa önderlik eden, onların istem ve 
özlemlerine uygun, mücadeleci bir sendikal anlayışın 
benimsenmesi gerektiğini gösteriyor. Günün ihtiyacı; 
tabanla birleşen, yüzünü sınıfa ve yoksul halka dönen, 
mücedeleci bir sendikacılık ve sendikal harekettir.

*  *  *

Bu ortamda sendikamız, örgütlenme çalışmala-
rına hız verdi. Örgütlenme çalışması yürüttüğümüz 
Uluslararası Mersin Limanı bunun en çarpıcı örneği-
ni oluşturdu. Mersin Limanı 2007 yılında özelleştiril-
dikten sonra, işverenlerin ilk icraatı, sendikal örgüt-
lülüğü dağıtmak, taşeronlaştırmayı yaygınlaştırarak 
işçilerin kazanılmış haklarını yok etmek ve işçilere 
kölece çalışma koşullarını dayatmak oldu. Mersin 
Limanı’nın yükleme, boşaltma ve nakliye işlerini ya-
pan Akansel Nakliyat’ta örgütlenme ve direniş süresi 
boyunca hem üst işveren Mersin İnternational Port 
(MIP) hem de Akansel işverenleri örgütlenme çalış-
malarımızı engellemek için, silahlı tehdit dâhil olmak 
üzere her türlü baskı ve tehdidi kullandılar. Sendika-
mızın ısrarlı çabası ve işçilerle birleşen tutumu ile en-
geller boşa çıkartılarak, limanda örgütlenme süreci 

başarıyla sürdürüldü, işyerinde çoğunluk sağlanarak 
Bakanlığa başvuruldu.
İşçilerin sendikamızda örgütlenmelerine taham-

mül edemeyen işverenler, limanda kıyım başlat-
tı. İşverenler önce 61 üyemizi işten attı, çalışan 
üyelerimizi de baskı ve tehditle istifaya zorladılar. 
Üyelerimizi sendikamızdan istifa ettirmede başarılı 
olamayan işverenler, aralıklarla 62 üyemizin daha 
işine son verdi. Mersin Limanı A Kapısı önünde 
başlattığımız direniş büyüyerek devam etti. Dire-
nişin başladığı 5 Ocak tarihinden itibaren direniş-
teki üyelerimiz ile çalışan üyelerimiz kader birliği 
yaparak, her türlü baskıya, zorluğa göğüs gererek 
mücadeleyi yükseltti. Direniş sadece üyelerimiz ile 
sınırlı kalmayarak, üyelerimizin eş ve çocukları, ya-
kınları ile birlikte sürdürülen bir mücadeleye dönüş-
tü. Mersin’de bulunan emek ve demokrasi güçleri 
dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergile-
yerek ilk günden itibaren direnişi kendi direnişleri 
olarak sahiplenerek, mücadelemize omuz verdiler. 
Mersin’de bulunan sendikalar, kitle örgütleri, yöre 
dernekleri ve siyasi partiler direnişin başarıya ulaş-
ması için olanaklarını seferber ettiler. Direniş sade-
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ce sendikamızın değil, Mersin işçi ve emekçilerinin 
direnişi oldu.

Limanda çalışan üyelerimiz, her türlü baskıya, iş-
ten atma tehditlerine, yaşadıkları ekonomik sıkıntıla-
ra boyun eğmeyerek, kararlı ve onurlu bir tutum ala-
rak sendikamız ile birleşerek, mücadelenin başarıya 
ulaşması için ne gerekiyorsa onu yaptılar. 
İşverenler sendikal örgütlülüğü dağıtmak için son 

hamle olarak 72 üyemizi daha işten attı ve dışardan 
işçi toplayarak, liman kapısına polis yığarak direnişi 
kırmayı son bir kez daha denedi. Polisin cop ve gaz 
bombalı saldırısı ve baskısına rağmen üyelerimiz di-
reniş kırıcılarına ve polisin saldırılarına onurluca di-
renerek saldırıları püskürttü. Umudu kırılan üst işve-
ren MIP ve alt işveren yetkilileri sendikamız ile çö-
züm için görüşmek zorunda kaldı. İşverenlerin sınırlı 
sayıda işçiyi işbaşı yaptıralım önerisini reddederek 
“işten atılan tüm üyelerimizin işbaşı yaptırılmasını” 
dile getirdik. Yaptığımız görüşmeler sonucunda 141 
üyemizin hemen işbaşı yaptırılması, geriye kalan 49 
üyemizin ise en geç 1 ay içerisinde işbaşı yaptırılması, 
işbaşı yapan üyelerimize 1.000 TL. ödeme yaptırıl-
masına dair protokol imzalandı.
İşverenlerle yapılan görüşmelerin her aşamasını 

üyelerimiz ile paylaştık, protokolü imzalamadan önce 
tüm üyelerimizin katıldığı değerlendirme toplantısı 
yaparak varılan anlaşma tüm üyelerimizin oybirliği 
ile kabul edildi.

Mersin Limanında yaşanan direniş işçi hareke-
ti bakımından derslerle doludur. Direnişin başarıya 
ulaşmasının en önemli dayanaklarından biri; mücade-
leyi yalnızca üyelerimiz ile sınırlı tutan değil, üyeleri-
mizin aileleri, yaşadıkları mahallelerdeki emekçiler ve 
Mersindeki tüm emekçiler ile birleşmesidir. Direnişin 
başarıya ulaşmasında işçi hareketinin en fazla ihti-
yaç duyduğu dayanışma tutumunu Mersin’de bulunan 
emek ve demokrasi güçleri sergilediler.
İşverenlerin mücadeleyi bölmek ve engellemek için 

üyelerimizi; Türk-Kürt-Arap, alevi-Sünni, Hakkarili-
Mersinli-Adanalı-Bitlisli diye bölme girişimleri işçile-
rin kardeşliği ve sınıfın birliğinin en güzel örneklerin-
den biri sergilenerek boşa çıkarıldı.

Sendika yöneticilerimiz; örgütlenme ve direniş bo-
yunca her türlü olumlu ve olumsuz gelişmeyi işçiler-
le paylaşarak direnişten öğrenmiş ve öğretmişlerdir. 
Yöneticilerimiz direniş boyunca çadırdan ayrılmamış-
lar, direnişin başarıya ulaşması için ne gerekiyorsa 
onu yapmışlardır.

Limandaki mücadele uluslararası alana da taşın-
mış, üyesi olduğumuz Uluslararası Taşıma İşçileri Fe-

derasyonu (ITF) mücadelenin başarıya ulaşması için 
her türlü desteği vermiş, Kara Taşımacılığı Bölümü 
Temsilcisi Mac Urata Mersin’e gelerek destek olmuş-
tur.

Mersin Limanındaki kazanım sadece üyelerimizin 
ve sendikamızın başarısı değil aynı zamanda Türki-
ye işçi sınıfının başarısıdır. Limandaki mücadelemiz 
devam ediyor ve üyelerimizin tamamı işbaşı yapana 
kadar direnişimiz devam edecek. Asıl kazanım ise 
limandaki örgütsüz işçilerin sendikalaşmasından ve 
TİS imzalanmasından geçmektedir.

Mersin’de yaşanan direnişin başarıya ulaşmasında 
emeği geçen; başta onurlu bir mücadele sürdüren üye-
lerimize, onların eş ve çocuklarına, “Mersin Emek ve 
Demokrasi Platformu” bileşeni kurumlara, platform 
yürütmesine ve platform sözcüsü Petrol-İş Şube Baş-
kanı Adil Alaybeyoğlu’na, birlikte örgütlenme çalış-
ması yürüttüğümüz ve yerlerini kullandığımız Liman-
İş sendikamıza, örgütlenme ve direniş süresince biz-
leri bir an dahi yalnız bırakmayan sendikacı dostları-
mıza, meslek odası temsilcilerine, yöre derneklerine, 
basın mensuplarına, direnişteki üyelerimize kumanya 
yardımında bulunan Yol-İş Sendikamıza, Mersin Bü-
yükşehir Belediyesi’ne, Akdeniz Belediyesi’ne, Alevi 
Kültür Dernekleri Mersin Şubesi ile Demokratik Kent 
Platformu bileşeni yöre derneklerine, yine direnişteki 
üyelerimizin öğlen kumanyalarını karşılayan Yenişe-
hir Belediye Başkanı İbrahim Genç’e, Akdaniz eski 
Belediye Başkanı Kenan Yücesoy’a, Alevi Kültür Der-
nekleri Mersin Şubesine, direniş boyunca bizleri yal-
nız bırakmayan herkese destek ve dayanışmalarından 
dolayı teşekkür ediyorum.

Mersin Limanındaki kazanım, Unilever’de uzun 
süren direniş sonucunda üyelerimizin bir bölümünün 
işbaşı yapmaları sendikamızın örgütlenme mücade-
lesinde izlediğimiz kararlı ve ısrarlı tutumu bundan 
sonra da sürdürmemiz gerektiğini göstermektedir.

*  *  *

Örgütlü Olduğumuz tüm işyerlerinde 2009-2011 
TİS dönemine girmiş bulunmaktayız. TİS döneminde 
zorlu bir süreç bizleri beklemektedir. Sermayenin sal-
dırılarının yoğunlaştığı, krizi bahane ederek her alan-
da işçilerin kazanımlarının gasp edilmeye çalışıldığı 
bu TİS döneminde, kazanılmış haklarımızı korumak, 
başarılı bir TİS imzalamak ve örgütlülüğümüzü koru-
mak için bütün üyelerimizi mücadeleyi yükseltmeye 
ve sendikasına ve örgütlülüğüne sahip çıkmaya çağı-
rıyorum. ★
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İşçi ve emekçilerin uzun zamandan beri gündeminde bulunan ve her 1 Mayıs’ta ısrarla dile getirilen “1 Mayıs 
resmi tatil ilan edilsin” talebi, sonunda AKP hükümeti tarafından gündeme getirildi. Özellikle, 2008 1 Mayıs’nın 
gaz, cop, panzer şiddetiyle engellenmesi, ve hükümetin de bu yönteme destek veren mesajları, ulusal ve uluslararası 
kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.

1 Mayıs’ın “Emek ve Dayanışma Günü” olarak kutlanması ve bu günün resmi tatil olarak ka-
bul edilmesine ilişkin Kanun Tasarısı, TBMM de görüşülerek  kabul edildi. Tasarıya TBMM de bulu-
nan tüm partiler destek verdi. Yasanın Meclis’teki görüşmelerini, TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, HAK-İŞ Kon-
federasyon Başkanları ve bağlı sendika yöneticileri ile işçilerden oluşan kalabalık bir heyet de izledi.
Bundan sonra 1 Mayıs, “Emek ve Dayanışma Günü” olarak resmi tatil günleri arasında yer alacak. ★

1 MAYIS EMEK VE 
DAYANIŞMA GÜNÜ
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İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve daya-
nışma günü olan 1 Mayıs; dünyanın ve ülkemizin her 
tarafında kitlesel olarak kutlandı. 1 Mayıs 2009; işçi 
ve emekçilerin dünyanın dört bir yanında krize, krizin 
yarattığı sonuçlara, baskıya, sömürüye ve savaşa kar-
şı meydanlara çıktıkları, taleplerini haykırdıkları gün 
oldu.

Dünyanın her tarafında işçi ve emekçiler; ulusal kö-
kenleri, dilleri, dinleri ve ten renkleri birbirinden farklı 
ama yaşam koşulları, talepleri benzer olan milyonlarca 
emekçi, Venezüelle’dan Küba’ya, ABD’den Kanada’ya, 
Yunanistan’dan İngiltere’ye, Rusya’dan Çin’e, Yeni 
Zellanda’dan Avustralya’ya, Mısır’dan Fas’a, Irak’tan 
Türkiye’ye kadar yüzlerce ülkede en büyük ve görkemli 
meydanları doldurdular.

Ülkemizde ise ilki 1899 yılında kutlanan 1 Mayıs, ilk 
kutlamadan 110 yıl sonra işçi ve emekçilerin mücadelesi 
sonucunda “Emek ve Dayanışma Günü” olarak tatil ilan 
edildi. Ülkemizin 100’e yakın il ve ilçesinde alanlara çı-
kan işçi ve emekçiler “krizin faturasını krizi yaratanlar 
ödesin, işsizliğin önüne geçilsin” taleplerini öne çıkar-
dılar. 

İSTANBUL
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, 1 Mayıs İstanbul’da 

Taksim tartışmaları gölgesinde kutlandı. Dünyanın pek 
çok bölgesinde ülkelerin en görkemli alanları emekçilere 
açılırken, Taksim Meydanı’nı polis günü kutlamalarına, 
maç kutlamalarına, konserlere açan İstanbul Valiliği 
sıra işçilere gelince “ayakların baş olma korkusu” ile iş-
çilere Taksim Meydanı’nı yasakladı.
İstanbul’da iki farklı 1 Mayıs kutlaması gerçekleş-

tirildi. Bunlardan birincisi Türk-İş tarafından Kadıköy 
Meydanında gerçekleştirilen kutlamaydı. Genel Başka-
nımız Kenan Öztürk, Mali Sekreterimiz Seyfi Erez, İs-
tanbul ve İstanbul 1 Nolu Şubemiz üyelerinin de katıldı-
ğı Kadıköy’deki mitinge on binlerce emekçi katıldı. Yurt-
dışından sendika, siyasi parti, demokratik kitle örgütü 
temsilcilerinin de katıldıkları yürüyüşe üst örgütümüz 
Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu (ITF) Kara 
Taşımacılığı Bölümü Başkanı Mac Urata da sendikamı-
zın kortejinde yürüdü. İstanbul ve İstanbul 1 Nolu Şube 
üyelerimiz mitinge eş ve çocukları ile kitlesel olarak ka-
tıldılar.

Türk-İş’e bağlı sendikalar, sabahın erken saatlerin-
den itibaren Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde 
toplandı. Sabah Taksim’de yapılan anmanın ardından 

Dünyanın ve Ülkemizin Her 
Tarafında Emekçiler 1 Mayıs’ta 

Alanlardaydı!
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Kadıköy’e gelen sendika genel başkanlarının da katıldığı 
yürüyüşe E-Kart, Desa Deri, IBM, Sabah-ATV grev ve 
direnişlerindeki işçiler de alanlara çıktı. Sendikal örgüt-
lenmenin engellenmemesi, örgütlenmenin önündeki en-
gellerin kaldırılması taleplerinin öne çıktığı kortejlerde 
“Sendika yoksa barış da yok, Direne direne kazanaca-
ğız, Başbakan’ın damadı sendika düşmanı” sloganları 
ile yürüdüler.

Mitingde bir konuşma yapan Türk-İş Genel Başka-
nı Mustafa Kumlu “1 Mayıs yasaktı, sizler yıllarca bu 
meydanlarda 1 Mayıs’ın tatil ilan edilmesi için mücadele 
ettiniz. 1 Mayıs tatil ilan edildi. Hükümet tatil ilan etti 
ama bilin ki bu sizlerin mücadelesinin sonucudur” dedi. 
Kumlu ayrıca hükümetin krize önlem iddiası ile lüks tü-

ketimde vergi indirimine gitmesini eleştirerek asıl temel 
tüketim maddelerinin ve asgari ücretin vergi dışı bırakıl-
ması gerektiğini söyledi. Mustafa Kumlu İşsizlik Sigor-
tası ödeme koşullarının iyileştirilmesi, işten çıkartmala-
rın yasaklanması, tüm çalışanlara ikramiye dağıtılması, 
eğitim ve sağlık hizmetlerinin parasız hale getirilmesi, iş 
güvencesi ve örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırıl-
ması gerektiğini söyledi.

DİSK, KESK, TTB VE TMMOB üyeleri de “makul 
sayı” ile Taksim Meydanına çıktı. Engellemelere rağmen 
büyük bir coşku ile Kazancı Yokuşu’na gidildi ve buraya 
karanfil bırakıldı. Taksim Meydanı’na çıkan yollara bari-
katlar kuran polis, emekçilere sokakları dar etti. Yüzler-
ce emekçi gözaltına alınırken, atılan biber gazından ve 
coplardan etkilenen emekçiler hastaneye kaldırıldılar.

 

ANKARA
Son yılların en kitlesel 1 Mayıs katılımının olduğu 

Ankara’da, mitingin ana teması ortak pankarta da yan-
sıdığı gibi “İşsizliğe, yoksulluğa, zamlara ve krize karşı, 
eşitlik, özgürlük, barış ve demokrasi” oldu. TÜRK-İŞ ve 
KESK’e bağlı sendikalar, çeşitli siyasi parti ve kurumla-
rın kendi talepleri ile katıldığı miting için Ankara Garı 
önünde toplanıldı. 

Milletvekillerinin de katıldığı mitinge Genel Eğitim 
Sekreterimiz Nurettin Kılıçdoğan ve sendikamız üyesi 
ambar işçileri eş ve çocukları ile kitlesel katıldılar. Sen-
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dikamızın Ankara Şube üyeleri zincirlerini kıran işçi pan-
kartı ile 1 Mayıs kutlamalarına katılırken, sendikamızın 
kortejinin en önünde üyelerimizin çocukları yer aldı. Sen-
dikaların oldukça kitlesel katıldıklarının görüldüğü mi-
ting yapılan konuşmalar ve çekilen halaylarla son buldu.

Sendikalar ve kitle örgütleri tarafından Kayseri’de 
kutlanan 1 Mayıs’a üyelerimiz, eş ve çocuklarıyla kitle-
sel katıldı. Tertip Komitesinde yeralan sendikamız adına 
Kayseri temsilcimiz Yaşar Alicanoğlu da konuşma yaptı. 

Temsilcimiz yaptığı konuşmada krizin faturasını ödeme-
mek için emekçilerin birlik olması gerektiğini vurguladı.

İZMİR
İzmir’de işçi ve emekçiler, 1 Mayıs mitinginin yapıl-

dığı Gündoğdu Meydanı’na 3 ayrı koldan girdiler. Sen-
dikamız TÜMTİS’in de aralarında bulunduğu Türk-İş’e 
bağlı Petrol-İş, Tes İş, Maden İş, Belediye İş, Yol İş, Tez 
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Koop İş, Tek Gıda İş sendikalarının korteji liman tarafın-
da toplanarak yapılan yürüyüş sonrasında alana girdi. 
İzmir Şube üyelerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da eş ve 

çocukları ile kutlamaya kitlesel olarak katıldı. TÜRK-İŞ, 
DİSK, KESK’e bağlı sendikalar ile çeşitli siyasi parti ve 
odanın oldukça kitlesel katıldığı mitingde “IMF defol bu 
memleket bizim, İşçilerin birliği sermayeyi yenecek, Her-
kese sağlık güvenli gelecek, Savaşa değil eğitime, sağlığa 
bütçe, Krizin faturasını ödemeyeceğiz, Tutuklu sendika-
cılar serbest bırakılsın, Yaşasın 1 mayıs, Kent A.Ş. işçisi 
yalnız değildir, Kaçak işçilik önlensin” sloganları atıldı.

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

düzenlenen 1 Mayıs mitingine çok sayıda siyesi parti ve 
dernek de katıldı. “Yaşasın 1 Mayıs, Katil ABD işbirlik-
çi AKP, Krizin faturasını patronlar ödesin” sloganları-
nın atıldığı mitinge sendikamız üyesi ambar işçileri eş 
ve çocukları ile birlikte “Yaşasın 1 Mayıs” pankartı ile 
katıldılar.

GAZİANTEP
Gaziantep’te önceki yıllara göre daha renkli ve kit-

lesel bir 1 Mayıs kutlandı. 1 Mayıs mitinginin yapıldığı 
İstasyon Meydanı’na gelen binlerce işçi ve emekçi krizin 
faturasının emekçilere ödetilmesine karşı mücadele ede-
ceklerini haykırdılar. Gaziantep’teki 1 Mayıs kutlamala-
rına TÜRK-İŞ, DİSK, KESK’e bağlı sendikalar ile siyasi 
parti ve dernekler katıldı. 

Gaziantep Şube üyemiz ambar işçileri, işten atıldık-
larından dolayı 1 yıldan fazla bir süredir direnişte olan 
Gazi-Ulaş çalışanı belediye otobüs şoförleri kitlesek 
olarak katıldılar. Ekonomik krizin faturasının işçilere 
ödetilmesine karşı tüm emek örgütlerinin birlikte mü-
cadele etmesi gerektiğini söyleyen TÜRK-İŞ Gaziantep 
İl Temsilcisi Ali Tabur’un dışında DİSK ve KESK adına 
da Nihat Bencan ve Ali Ersönmez de birer konuşma 
yaptı.

BURSA
Fomora Meydanında yapılan kutlamalara Türk-İş, 

DİSK ve KESK’e bağlı sendikalar ile çeşitli siyasi parti 
ve kurumlardan binlerce işçi ve emekçi katıldı. “İşçi me-
mur elele genel greve, Yaşasın 1 Mayıs, Krizin faturası-
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nı patronlar ödesin” sloganlarının atıldığı mitingde bir 
konuşma yapan DİSK Bölge Başkanı Ayhan Ekinci ise, 
“120 yıllık geleneği olan 1 Mayıs, birlik, dayanışma ve 
mücadele günü olarak taleplerimizi haykırmak için çok 
önemli bir fırsat olacaktır. Bugünü bize kararlılıkla ya-
şatan herkesi selamlıyor, bu uğurda hayatını kaybetmiş 
tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.

Bursa Ambarları ve aylardır direnişte olan BURU-
LAŞ çalışanı üyelerimiz ile kitlesel olarak mitinge katı-
lan sendikamız “Yaşasın 1 Mayıs” pankartı ile yürüdü. 
BURULAŞ çalışanı üyelerimiz de talepleri ile alandaki 
yerlerini aldılar. Eskişehir’de, üyelerimiz 1 Mayıs kut-
lamalarına eş ve çocukları ile kitlesel olarak katılırken, 
Balıkesir’deki üyelerimiz de 1 Mayıs kutlamalarına ka-
tıldılar.

ADANA
Adana’da 1 Mayıs’a katılan binlerce işçi ve 

emekçi krizin yükünü ödemeyeceklerini haykır-
dı. Türk-İş, KESK, DİSK, TMMOB, Adana Tabip 
Odası ve Adana Eczacılar Odası tarafından düzen-
lenen 1 Mayıs mitingine gençlerin ve grevde olan 
Petrol-İş üyesi Toros Tarım işçileri kitlesel katıldı. 
Adana’da 1 Mayıs’a katılan binlerce iş ve emekçi krizin 
yükünü ödemeyeceklerini haykırdı. 

Mitingde işten atmaların ve ücretsiz izinlerin kaldırıl-
ması talebi ön plana çıkarken DTP’ye yapılan operasyon-
lar da kınandı. Mimar Sinan Açıkhava Tiyatrosu önün-

de toplanan işçi ve emekçiler, “Krizin yükünü patronlar 
ödesin”, “Krize karşı emek cephesi”, “İşten atmalara 
son verilsin” sloganları eşliğinde iki koldan miting alanı-
na doğru yürümeye başladı. Uğur Mumcu Meydanı’nda 
son bulan yürüyüşün ardından başlayan mitinge Adana 
Şubemize bağlı ambar işçileri kitlesel olarak katıldılar. 
Yapılan konuşmalarda aylardır direnişte olan üyemiz 
AkanSel işçileri ile dayanışma çağrısı yapıldı.

MERSİN
Mersin’de 15 bini aşkın işçi ve emekçi 1 Mayıs’ta 

Devlet Hastanesinden Metropol Meydanına yürüdüler. 
Sendikamıza üye olduklarından dolayı 117 gündür di-
renişte olan Akansel İşçileri Mersin Limanı A Kapısı 
önünden Devlet Hastanesi önüne kadar yürüyerek eş ve 
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çocukları ile kitlesel olarak katıldılar. Genel Sekrete-
rimiz Gürel Yılmaz ile Örgütlenme Sekreterimiz Cafer 
Kömücü’nün de katıldığı yürüyüş kortejinin en önünde 
“Duydunuz mu? 117 gündür işimiz için, onurumuz için, 
anayasal haklarımız için direniyoruz! Akansel İşçileri 
TÜMTİS” pankartı ile direnişteki üyelerimiz ve ambar 
işçileri yürüdüler. Yürüyüş sırasında tüm kurumlardan 
sloganlarla direnişteki üyelerimize destek geldi.

Mitinge ayrıca grevde olan Toros Tarım İşçileri ile 40 
yaşını doldurdukları gerekçesi ile işten atılan Toros Dev-
let Hastanesi çalışanları da kendi talepleri ile katıldılar.

Mitingde bir konuşma yapan Petrol-İş Mersin Şube 
Başkanı Adil Alaybeyoğlu hükümetin ekonomik politika-
sının iflas ettiğini belirterek “hükümet %3,5 küçülece-
ğiz diyor. Bu durum ne kadar sürecek?Küçülmenin bede-
lini işçiye emekçiye nasıl ödetiriz planlarını yapıyorlar” 
dedi. Alaybeyoğlu yaptığı konuşmada Akansel ve Toros 
Tarım işçileri ile dayanışmayı daha da yükseltme çağrısı 
yaptı.

Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz ise yaptığı konuş-
mada “117 gündür üyelerimiz Akansel işçileri özelleş-
tirmeler sonucunda örgütsüz bırakılan ve yeniden örgüt-
lenmenin örneğini yaratabilmek için her türlü olumsuz 
koşula rağmen mücadelemizi kararlılıkla devam etti-
riyoruz. Burada sağlanacak bir başarı sadece Akansel 
İşçilerinin ve sendikamızın başarısı değil aynı zamanda 
Mersin emek ve demokrasi güçlerinin, Türkiye işçi sınıfı-
nın başarısı olacaktır” dedi.

SAMSUN
Cumhuriyet Meydanı’nda 4 bin kişinin katıldığı 1 

Mayıs mitingini TÜRK-İŞ ve KESK’e bağlı sendikalar or-
ganize ettiler. Sendikamızın da düzenleme komitesinde 
yer aldığı mitinge Yol İş, Tes İş, Belediye İş, Liman İş, 
KESK’e bağlı sendikalar ile birçok siyasi parti ve dernek 
katıldı. ★
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Uluslararası Mersin Limanı A Kapısı önünde aylardır 
yağmur-çamur, soğuk-sıcak demeden direnişi sürdüren 
üyelerimizden 138’i işbaşı yaptı, işbaşı yapmayan 50 
üyemiz de imzalanan protokol gereği kısa sürede işbaşı 
yapacak. 11 Mayısta Mersin Limanı A Kapısı önünde 
direnişin sonucuna ilişkin sendikamız tarafından basın 
açıklamasıyapıldı. Yapılan basın açıklamasına sendika-
mızın Başkanlar Kurulu üyeleri, Mersin Emek ve Demok-
rasi Platformu kurumların yönetici ve üyeleri ile çeşitli 
siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

“Direne direne kazanacağız, İşçilerin birliği serma-
yeyi yenecek, İş ekmek yoksa barış da yok, Kurtuluş yok 
tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganlarının 
atıldığı basın açıklamasında konuşan Genel Başkanımız 
Kenan Öztürk “sendikamıza üye olduklarından dolayı iş-

Uluslararası Mersin Limanında 
Sendikal Örgütlenme 

ve Kazanım



12

TÜMTİS

ten atılan 140 üyemiz hemen, geriye kalan 49 üyemizin 
ise en geç bir ay içerisinde işbaşı yaptırılacağı MIP ve 
MPO yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda işve-
ren yetkilileri tarafından kabul edilmiştir. 128 gündür 
liman A Kapısı önünde mücadele ettiğimiz arkadaşla-
rımız, işleri için, ekmekleri için, onurları için mücadele 
ettiler. Üyelerimize dönük çok yoğun baskılar yaşandı, 
sindirme politikaları izlendi fakat liman işçisi üyelerimiz 
sendikamız ile birlikte sonuna kadar direndiler. Liman 
direnişimiz Mersin’deki emek örgütlerinin, halkının da 
desteği ile daha da büyüdü, güçlendi. Bugün gelinen nok-
taya emek örgütlerinin, kardeş sendikaların destekleri 
ile geldik. Ana işverenle yapılan görüşmelerde işten çı-
karılan işçilerin tamamının işlerine geri dönecekleri ta-
ahhüt edildi. Bu bir başlangıçtır, yani mücadele bitmiş 
değildir. Mücadelemiz işyerlerinde TİS imzalanıncaya 
kadar devam edecektir” dedi.

“Örnek Bir Direniş”
Genel Başkanımız Kenan Öztürk’ten sonra konuşan 

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Aykanat “Mersin 
Limanı önünde aylardır sürdürdüğünüz onurlu direnişten 
dolayı sizleri ve sendikanız TÜMTİS’i kutluyorum. Ülke-
mizde sendikalı olmak büyük bedeller istiyor, işverenler 
sendikalaşmayı duyduklarında hemen işçileri kapı önüne 
koymaya başlıyor. Örgütlenme hakkını kazanmada sen-
dikalara ve işçilere mücadele etmekten başka bir yol kal-
mıyor. Mersin Limanında sergilediğiniz bu kararlı tutum 
Türkiye işçi sınıfına umut olmuştur” dedi.

Bu “Örnek Direniş” Nasıl Başladı, Nasıl Gelişti
Uluslararası Mersin Limanı 11.05.2007 tarihinde 

yapılan ihale ile özelleştirilerek limanın işletme hakkı 
36 yıllığına PSA (Port of Singapore Authority) – AK-
FEN Ortak Girişim Grubu tarafından oluşturulan MIP’e 
( Mersin International Port) verildi. MIP de (Mersin 
International Port) limanın yükleme, 
boşaltma ve nakliye işlerini Akan-Sel 
Nakliyat unvanlı taşeron şirket aracılığı 
ile yapmaya başlamıştır.

2007 yılında yaşanan özelleştirme-
ler sonucunda Mersin Limanı’nda çalı-
şan sendikalı işçilerin emekliliği dolan-
lar emekliye ayrılmış, diğerleri de başka 
limanlara gönderilmiş ve limandaki sen-
dikal örgütlülük dağıtılmıştır.
İşçiler çalışma koşullarının düzeltil-

mesinin, insanca yaşayacak bir ücretin, 
ancak sendikal örgütlülükle mümkün ol-
duğunu anlayıp sendikamızda örgütlen-
meye karar verdiler. 500 işçinin çalıştı-
ğı Akan-Sel Nakliyat’ta Ekim 2008’den 

itibaren örgütlenmeye başlayan sendikamız , kısa süreli 
bir çalışmanın ardından çoğunluğu sağlayarak 30 Aralık 
2008 tarihinde işyerinde çoğunluğu sağlayarak “çoğun-
luk tespiti” için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 
başvuruda bulundu. Çoğunluk tespiti için bakanlığa baş-
vurumuzu öğrenen işveren, başvurumuzdan 6 gün sonra 
61 üyemizin işine “kriz ve iş daralmasını” gerekçe gös-
tererek son verdi. 

6 Ocakta Kitlesel Basın Açıklaması ve Liman A 
Kapısı Önünde Direniş Başladı
6 Ocak Salı günü işten atılan üyelerimiz, üyelerimi-

zin eş ve çocukları, limanda çalışan üyelerimiz ile Genel 
Başkanımız Kenan Öztürk, Genel Sekreterimiz Gürel 
Yılmaz, Genel Örgütlenme Sekreterimiz Cafer Kömürcü, 
Samsun Şube Başkanımız Muharrem Yıldırım, Adana 
Şube Başkanımız Halil Çekin, Adana ve Mersin ambar-
larında çalışan üyelerimiz, Türk-İş Mersin İl Temsilcisi 
ve Mersin Şube Başkanı Adil Alaybeyoğlu, Yol-İş Şube 
Başkanı Sayim Evren, Genel-İş Şube Başkanı Hüseyin 
Comart, KESK Dönem Sözcüsü ve BES Şube Başkanı 
Yusuf Kaya, TümBel-Sen Şube Başkanı Recep Kara, 
SES Şube Başkanı Yılmaz Bozkurt, Birleşik Metal-İş 
Şube Sekreteri Rasim Gündal , Mersin Nükleer Karşıtı 
Platform Sözcüsü Sabahat Aslan, Genç-Sen üyesi Mer-
sin Üniversitesi öğrencileri, Mersin Demokratik Kent 
Platformu üyesi yöre dernekleri, Alevi Kültür Derneği 
Mersin Şube üyeleri katıldılar. 

Mersin Limanı A Kapısı önünde yapılan basın açıkla-
masına çalışan üyelerimiz, A Kapısına yürüyüş yaparak 
katıldılar. Basın açıklaması sırasında “İş ekmek yoksa 
barış da yok, Direne direne kazanacağız, Sendika hakkı-
mız söke söke alırız, İşçilerin birliği sermayeyi yenecek, 
Yaşasın sınıf dayanışması” sloganları atıldı. 

Basın açıklamasında ilk konuşmayı Genel Başka-
nımız Kenan Öztürk yaptı. Genel Başkanımız yaptığı 
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konuşmada MIP’in alt işvereni olan Akan-Sel Nakliyat 
firmasının hukuk kurallarını çiğneyerek suç işlediğini, 
anayasal haklarını kullanan liman işçilerini sindirmeye, 
sendikamıza üye olan işçileri baskı ve tehditle sendika-
mızdan istifa ettirmeye çalıştığını söyledi. Genel Baş-
kanımız Öztürk “Bütün baskılara rağmen limanda ya-
saların aradığı çoğunluğu sağladık ve yetki için Çalışma 
Bakanlığına başvuru yaptık. İşçilerin anayasal haklarını 
kullanmalarına tahammül edemeyen işverenler limanda 
işçi kıyımına giriştiler.İşçi kıyımına karşı demokratik 
haklarımızı sonuna kadar kullanacağız.Limanda yaşa-
nan hukuksuzluğa karşı başta Mersin Valisi olmak üze-
re MIP ve Akan-Sel yetkililerine sesleniyorum. İşçilerin 
sendikal örgütlenme haklarını engelleyemezsiniz.Liman-
da iş barışını işçilerin ayasal haklarını kullanmalarını en-

gelleyerek sizler yapıyorsunuz. Atılan işçileri bir an önce 
işbaşı yaptırın” dedi.

Genel Başkanımızdan sonra konuşan Genel Sekrete-
rimiz Gürel Yılmaz “MIP ve Akan-Sel yetkilileri örgüt-
lenme çalışmamızı duydukları ilk günden itibaren sen-
dika düşmanlığı yaptılar. İşverenler, vekilleri aracılığı 
ile üyelerimizi işten çıkarmakla tehdit etmiş, üyelerimizi 
tehditle yetinmeyen işveren, bir kısım üyemizi de zorla 
notere götürerek sendikamızdan istifaya zorlamıştır. 
Sendikamızdan istifa etmeyi reddeden üyelerimizi işten 
atmış, işveren işçiler üzerinde öyle baskı uygulamış ki; 
sendikamıza üye olmayan işçiler dahi zorla üyesi olma-
dıkları sendikadan istifa ettirilmişlerdir. Sendika hakkı 
anayasal bir haktır. Üyelerimize dönük ne silah çekmeler, 
ne işten çıkarmalar, ne de başka yasa dışılıklar bizleri 
yolumuzdan döndüremez.Kararlıyız. Bu işyerine sendika 
girecek. İşçiler daha iyi koşullarda, insanca yaşayabile-
cek bir ücretle çalışacaklar. Tüm emek örgütlerini Akan-
sel işçileri ile dayanışmaya çağırıyorum. Unutulmasın ki 
Akan-Sel işçileri ve sendikamızın kazanımı Türkiye işçi 
sınıfının kazanımı olacaktır” dedi. 

Türk-İş Mersin İl Temsilcisi ve Petrol-İş Şube Başka-
nı Adil Alaybeyoğlu da yaptığı konuşmada ülkemizde bir 
tiyatro oyunu sahnelendiğini, emekçilerin sözde demok-
ratik açılımlar, açlık ve yoksullukla terbiye edilmeye ça-
lışıldığını belirtti. Alaybeyoğlu “Mersin emek ve demok-
rasi güçleri olarak sendikalaşma mücadelesi kazanımla 
sonuçlanıncaya kadar yanınızda olacağız. Bu direniş aynı 
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zamanda Mersin emekçilerinin direnişidir. İşçileri işten 
atarak, aç bırakarak örgütlenmelerini engelleyemezsi-
niz. Daha köprüler atılmadan işverenleri işçilerin anaya-
sal haklarını kullanmalarına saygı göstermeye çağırıyo-
rum” dedi.

Genel-İş Şube Başkanı Hüseyin Comart ve KESK Şu-
beler Platformu Dönem Sözcüsü ve BES Şube Başkanı 
Yusuf Kaya da yaptıkları konuşmalarda üyelerimiz liman 
işçilerinin yanında olacaklarını belirterek “Bu ülkede ha-
yatı yaratan bizleriz. Bizler bir araya geldiğimizde dün-
yayı durdurabiliriz. Limanda sürdürülen başarı ile sonuç-
lanıncaya kadar mücadeleniz mücadelemizdir” dediler.

Mersin Emek ve Demokrasi Platformundan 
Kitlesel Destek
Mersin’de bulunan işçi ve memur sendikaları, meslek 

odaları, dernekler ve siyasi partiler tarafından oluştu-
rulan “Mersin Emek ve Demokrasi Platformu” bileşeni 
kurumlar direnişteki üyelerimizi ziyaret ettiler. Ziyarete 
Petrol-İş, Yol-İş, Kristal-İş, Birleşik Metal-İş, Genel-iş, 
Eğitim-Sen, BES, SES, TümBel-Sen, Yapıyol-Sen sen-
dikalarının Mersin şubeleri ile yöre dernekleri ve siyasi 
partilerin katıldı. Ziyaret sırasında “Akan-Sel işçileri 
yalnız değildir, Limana sendika girecek başka yolu yok, 
Direne direne kazanacağız, Yaşasın sınıf dayanışması, 
İşçilerin birliği sermayeyi yenecek” sloganları atıldı. 
Liman A Kapısı önüne yürüyüş yaparak gelen kurum-
lar adına konuşan KESK Dönem Sözcüsü ve BES Şube 

Başkanı Yusuf Kaya “İşverenler örgütlenme haklarını 
kullandıklarından dolayı işçileri işten atarak iş barışını 
bozdunuz. Bir an önce TÜMTİS Sendikamız ile bir ara-
ya gelerek sorunları çözün. Onurlu mücadelenizi tüm 
Mersin’e anlatacağız” dedi.

Adana’da Bulunan Sendika ve Odalardan Destek 
Ziyareti
5 Şubat günü Türk-iş Çukurova Bölge Temsilcisi Hü-

seyin Kaya Elbek ve Türk-İş’e bağlı sendikaların Ada-
na Şube Başkan ve yöneticileri direnişteki üyelerimize 
destek ziyaretinde bulundular. Ziyarek sırasında işten 
çıkarılan 100 üyemiz eş ve çocukları hazır bulundu. 
Çalışan üyelerimizin yürüyüş yaparak Liman A Kapısı 
önüne geldiği ziyaret sırasında bir konuşma yapan Ge-
nel Başkanımız Kenan Öztürk “son atılanlarla birlikte 
işten atılan üyelerimizin sayısı 100 oldu. Üyelerimizi iş-
ten atarak, sorgu odalarına alarak tehdit ederek sorun-
ları çözemezsiniz. Yaptığınız bu yasa dışı uygulamalar 
sorunları çözmek yerine daha da büyütür. Eğer sorunları 
çözmek istiyorlarsa sorunun çözümü çok basit.İşten atı-
lan üyelerimiz tekrar işbaşı yapsın. Limana kaçak işçi 
getirerek, bırakın çalışma izinlerini, oturumları dahi ol-
mayan Suriyeli kaçak işçilerle üyelerimizi karşı karşıya 
getirerek sorunları çözemezsiniz” dedi. TÜRK-İŞ Adana 
Bölge Temsilcisi Hüseyin Kaya Elbek de yaptığı konuş-
mada “buradan işverenlere seslenmek istiyorum. Sorun-
ların çözümü için bir an önce TÜMTİS Sendikamız ile bir 



15

TÜMTİS

araya gelin. Eğer sorunlar çözülmez ise bugün yönetici 
arkadaşlarımızla geldik yarın binlerle limanın önünde 
oluruz” dedi.

11 Şubat günü de DİSK, KESK, TTB ve TMMOB’a 
bağlı sendika ve odaların Adana Şubeleri destek ziyare-
tinde bulundular. Ziyaret sırasında bir konuşma yapan 
DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi Kemal Aslan “konfede-
rasyonlarımız ve sendikalarımız farklı olsa bile burada 
sizlerin vermiş olduğunuz ekmek ve onur mücadelesini 
sonuna kadar destekliyoruz. İşçilerin sermayeye karşı 
birlik olmak ve örgütlenmekten başka şansları bulunma-
maktadır” dedi.

Liman A Kapısı Önünden Taş Binaya Yürüdük: 
“Mersin Halkı Limana Dayanışmaya”
Liman A Kapısı önünde başlattığımız direnişin 48. 

gününde limanda çalışan üyelerimiz, yakınları, “Mersin 
Emek ve Demokrasi Platformu” bileşeni kurumların ka-
tılımı ile limandan tarihi Taş Bina önüne yürüyüş yap-
tık. Oldukça kitlesel geçen yürüyüş sırasında caddelerde 
toplanan halk da alkışlarla yürüyüş kortejimize katılarak 
bizlere destek verdiler.

Tarihi Taş Bina olarak bilinen Mersin Büyükşehir Be-
lediyesi önünde açıklama yapan Genel Sekreterimiz Gü-
rel Yılmaz “İşverenler hala üyelerimizi onursuz insanlar 
yerine koymaya çalışıyorlar, et ve tırnak gibi kenetlenmiş 
olan üyelerimizi birbirinden koparmaya çalışıyorlar. Li-
manda yasak olmasına rağmen üyelerimizin bir bölümü 

günde 12-13 saat çalıştırılıyorlar. Bu ilin yetkilileri, so-
rumluları bu yasa dışılığa bu kıyıma dur demelidir” dedi. 
Mersin Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşan 
Türk-İş İl Temsilcisi ve Petrol-İş Mersin Şube Başkanı 
Adil Alaybeyoğlu “anayasal haklarını kullandıklarından 
dolayı işten atılan işçiler kışın soğuğuna ve yağmuruna 
rağmen, çocuklarına ekmek götüremeyeceklerini bile 
bile tüm baskılara, şiddet uygulamalarına rağmen onur-
luca direnmeye devam ediyorlar. Mersin işçi ve emekçi-
leri olarak bu onurlu mücadeleyi işçiler kazanana dek 
sahip çıkmak zorundayız” dedi.

Toros Devlet Hastanesinde İşten Atılan 
İşçilerden Destek
Mersin Toros Devlet Hastanesi Başhekim’i tarafın-

dan ihale sözleşmesine eklenen madde ile “40 yaşını 
aştıkları” gerekçesi ile işten atılan işçiler, 2 aydır dire-
nişte olan üyelerimizi ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında 
bir konuşma yapan SES Mersin Şube Başkanı Yılmaz 
Bozkurt “ liman işçilerinin direnişi bizlere hakların di-
renerek, mücadele ederek, sorunlarımıza sahip çıkarak 
alınabileceğini gösteriyor. Liman işçileri bu onurlu dire-
nişi ile sağlık işçilerine önderlik etmiştir. AKP Hüküme-
ti bir taraftan çıkardığı yasalar ile emeklilik yaşını önce 
60’a, daha sonra da 65’e çıkarıyor, bir taraftan da 40 
yaşını aştıklarından dolayı işçileri kapı önüne koyuyor” 
dedi.
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İzmir Şubemizden Liman İşçilerine Destek 
Ziyareti
İzmir Şube Yöneticilerimiz ile Antalya İşyeri Tem-

silcilerimiz Mersin’e gelerek direnişteki üyelerimizi 
ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında bir konuşma yapan 
İzmir Şube Başkanımız Şükrü Günseli “tüm üyeleri-
mizin gözü kulağı burada, gelişmeleri yakından takip 
ediyoruz. Şube olarak üyelerimiz içerisinde destek kam-
panyası başlattık. Örnek mücadelenizden dolayı sizleri 
kutluyorum” dedi.

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu’ndan 
Dayanışma Gecesi
Mersin Emek ve Demokrasi Platformu Bileşeni ku-

rumlar direnişteki üyelerimizle dayanışma gecesi orga-
nize etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merke-
zinde gerçekleştirilen geceye üyelerimiz eş ve çocukları 
ile katılırken, sendika, oda, dernek, siyasi parti üyeleri 
ve yöneticilerinden de oldukça yoğun katılım oldu. Ge-
ceye Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, Örgütlenme Sek-
reterimiz Cafer Kömürcü, Eğitim Sekreterimiz Nurettin 
Kılıçdoğan, Toros Devlet Hastanesinden atılan işçiler ile 
çeşitli siyasi partilerin adayları da katıldı. Genel Başka-
nımız Kenan Öztürk ile Mali Sekreterimiz Seyfi Erez’in 
mesajlarının da okunduğu gecede “Direne direne kaza-
nacağız, İş ekmek yoksa barış da yok, Sendika limana 
halaylarla girecek, Yaşasın sınıf dayanışması, Liman 
işçisi sağlık işçisi omuz omuza” sloganları atıldı. Hayat 
Tv Mersin Muhabiri Kadir Baziki tarafından hazırlanan 
“direniş belgeseli”nin de gösterildiği gecede üyelerimiz 
tarafından hazırlanan “direniş marşı” da söylendi. Ge-
cede Mersin Emek ve Demokrasi Platformu adına bir 
konuşma yapan platform sözcüsü Petrol-İş Mersin Şube 
Başkanı Adil Alaybeyoğlu “TÜMTİS üyesi liman işçile-
ri limanda örgütlenmenin tarihini yazıyorlar. İşçilerin 
inandıklarında ve doğru tarzda örgütlendiklerinde neleri 
başarabileceklerini liman işçileri bir kez daha gösteri-
yor. İşverenler TÜMTİS sendikamızın tarihinin birçok 
işçi mücadelesini başarı ile sonuçlandırdıklarını bilmi-

yor. Bizler liman işçilerinin vermiş oldukları mücadeleyi 
kendimizin de mücadelesi olarak görüyoruz” dedi. Genel 
Sekreterimiz Gürel Yılmaz da yaptığı konuşmada “ Son 
atılan üyelerimiz ile işten atılan üyelerimizin sayısı 124’e 
ulaştı. Bizler işten atılan üyelerimiz, çalışan üyelerimiz 
ile birbirimize söz verdik. Mücadelemiz başarıya ulaşa-
na kadar mücadele edeceğiz. Burada kazanılacak başarı 
yalnızca liman işçilerinin başarısı değil aynı zamanda 
Mersin Emek ve Demokrasi Platformu’nun ve Türkiye 
işçi sınıfının başarısı olacaktır” dedi.

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Macit Özcan ve Milletvekili 
Hasip Kaplan Direniş Yerini Ziyaret Etti
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan, 

Akdeniz Belediye Başkanı Kenan Yücesoy ve beraberin-
deki CHP heyeti direnişin 80. gününde direniş çadırını 
ziyaret etti. Macit Özcan burada yaptığı konuşmada 
“durumunuzu yakından takip ediyorum. Sizlerin sen-
dika hakkınızı kullanmanızdan daha doğal bir hakkınız 
olamaz. Bu kentin belediye başkanı olarak tekrar işbaşı 
yapmanız için üzerime düşeni yapacağım. MIP, Akan-
Sel yetkilileri ile sendikanızın bir araya gelerek sorunun 
çözümü noktasında üzerime düşeni yapacağıma şeref 
sözü veriyorum” dedi.
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Dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı ve Mersin Mil-
letvekili Kürşad Tüzmen 81 gündür direnişte olan üyele-
rimizi ziyaret etti. Direniş yerine gelerek Genel Örgütlen-
me Sekreterimiz Cafer Kömürcü’den bilgi alan Kürşad 
Tüzmen “MIP ve Akan-Sel yetkilileri ile bir araya gelece-
ğim ve işveren taraflarının sendika ile bir araya gelerek 
sorunu çözmeye çalışacağım” dedi.

Demokratik Toplum Partisi (DTP) Şırnak Milletvekili 
Hasip Kaplan, Barış ve Demokrasi Partisi Genel Baş-
kanı Demir Çelik, DTP Akdeniz Belediye Başkan adayı 
Mehmet Fazıl Türk, Büyükşehir Belediye Başkan adayı 
Alettin Erdoğan direniş yerini ziyaret ettiler. Üyelerimi-
zin eş ve çocukları ile kitlesel olarak katıldıkları basın 
açıklaması sırasında bir konuşma yapan Hasip Kaplan 
“İLO sözleşmesini imzalayan Türkiye, Anayasa’sında 
sendikal hakları kabul eden Türkiye’de iş-
çiler bu haklarını kullandıklarından dolayı 
işten atılıyorsa ortada vahim bir durum 
vardır. Çalışma Bakanı Faruk Çelik ile Dev-
let Bakanı Kürşad Tüzmen’in burada ya-
şananlara bir çift sözleri olması gerekirdi. 
Mücadelenizde sonuna kadar yanınızda ola-
cağız, sizlerin TBMM de sesi olacağıma söz 
veriyorum” dedi.

Direnişte 100. Gün Geride Kaldı
Direnişin 100. günü dolayısı ile liman 

önünde yaptığımız basın açıklamasına 
“Mersin Emek ve Demokrasi Platformu” 

bileşeni kurumlar Mersin Defterdarlık Binası önünde 
toplanarak buradan Liman A Kapısı önüne yürüyüş ya-
parak katıldılar. Çalışan üyelerimiz ise liman içerisinde 
bulunan yemekhaneden Liman A Kapısı önüne yürüyüş 
yaparak katılırken direnişteki üyelerimizin yakınları ile 
kitlesel olarak katıldılar. Yapılan basın açıklamasında 
ilk konuşmayı Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz yaptı. 
Genel Sekreterimiz yaptığı konuşmada “işten atılan 124 
üyemiz yeniden işbaşı yapmadan, sendikal haklara saygı 
gösterilmeden direnişi bitirmeyeceğiz. 1 yılda sürse sonu-
na kadar mücadele edeceğiz. Limanda yaşanan sorunları 
çözmek amacı ile tarafları bir araya getireceğine dair 
söz veren Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı Macit Özcan’ı vermiş oldukları sözleri 
yerine getirmeye çağırıyorum. Buradan Mersin Halkına 
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ve Mersin Emek ve Demokrasi Platformu’na seslenmek 
istiyorum. Gelin hep beraber 5’er liramızı direnişteki iş-
çilerle paylaşalım.İşçiler evlerine ekmek götürememek-
ten kaynaklı eziklik nedeni ile direnişi bırakmak zorunda 
kalmasınlar” dedi.

Grevdeki Toros Tarım İşçileri Direnişi Ziyaret 
Etti
Direnişin 100. gnünde; greve çıkan 117 Toros Tarım 

işçisi ile grev yerini ziyaret eden Petrol-İş Sendikası adına 
konuşan Şube Başkanı Adil Alaybeyoğlu “işveren krizi ba-
hane ederek üyelerimizin kazanılmış haklarını gasp etmek 
istiyor. TİS’lerde sıfır zam dayatmasına karşı, 117 işçi ile 
grevdeyiz. Direnişteki liman işçileri ve grevdeki Toros Ta-
rım işçileri ile şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 
sermayenin saldırılarına karşı mücadele edeceğiz” dedi.

Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi ve 
Mersin Demokratik Kent Platformu Direnişi 
Ziyaret Etti
Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi ve Mersin’de 

bulunan yöre dernekleri tarafından oluşturulan “Mersin 
Demokratik Kent Platformu” bileşeni yöre dernekleri 
temsilcileri direnişteki üyelerimizi ziyaret etti. Ziyaret sı-
rasında bir konuşma yapan Malatya-Haçovalılar Derneği 
Başkanı Hasan Kapıkıran “Yaşanan kriz ülkemizi 
teğet geçmemiştir. Emekçilerin çıkarmadığı krizin 
faturasını krizi yaratanlar ödemelidir. Direniş ba-
şarıya ulaşana kadar yanınızda olacağız. Bizler de 
karınca kararınca desteğimizi somut olarak göster-
mek için direnişteki işçilerin yemeklerini 1 ay bo-
yunca karşılayacağız” dedi. Desteklerinden dolayı 
Alevi Kültür Derneklerine teşekkür ederek konuş-
masına başlayan Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz 
“yaklaşık 3 ay boyunca direnişteki işçilerin öğlen 
yemeklerini karşılayan Yenişehir Belediye Başkanı 
İbrahim Genç ve 15 gün karşılayan Akdeniz Bele-
diyesi eski Başkanı Kenan Yücesoy’a da dayanış-
malarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

DTP Eş Başbanı Emine Ayna’dan Ziyaret
DTP Eş Başbanı Emine Ayna direnişi ziyaret ederek 

yaptığı konuşmada “limanda işçi sınıfına yakışır bir mü-
cadele sürdürüyorsunuz. İş, Ekmek mücadelesi ile Barış 
ve Demokrasi mücadelesini birleştirmemiz gerekiyor” 
dedi.

Direnişteki üyelerimizi CHP, DSP, DTP, EMEP, ÖDP, 
TKP, Halkevleri, Genç-Sen, Toroslar Belediye Başkanı 
Hamit Tuna, çeşitli dergi çevreleri de destek ziyaretinde 
bulundular. Direnişi ayrıca Emek Partisi Genel Başkanı 
Levent Tüzel de ziyaret etti.

Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın  
Direniş Ziyaret etti
Perol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın ve Mali 

Sekreteri İbrahim Doğangül direnişi ziyaret etti. Öztaş-
kın yaptığı konuşmada “sizler ve sendikanız TÜMTİS 
limanda örnek bir mücadele sürdürüyorsunuz. Mücadele-
nizi başarıyla sonuçlandıracağınıza inanıyorum. Petrol-İş 
ve TÜMTİS sendikaları her platformda ortak davranan 
kardeş sendikalardır. Bundan sonra da sendikanız TÜM-
TİS ve direnişiniz ile dayanışma içerisinde olmaya devam 
edeceiz” dedi.
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ITF’ten Direnişe Destek Ziyareti
148 ülkede örgütlü 4.5 milyon üyesi bulunan Ulusla-

rarası Taşıma İşçileri Federasyonu (ITF) Kara Taşıma-
cılığı Bölümü Başkanı Mac Urata 116 gündür Mersin 
Limanı A Kapısı önünde direnişte olan Akan-Sel işçile-
rini ziyaret etti.

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu bileşeni sendi-
kaların yöneticilerinin de katıldığı ziyarete, çalışan üyele-
rimiz liman A Kapısı önüne yürüyüş yaparak geldiler. Üye-
lerimizin eş ve çocuklarının da katıldığı ziyaret sırasında 
bir konuşma yapan Mac Urata “ Hem liman işletmecisi 

Mersin International Port (MIP) Genel Müdürü hem de 
Akan-Sel işvereni ile bir araya geldim. Her iki firma yet-
kilileri de yaşananlar nedeni ile suçu birbirine atmakta-
dır. Her iki firma yetkililerinin de tek düşüncesi karlarını 
arttırmak ve sonuçta mağdur edilen liman işçileri olmak-
tadır. Bütün ITF yöneticileri ve üyeleri buradaki sorun 
hakkında bilgi sahibi ve burada işçilere uygulanan tavırla 
ilgili olarak çok yakından ilgileniyoruz. 2 yıllık özelleştir-
me sürecinden sonra tek gördüğümüz, sadece kar peşinde 
koşulduğudur. Sizlerin bu şekilde mağdur edilmenizin tek 
nedeni de kar hırsıdır. İşveren yetkilileri işçilerin refahı 
ve güvenliği ile ilgilenmiyorlar, bunu düşünmüyorlar. Dün-
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yada birçok ülkede olduğu gibi sizlerin de örgütlenme, 
sendikaya üye olma, işverenle toplu görüşme ve müzakere 
hakkınız var. Sizler doğru olanı yaptınız ve işverenin bu 
tavrı kabul edilemez.TÜMTİS ve ITF sorunu görüşmeye 
ve çözmeye hazır. Dünyanın farlı ülkelerindeki ITF üyesi 
kurumları harekete geçireceğiz. İşverenlerin her fırsatta 
reddettikleri örgütlenme özgürlüğünü istiyoruz. Bu sorun 
çözülene kadar ITF ve dünya genelindeki 500 sendika ile 
bu mücadeleyi destekleyeceğiz. Bu mücadeleyi hep birlik-
te kazanacağımıza inanıyorum” dedi.

Üyelerimize Polis Saldırısı
9 Mayıs tarihinde; dışardan getirilen işçiler polis 

eşliğinde limana girerken, polis direnişteki üyelerimize, 
biber gazı ve cop kullanarak saldırdı. Polisin saldırısın-
dan birçok üyemiz etkilenirken bir üyemiz de hastaneye 
kaldırıldı. Polisin bu tutumunu protesto etmek isteyen 
üyelerimizden biri sendikamız TÜMTİS’in bayrağı ile 
“İşimizi İstiyoruz” yazılı pankartı 70 metre yüksekliğin-
deki vince astı. Yaklaşık 7 saat boyunca orada bekleyen 
üyemiz daha sonra sendika yöneticilerimiz tarafından 
inmeye ikna edildi.
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Bu karalı tutum karşısında sorunu çözmeye yanaş-
mayan işverenler, sendikamızla biraraya gelerek görüş-
me yapmak ve işten atılan tüm üyelerimiz yeniden işe 
almak zorunda kaldı.

“Bütün İşçilerin Birlik Olması Gerektiğini 
Kavradık”

Refik YILMAZ Mersin 
limanında forklift operatörü 
olarak çalışıyordum. TÜM-
TİS Sendikasına üye oldu-
ğumdan dolayı işten atıldım. 
1990’dan bu yana çalışma 
hayatımda sendikalı bir iş 
yerinde çalışmadım. Haya-
limde hep günde 8 saat ça-
lıştığım, akşam eve gittiğim-
de çocuklarımla bir arada 
olmak vardı. Bu hayalimin 

gerçekleşmesi için arkadaşlarımla birlikte sendikaya üye 
olduk. TÜMTİS’le tanışana kadar sendikanın ne olduğu-
nu yeterince bilmiyordum. Sendikaya üye olduktan sonra 
yaptığımız toplantılarda işçilerin haklarının neler oldu-
ğunu, hakların ancak mücadele ederek kazanılacağını 
öğrendim. Bizler işçi arkadaşlarımızla birbirimize söz 
verdik. Kazanana kadar mücadele etmekte kararlıyız.

Mehmet KIZILTAY Mer-
sin Limanı’nın özelleştiril-
diği 2007 yılından bu yana 
Akan-Sel Nakliyat’ta çalış-
makta idim. İşveren bizlere 
vermiş olduğu hiçbir sözü 
yerine getirmedi, servisle-
rimiz kaldırıldı, 6 ayda bir 
zam alacağımız söyleniyor-
du ve aradan 2 yıl geçmesine 
rağmen ücretlerimiz 1 kuruş 
arttırılmadı. Günlük 8 saat 

vardiyalı çalışacağımız söylenmesine rağmen bizler ne 
zaman iş biterse o zamana kadar çalıştırılıyorduk. İtiraz 
edene kapı gösteriliyordu. Ağır olan çalışma koşulları-
mızın düzeltilmesi, ücretlerimizin insanca yaşayabilecek 
bir seviyeye yükseltilmesi en önemlisi de iş güvencesi ta-
lebi ile TÜMTİS’e üye olduk. Haklarımızı alana kadar 
mücadele etmekte kararlıyız.

Battal YALÇIN 2000 yılından bu yana limanda ça-
lışmaktaydım. Limanın özelleştirilmesinden sonra Akan-
Sel’de çalışmaya başladım. Ben de diğer arkadaşlarımız 
gibi sendikaya üye olduğumdan dolayı işten atıldım. 

Çalışma koşullarımız olduk-
ça ağır. Yazın sıcakta duş 
alacağımız yerlerde su dahi 
olmuyor, limana içme suyu-
muzu kendimiz getiriyorduk. 
Makinelerin yaptığı arızalar 
dahi işveren tarafından işçi-
lerden kesiliyordu. Kötü ça-
lışma koşullarımızın düzeltil-
mesi talebi ile TÜMTİS’e üye 
olduk.

Ali ARAZ Limanda yükle-
me, boşaltma işinde çalışıyo-
rum. TÜMTİS’e üye olduktan 
sonra işçilerin birlikte müca-
dele etmesinin gerekliliğini 
kavradım. Eylül 2008’de 2 
günlük iş bıraktık. Ne yapa-
cağımızı yeterince bilmeme-
mizden dolayı, ücretlerimize 
50 TL. zam almamıza rağ-
men yeterince başarılı ola-
madık. Sadece yükleme, bo-
şaltma işçilerinin birliğinin 

hak almada yeterli olmadığını, tüm çalışanların birlik 
olması gerektiğini kavradık. Tüm işçi arkadaşları sendi-
kalarda örgütlenmeye çağırıyorum.

Şerafettin DURDURAN 
Sendikaya üye olmadan önce 
çalışa saatlerimiz belli değil-
di. Fazla çalışma ücretleri-
mizi alamadığımız gibi iste-
diğimizde de “beğenmiyor-
sanız ceketinizi alıp gidin” 
tutumu ile karşılaşıyorduk. 
Henüz sendikamız işyerinde 
toplu sözleşme imzalama-
masına rağmen sendikayı 

duyan işveren bizleri fazla çalıştırmamaya başladı. İş-
veren bizlere “sendikaya güvenmeyin, sizleri satarlar” 
diyerek, bizlerle toplantılar yaparak sendikadan istifaya 
zorladılar. Bizler tüm bölümler çalışan arkadaşlarımız 
ile haklarımızı alana kadar mücadele edeceğiz. İnşallah 
başarılı olacağız.

Rıdvan ŞAHİN Tır şoförü olarak çalışırken TÜMTİS’e 
üye olduğumuzdan dolayı işten atıldım. Bizler tır ve mafi 
şoförleri yasak olmasına rağmen günde 12-13 saat çalıştı-
rılıyoruz. Haftalık izinlerimizi 10 günde bir kullanıyorduk. 
Bizlerin sendikaya üye olmamızı öğrenen işveren baskı 
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yapmanın dışında “sendikaya 
gerek yok, sorunlarınızı bana 
temsilcileriniz vasıtası ile ile-
tin” dedi. Ben ve arkadaşlarım 
da “bizim temsilcilerimiz sen-
dikamızdır. Onlarla görüşün” 
dedik. Baskılar daha da arttı. 
Maaşlarımız ödenmemeye, 3-4 
taksitte ödenmeye başladı. Biz-
ler de toplu olarak sendikaya 

üye olduk. İşveren bu defa bizlere “sendikacı diye sizlerle 
görüşen insanlar sendikacı değil, benim işimi elimden al-
maya çalışan Alman firmasının çalışanları” diyerek bizle-
rin sendikalı olmasını engellemeye çalıştı. Bizlerin örgüt-
lenmekten başka şansımızın olmadığını düşünüyorum. 

Mehmet GÜZEL Bizler 
gece 13 saat direksiyon ba-
şında çalışan, yemek molası 
olmadan yemekleri kullandı-
ğımız araçlarda yiyen şoförler 
olarak sendikaya üye olduğu-
muzdan dolayı işten atıldık. 
Patron tarafından köle yerine 
dahi konulmadık. Köle sa-
hipleri dahi yanında bulunan 
kölelerin barınma ve diğer ih-

tiyaçlarını karşılarken, bunlar köle sahiplerinden daha 
acımasız çıktılar. 

Hamdin ERMİŞ Kaynakçı 
olarak çalışırken TÜMTİS’e 
üye olduğumdan dolayı işten 
atıldım. İşveren işçilerin bir 
araya gelmesini engellemek için 
bizleri Türk-Kürt-Arap, Siirtli 
Hakkarili Mersinli, alevi sun-
ni diye bölmeye çalıştı. Fakat 
başarılı olamadı. Bizler liman-
da çalışan tüm işçiler olarak 
birliğimizi sağladık. Bundan 

sonra da hiç kimsenin bizim birliğimizi bozmasına izin 
vermeyeceğiz. Sendikalaşmaya başladıktan sonra ırk, 
dil, mezhep ayrımını bir kenara bırakarak örgütlendik. 
Dostlarımızı ve düşmanlarımızı sendikalaşma sürecinde 
daha iyi kavradık. 

Ata GÜNGÖR Yaklaşık 15 yıldır limanda çalışıyor-
dum. Eylül ayında çalışma koşullarımızın düzeltilmesi ve 
maaşlarımıza zam yapılması talebi ile iş bıraktık. MIP 
ve Akan-Sel yetkilileri sorunlarımızı çözeceklerine dair 
bizlere söz verdiler hatta aramızda protokol de yaptık. 
Yapılan protokollere ve verilen sözlere rağmen hiçbiri ye-

rine getirilmedi. Bizler sendi-
kaya ilk üye olduğumuzda il-
kokula yeni başlayan çocuklar 
gibiydik. Fakat şu anda sen-
dikamız ile haklarımızı nasıl 
alacağımızı, nasıl mücadele 
edeceğimizi öğrendik.

Kasım KILIÇ Ben de di-
ğer şoför arkadaşlarımız gibi 
oldukça ağır koşullarda çalı-
şıyordum. Ağlamayan çocuğa 
meme vermezler sözünden ha-
reketle çalışma şartlarımızın 
düzeltilmesinin tek yolunun 
sendikada örgütlenmekten ve 
mücadele etmekten geçtiği-
ne karar vererek TÜMTİS’e 
üye olduk. Şu an şunu da çok 
iyi görebiliyorum. Sendikaya 
sadece üye olmak da yeterli 
görünmüyor, işçilerin birlik ve 

beraberlik içerisinde mücadele etmesinin şart olduğunu 
daha iyi görebiliyorum.

Hasan ORHAN Son 2 yıl-
dır bizlere verilen sözlerin ne 
zaman yerine getirileceğini 
bekleyerek geçirdik. Bizlere 
sabredin her şey düzelecek 
demelerine rağmen hiçbir 
şey düzelmedi. Maaşlarımı-
zı zamanında ve tek defada 
alamıyor 3-4 taksitte ancak 
alabiliyorduk. Gece yarılarına 
kadar çalışmamıza rağmen 

hiç mesai ücreti alamadık. Çalışma koşullarımızı ve yeni 
hakları ancak sendikalarda örgütlenerek ve mücadele 
derek alabileceğimizi öğrendik.

Abdulsıtar BUL Liman A 
Kapısı önünde başlattığımız 
direnişimiz 3.5 ayı doldurma-
sına rağmen ilk günkü karar-
lılığımızla mücadeleye devam 
ediyoruz. Biz hak verilmez alı-
nır sözünün ne kadar doğru ol-
duğunu öğrendik. Biz biliyoruz 
ki mücadele ederek yeniden 
attığımız “Limana sendika 
halaylarla girecek” sloganında 

olduğu gibi sendikalı olarak yeniden işe döneceğiz.
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Çocuklar Direnişteki Babalarını Yalnız 
Bırakmadı
Tahir EREN  Babam sendikaya üye olduğundan do-

layı işten atıldı.Babamı direniş yerinde yalnız bırakma-
mak için sık sık direniş yerine geliyorum. Ben ilkokul 3. 
sınıfa gidiyorum. Buraya geleceğimi, babamın neden 
işten çıkarıldığını okulda öğretmenime de söylüyorum.
Devamsızlık problemi yaşamamak için öğretmenimden 
izin alıyorum. Öğretmenlerimiz de babamların neden bu-
rada olduklarını biliyorlar ve gelişmeleri bize soruyorlar. 
Bundan sonra da babamla birlikte direniş yerine gelmeye 
devam edeceğim.

Aziz ANDAK  12 yaşındayım ve ilkokul 4. sınıf öğ-
rencisiyim. Babamın daha iyi koşullarda çalışmak ve eve 
daha fazla ekmek getirebilmek için işçi arkadaşları ile 
birlikte sendikaya üye olduklarını biliyorum. Bugün ben 
de diğer arkadaşlarım gibi okula gitmeyerek babamla-
ra destek olmaya geldim. Biz 6 kardeşiz. Yapılan basın 
açıklamalarının bazılarına annem ve diğer kardeşlerim-
le birlikte geliyorum. Bundan sonra da gelmeye devam 
edeceğim.

Emrullah ORHAN  11 yaşındayım ve ilkokul 4. sınıfa 
gidiyorum. 7 kardeşiz ben de babamı ve işçi arkadaşla-
rına destek olmak için okula gitmeyerek buraya geldim. 
Babam neden sendikaya üye olduklarını, sendikalı çalış-

manın faydalarını anneme ve bizlere anlattı. Babamın ve 
işçi arkadaşlarının yeniden sendikalı olarak işe dönme-
sini istiyorum.

Canan DURDURAN  10 yaşındayım. Benim babam 
ve amcam sendikalı olduklarından dolayı işten atıldılar 
ve direnişteler. Babam ve amcam her gün işe gider gibi 
erkenden kalkarak direniş yerine geliyorlar. Neden her 
gün limana geldiklerini bizlere anlatıyorlar. Ben de diğer 
arkadaşlarım gibi babam ve arkadaşlarına destek olmak 
için buraya geldim, gelmeye de devam edeceğim. ★
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Küresel kriz bütün ezberleri bozarak derinleşiyor. 
Eylül başında yayımlanmış olan Amerikan işgücü pi-
yasasına ait veriler, Amerika’da işsizlik oranının yüz-
de 6.1’e çıktığını ve sadece Ağustos ayındaki istihdam 
kaybının 110 bin kişiye ulaştığını belirtmekteydi. Veri-
lere göre, siyahlar arasındaki işsizlik oranı yüzde 10.6; 
Hispanik’lerde ise yüzde 8.1 düzeyinde idi. Krizin en şid-
detli biçimde düşük eğitim düzeyine sahip vasıfsız emek-
çileri vurduğu anlaşılmaktaydı: Lise eğitimini tamamla-
mamış nüfus arasındaki işsizlik oranı yüzde 8.1’e çıkmış 
ve 1994’ten bu yana en yüksek orana ulaşmıştı.
İngiltere’de ise mevcut krizin son 60 yılda yaşanan 

en şiddetli daralma olduğu görüşü dile getirilmekteydi. 
İngiltere’de imalat sanayiindeki istihdam kayıpları 1.5 
milyon kişiye ulaşmış; reel ücretler ise yüzde 1.5 oranın-
da gerilemiş durumdaydı. İngiliz hanehalklarının borç-
luluk oranı katlanarak büyümüş ve kişisel harcanabilir 
gelirin yüzde 160’ını aşmıştı. Kredi hacmindeki speküla-
tif büyüme, özel şahısların aşırı borçlanma iştahıyla bir-
likte bir sabun köpüğü gibi şişkinleşmiş ve sürdürülemez 
bir hal almıştı.

ABD’de ve Arupa’da bankaların, yatırım şirketlerinin 
ve sigorta şirketlerinin devlet kontrolü altına alınması 
işte bu noktada gerçekleştirildi. Amerika’da kutsal bir 
kavram olarak değerlendirilen “vergi mükelleflerinin pa-
rasının”, küresel finans sisteminin “sağlığı ve istikrarı” 
söz konusu olunca sınırsız bir kaynak imişçesine har-
canması normal karşılanmaktaydı. Oysa aynı tür devlet 
müdahaleleri, 1997 Asya krizi boyunca ve 2001 Türki-
ye ve Arjantin krizlerinde uluslararası finans kesimince 
kesinlikle yasaklanmış ve devletin küçültülmesi ve yeni 
özelleştirme dalgalarıyla kamu varlıklarının tasfiyesi 
hızlandırılmıştı.

Anlaşılan gelişmekte olan ülkelerde “popülizm”, 
verimsizlik, israf ve her türlü kötülüğün anası olarak 
değerlendirilen “devlet müdahaleleri”, kapitalizmin he-
gemonik gücünde finans kesiminin çıkarları söz konusu 
olunca, gerekliliği tartışma kaldırmıyordu. Üstelik bu 
son müdahale, Amerikan hükümetinin yıl başında ger-
çekleştirmiş olduğu 160 milyar tutarındaki vergi iadesi 

paketi ve Mart ayında Bearn Stearns şirketine aktarılan 
70 milyar dolarlık kurtarma operasyonlarına ek olarak 
uygulanmaktaydı. Öyle ki, muhafazakar görüşleri ile ta-
nınan Financial Times’ın baş ekonomisti Martin Wolf, 
karışık duygular içerisinde 24 Mart tarihli köşe yazısın-
da şu satırları dile getirmişti: “14 Mart 2008 tarihini 
unutmayınız: bu tarih bundan böyle küresel serbest piya-
sa kapitalizm düşünün öldüğü gün olarak anılacaktır.”

Krizin Yapısal Nedenleri
Kapitalist dünya 1950 sonrasında sanayileşme ve ti-

caret politikalarının devlet müdahaleleri tarafından yön-
lendirildiği ve finansal sistemin ulusal politikalar tarafın-
dan düzenlenerek sıkı bir şekilde denetim altına alındığı 
bir uluslararası sistemin inşasını gerçekleştirdi. Bretton 
Woods adıyla anılan bu sistemin ayırdedici özelliği Ame-
rikan dolarının küresel pazarlarda temel alışveriş parası 
olarak kullanıldığı ve döviz kurlarının da ABD dolarına 
görece sabitlendiği bir parasal sistemin kurgulanmış ol-
masıydı. Bir yandan da emek ile sermaye arasında gö-
receli bir “barış” ortamı, devletin “sosyal” işlevlerinin 
devreye sokulmasıyla sağlanmaya çalışılmaktaydı.

Kapitalist dünya 1950-1974 arasını baş döndürücü 
büyüme hızlarıyla geçti. Söz konusu dönemde dünya 
ekonomisinin büyüme hızı yüzde 2.9’a ulaşmış; Asya, 
Afrika ve Latin Amerika’nın yoksul emekçileri tarihte ilk 
defa reel gelirlerinde bir artış olanağı yaşamışlardı. Bu 
niteliklerinden ötürü 1950-74 arası iktisadi büyüme ya-
zınında “altın çağ” diye nitelendirilir oldu. 

Ancak, bir yandan da artan küresel rekabet ile bir-
likte kapitalizmin değişmez yasaları işlemekteydi. Üre-
tim kitleselleşip sermaye birikimi yoğunlaştıkça kâr 
oranlarında da kaçınılmaz bir düşüş boy gösteriyordu. 
1960’ların ortalarından başlayarak hemen hemen tüm 
kapitalist dünyada sanayi kârları gerilerken, altın çağın 
sonuna yaklaşılmakta olduğu anlaşılmaktaydı. Sermaye-
nin ulusal sınırlar içindeki birikim temposu yeni yatırım-
ları gerçekleştirmek için çok daha yüksek kârları gerekli 
kılmaktaydı. Ancak sermayenin kârlılığı içinde bulundu-
ğu ulusal pazarın büyüklüğü ile sınırlı durumdaydı. 

Küresel Kriz ve 
Türkiye Ekonomisine Olası Etkileri

Prof Dr Erinç Yeldan, Bilkent Üniversitesi
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* * *

Kapitalizmin 1970’lerde içine girmiş olduğu buna-
lımın ve tıkanmanın doğrudan bir göstergesini veren 
aşağıdaki şekil, ABD finans dışı sektörlerinde gerçek-
leşen kâr oranlarını sergilemektedir. Şekilde geçen veri-
ler Şikago Roosevelt Üniversitesi öğretim üyesi, değerli 
meslektaşım Özgür Orhangazi’nin bir çalışmasından der-
lenmiştir. Dr. Orhangazi’nin verileri, ABD’de 1960’ların 
ortalarından başlayarak kâr oranlarındaki çarpıcı geri-
lemeyi net bir biçimde ortaya koymaktadır. 
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Bunalımdan bir çıkış yolu yurt-içi talebin uyarılması 
ve sermaye birikimine bu yolla ivme kazandırılması ola-
bilirdi. Ancak bu yöntem, emeğin gelir paylarının doğ-
rudan arttırılması anlamına geleceğinden, sermayenin 
kârlılığı açısından kabul edilebilir değildi. Dolayısıyla 
geriye tek bir seçenek kalmaktaydı: sermayenin hızla 
finansal yatırım alanlarına çekilmesi ve uluslararasılaş-
ması.

Böylece “finansal sistemin kuralsızlaştırılması ve ser-
bestleştirilmesi” yeni- muhafazakâr neoliberal politika-
ların temel şiarı haline dönüştürüldü. Kâr oranlarındaki 
durgunluğun aşılması ancak 1980 sonrasında ABD’de 
başkan Reagan ve Fed başkanı Volcker ‘in muhafaza-
kar sermaye yanlısı politikalarının devreye sokulmasıyla 
mümkün olabilmişti.

Yukarıdaki şekilden de izlenebileceği üzere 1980’lerin 
ortasından başlayarak ABD’de finans dışı kesimlerin kâr 
oranları yeniden yükselişe geçti. Kâr oranlarındaki bu 
artış, reel sektör şirketlerinin giderek rantiye gibi davra-
narak, kârlarının faaliyet dışı finansal spekülasyon yatı-
rımlarından beslenmesiyle mümkün olabilmişti. Finansal 
spekülasyon ve finansal rantlar, sanayi kârlarındaki ge-
rilemeyi telafi etmekteydi. .

Bu arada finansal serbestleştirilmeyle birlikte finan-
sal sermayenin kısa dönemli, spekülatif nitelikli karar-
ları sanayileşme hedeflerinin önüne geçiyordu. Örneğin, 
James Petras ve Henry Weltmeyer, reel sektörde kullanı-
lan her 1 dolara karşılık, dünya finans piyasalarında 25-

30 dolarlık bir işlem hacmi gerçekleştirildiğini hesaplı-
yor; 1970’lerde günde yaklaşık sadece 190 milyar dolar 
hacmi olan dünya döviz piyasası işlemlerinin, 1990’ların 
başında günde 1.2 trilyon dolara, günümüzde de 1.8 
trilyon dolara ulaşmış durumda olduğunu belgeliyordu.. 
Bu rakamın, dünya ticaret hacminin 70 misline ulaştığı 
gözlenmekteydi. 

Ancak bir yandan da spekülatif kazançların özendir-
diği finansal şişkinlik giderek başlı başına bir istikrar-
sızlık unsuru haline geliyor ve kapitalizmin başıboş ve 
anarşik niteliklerini de gözler önüne seriyordu. 

* * *

Dolayısıyla, küresel ekonominin 2007 krizi kapita-
lizmin finansallaşma sürecinin doğrudan bir ürünüdür. 
Kapitalizmin merkez ülkelerinde sermaye, artık kâr 
oranlarını sürdürebilmek için finansal spekülasyonun sa-
nal rantlarına bağımlı durumdadır. (Yukarıdaki şekilde 
özellikle 2000 sonrasının kâr artışları dikkat çekicidir!). 
Mevcut krizin aşılması için öne sürülen yeni-düzenlemeler 
veya denetleyici kurumların oluşturulması gibi girişim-
ler, finans dünyasının bu tatlı kârlılığını engelleyeceğin-
den, küresel kapitalizmin mantığına aykırıdır. Sermaye 
yanlısı muhafazakâr ideologların “şeffaflık” veya “yö-
netişim” gibi muğlak söz oyunlarıyla finansal serbestleş-
tirmenin sınırlamasına karşı durması boşuna değildir.

* * *

Bu durgunluk ve çöküntü sürecinin Türkiye’yi etki-
lememesi düşünülemez. Peki küresel krizin Türkiye’ye 
yansımaları neler olacaktır? 

Bu soruyu yanıtlamadan önce şu gerçeğin altını çize-
lim. Krizin Türkiye ekonomisindeki tezahür ediş biçimini 
ve şiddetini önceden somut rakamlarla tahmin etmemiz 
olanaklı değildir. Kriz sürecinde, örneğin dolar kuru, ya 
da borsanın olası kayıplarının boyutu gibi finansal fiyat-
ların olası rakamsal değerlerini tahmin etmek olsa olsa 
falcılık ve kehanet işidir. İktisat biliminin bu tür tahmin-
lerde bulunmaya yeterli araçları henüz geliştirilmemiş-
tir. Krizin döviz kuru, faiz oranları, borsa endeksi gibi 
olası rakamsal değerleri üzerine, hele takvim vererek 
öngörülerde bulunmak, iktisat biliminin sınırları dışında 
bir uğraştır.

Ancak, mevcut veriler ışığında küresel kriz sürecinin 
Türkiye ekonomisinde ne tür makroekonomik mekaniz-
maları harekete geçireceğini değerlendirmek olasıdır. 
Bu tür bir değerlendirme için ilk adım olarak Türkiye’nin 
2001 sonrasında küresel ekonomiyle olan bağlantılarını 
irdelememiz gerekecektir.

Türkiye 2001 krizi sonrasında uluslararası piyasa-
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lardan kaynaklanan muazzam çaplı bir finansal geniş-
leme ve ucuz kredi olanağına kavuştu. Giderek artan 
dış açıklar (cari işlemler açıkları) önce yüksek faizlerin 
cazibesiyle Türkiye’ye akmakta olan sıcak parayla, daha 
sonraları ise şirket birleşmeleri ve özelleştirmeler ile elde 
edilen doğrudan yatırım finansmanıyla karşılanmaya 
çalışıldı. Söz konusu dönemde Türkiye dış borçluluğunu 
hızla yükseltti. 2003 başında 129.6 milyar dolar olan 
toplam dış borç stoku, 2008’in Haziran ayı itibariyle 
284.4 milyar dolara yükseldi. 5.5 sene gibi bir sürede bi-
riktirilmiş olan 154.4 milyar dolarlık net yeni dış borcun 
ana kaynağı ise özel sektörün borçlanmasıydı. 

Aşağıdaki tablo bu verileri özetlemektedir. Görüldü-
ğü üzere Türkiye 2002 sonrasında küresel finans piyasa-
larına net borçlanıcı olarak katılmıştır. Biriktirilen borç 
tutarının neredeyse tamamı özel sektör bocudur. Özel 
sektör içerisinde de finans dışı şirketler kesiminin bu 
borçlanma temposunun öncüsü olduğu görülmektedir. 
Finans dış özel şirketler kesiminin 2003 başında 32.8 
milyar dolar olan dış borç stoku, 2008 Haziran’ında 
124.7 milyar dolara yükselmiş ve dış borçlanmadaki top-
lam artışın üçte ikisini oluşturmuştur.

2002.Ç4 2008.Ç2
Toplam Artı�: 

2008.Ç4-2008.Ç2
Toplam Dı� Borç Stoku 129.6 284.4 154.8 
Kamu sektörü + TCMB 86.5 93.9 7.3 
Özel Sektör - Finansal 10.3 65.9 55.6 
Özel Sektör-Finans-Dı�ı 32.8 124.7 91.9 

Kaynak: TCMB veri da�ıtım sistemi, www.tcmb.gov.tr

Dı� Borç Stoku, Milyar Dolar

Türkiye 2008 krizini yüksek cari işlemler açığı ve 
yüksek dış borç bağımlılığı ile karşılamaktadır. Ancak 
2008’in yeni küresel koşulları ucuz kredinin olası kıldığı 
ucuz döviz ve ucuz ithalata dayalı büyüme modelinin ar-
tık mümkün olamayacağını göstermektedir. 

Dolayısıyla, küresel finans piyasalarındaki daralma-
nın Türkiye’de öncelikle yüksek ölçüde dış borç biriktirmiş 
olan ve dış borçlarını çevirmek zorunda bulunan finans 
dışı reel şirket kesimini etkilemesi beklenmelidir. Bilan-
çolarında yüksek oranlı döviz borcu bulunan şirketlerin 
yükselen kredi maliyetleri ve döviz kurundaki pahalılan-
madan olumsuz etkileneceği açıktır. Bu sürecin ulusal 
üretimde gerileme ve artan işsizlik ile birlikte yaşanacak 
uzun süreli bir durgunluk yaratacağını öngörmeliyiz.

Bu sürecin ulusal üretimde gerileme ve artan işsizlik 
ile birlikte yaşanacak uzun süreli bir durgunluk yara-
tacağını öngörmek gerekmektedir. Krizi salt borsadaki 
menkul kıymetlerin değerlerinin düşmesi veya dövizin 
pahalılaşması olarak görmeye alışkın kalemler, Türk sa-
nayine ilişkin tehlike sinyallerini yadsımakta ve küresel 
krizi gelip geçici bir konjonktürel olgu olarak değerlen-

dirmektedir. Oysa Türk sanayine ilişkin üretim istatistik-
leri ulusal ekonomide yaz aylarında başlayan durgunlu-
ğun artık açık bir gerilemeye dönüştüğünü belgelemek-
tedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden 
hazırladığımız aşağıdaki şekil Türk sanayiinde yaşanan 
daralmanın boyutlarını açıkça sergilemektedir.

Elimizde daha sadece Ağustos ayı verileri bulunma-
sına karşın Türk sanayiinin içine girmiş olduğu kriz teh-
likesi açıktır. Türk imalat sanayi Haziran ayındaki yüzde 
1’lik gerilemesinin ardından, Temmuz ayında yüzde 3.2 
oranında mütevazi bir genişleme kaydetmiş idi. Ancak 
Ağustos ayı verileri Türk imalat sanayiindeki daralma-
nın yüzde 5’i aşmış olduğunu vurgulamaktadır. Küresel 
krizin daha da şiddetlendiği Eylül ayı ve sonrasında Türk 
sanayiine olan olumsuz etkilerin yoğunlaşması beklen-
melidir.

Krizi sadece İMKB’nin kayıpları ve “cari işlemler 
açığının finansmanını sürdürebilecek miyiz?” mantığıy-
la değerlendirmekle yetinen çevreler, küresel krizin Türk 
sanayi ve diğer üretici sektörlerine olan doğrudan daral-
tıcı etkilerini görmezden gelmektedir.
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Toplam sanayi

Imalat sanayi

Bu şartlar altında Türkiye ekonomisini 2008’in kalan 
aylarında ve büyük olasılıkla 2009 boyunca durgunluk 
ve yaygın işsizlik beklemektedir. Bu gözlemlere ve eli-
mizdeki iktisadi verilere karşın, “Türkiye küresel krizden 
yeni fırsatlar elde ederek çıkacaktır” savını inandırıcı 
bulmak çok güç gözükmektedir.

Kriz dönemleri kuşkusuz ki mevcut iktisat paradig-
masının gözden geçirilmesi ve yeni hedeflerin tanım-
lanması için de fırsatlar oluşturur. Türkiye için böyle 
bir yeniden paradigma tanımlanmaının bu konjonktür-
de mümkün olacağı kanısındayım. Türkiye bu kriz kon-
jonktürünü fırsat bilerek, mevcut neoliberal klişelerden 
uzaklaşıp, sanayileşmesini emek yoğun ve yüksek katma 
değerli sektörlere yöneltmek suretiyle işsizlik ve yoksul-
luk sorunlarına da çözüm arayışlarına girebilir. Kanımca 
Türkiye’nin mevcut krizde en önemli fırsatı da burada 
yatmaktadır. ★

yeldane@bilkent.edu.tr
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Örgütlenme çalışması yürüttüğümüz Uluslararası 
Unilever Firması’nın alt işverenleri Çipa ve Şimşek Nak-
liyat unvanlı işyerlerinde, 191 gün süren direniş; işveren-
ler ile sendikamız arasında yapılan protokol sonucunda 
sona erdi.

Unilever Önünde Kitlesel, Birleşik Basın 
Açıklaması
İstanbul Şubeler Platformu tarafından, grev ve dire-

nişte olan Unilever, Desa Deri, E-Kart, Yörsan, Arkas, 
Kocaeli Üniversitesi, Tega, Burgaz Rakı, Karper ve Men-
deres Tekstil işçileri ile dayanışmak amacıyla Unilever 
depoları önünde kitlesel basın açıklaması düzenledi. Ba-
sın açıklamasına grev ve direnişteki işçilerin yanı sıra 
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Tek Gıda-İş Genel Başkanı 
Mustafa Türkel, Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Ge-
nel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, Mali Sekreterimiz Seyfi 
Erez, Örgütlenme Sekreterimiz Cafer Kömürcü, Deri-İş 
Genel Başkanı Musa Servi, Hava-İş Genel Başkanı Ati-
lay Ayçin, Limter-İş Genel Başkanı Cem Dinç, TÜRK-İŞ 
1. Bölge Başkanı Faruk Büyükkucak ile bağlı sendikala-
rın yöneticileri ile TTB Merkez Konseyi Üyesi Ali Çerke-
zoğlu, İstanbul Tabib Odası Sekreteri Hüseyin Demirdi-
zen, KESK İstanbul Şubeler Platformu üyesi sendikalar 
ile Kocaeli ve Gebze’de bulunan sendikaların yönetici ve 
üyeleri katıldılar. Basın açıklamasında bir konuşma ya-
pan TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Mustafa Türkel grev ve 
direnişteki işçiler ile dayanışmayı yükseltme çağrısı ya-

parak “bu mücadeleden yılacağımızı sananlar yanılıyor, 
işyerlerinde TİS imzalanıncaya kadar mücadele süre-
cek” dedi.

ITF, ICEM ve IUF’tan Uluslararası Destek
Direnişte olan üyelerimizi sendikamızın da üyesi ol-

duğu 148 ülkede 4.5 milyon üyesi bulunan Uluslarara-
sı Taşıma İşçileri Federasyonu (ITF) Kara Taşımacılığı 
Bölümü Başkanı Mac Urata, 132 ülkede 20 milyon üyesi 
bulunan Uluslararası Kimya, Petrol, Maden ve Genel İşçi 
Sendikaları Federasyonu (ICEM) Kimya Sanayi İşçileri 
sorumlusu Kemal Özkan ve 120 ülkede 12 milyon üyesi 
bulunan Uluslararası Gıda İşçileri Federasyonu (IUF) 
Çok Uluslu Şirketler Sorumlusu Kirill Buketov ziyaret 
etti. 

Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Genel Sekreterimiz 
Gürel Yılmaz ile merkez yöneticilerimizin de bulunduğu 
ziyarete Petrol-İş Genel Sekreteri Mustafa Çavdar, Ör-
gütlenme Sekreteri Nimetullah Sözen, Tek Gıda-İş Genel 
Sekreteri Mecit Amaç katıldı. Genel Başkanımız burada 
yaptığı konuşmada “İşçi sınıfına kölece çalışma koşul-
larının dayatıldığı, kriz gerekçesi ile işçi çıkarmaların 
ve düşük ücret dayatmalarının yapıldığı, sendikasız ve 
sigortasız işçi çalıştırmanın yaygınlaştığı günümüzde 
yerel ve uluslararası düzeyde sendika ve federasyonların 
dayanışma içerisine girmelerini oldukça önemsiyoruz. 
Uluslararası dayanışmayı ve mücadeleyi daha da yük-
seltmemiz gerekmektedir. Unilever gibi dünyanın 50’nin 

Unilever’de Üyelerimiz İşbaşı Yaptı!
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üzerinde değişik ülkesinde üretim yapan bir çokuluslu 
şirkette örgütlü ve örgütlenme çalışması yürüten sendi-
ka ve federasyonların ortak mücadele etmesini işçi sını-
fının başarıya ulaşması bakımından sendikamız oldukça 
önemsemektedir. Kapitalizmin taşeron işçiliğini kullana-
rak bütün dünyada insanlığa kölelik koşullarını ve dü-
şük ücretle sendikasız çalışmayı dayattığı bu dönemde 
taşeron işçiliğinin önüne geçilmesi ve sendikal hakların 
kazanılması için için uluslararası şirketlere baskı yapıl-
ması gereklidir.
İşten atılan üyelerimiz için sendikamız tarafından 

başlatılan huhuki süreç devam etkemtedir.Gebze İş 
Mahkemesi 17.10.2008 tarihinde vermiş olduğu karar 
ile üyelerimizin haksız yere işten atıldıklarına karar 
vererek, iş akitleri sendikal sebeplerle fesedilen üyele-
rimizin işe iadelerine karar vermiştir. Unilever Firması 
yetkilileri ve Çipa ve Şimşek işverenleri mahkemelerin 

vermiş oldukları karara uygun davranacaklarını birçok 
defa belirtmişlerdi. Yaptıkları açıklamalara uygun dav-
ranarak işten atılan üyelerimize bir an önce işbaşı yap-
tırılmalıdır” dedi.

Üyelerimiz İşbaşı Yaptı
İşveren yetkilileri sendikamıza üye olduklarından do-

layı işten çıkardığı üyelerimizden 15’ine yeniden işbaşı 
yaptırdı ve sendikamızı işçilerin meşru temsilcisi olarak 
kabul ederek protokol imzaladı. Sendikamız üyesi işçile-
re baskı yapmamak ve üyelerimize farklı muamelede bu-
lunmamak taahhüdünde bulunan işveren, işbaşı yapan 
üyelerimize direnişte geçen 4 aylık ücretlerini ödemeyi 
kabul etti. İşe başlatılmayan üyelerimize 12 aylık üc-
retleri tutarında sendikal tazminat ile birlikte direnişte 
geçen 4 aylık sürenin ücreti ve kıdem,ihbar tazminat-

larının ödenmesi yapılan protokol ile 
imza altına alındı.

Unilever’in Gebze’de bulunan de-
polarının önünde sürdürdüğümüz di-
renişin kazanımla sonuçlanmasında 
ulusal ve uluslararası dayanışmanın 
önemli bir etkisi oldu. TÜRK-İŞ’e 
bağlı sendikaların İstanbul Şubeleri 
tarafından oluşturulan İstanbul Şu-
beler Platformu’nun “5 liranı dire-
nişçi işçilerle paylaş” kampanyası, 
direnişteki üyelerimizin direngenliğini 
daha da arttırmış, üyelerimize moral 
vermiştir. ★
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Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Muharrem Yıldırım, 
işten atılan Gazi-Ulaş çalışanı şoförlerin de katıldığı ba-
sın açıklamasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Asım Güzelbey’i kamuoyuna gerçekleri söylemeye, 
yargı kararlarına saygı göstermeye, işten atılan üyeleri-
mizi işbaşı yaptırmaya ve Gaziantep’te ulaşımda yaşa-
nan rezalete son vermeye çağırdı. Muharrem Yıldırım 
yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Sayın Asım Güzel-
bey belediye başkanı olmadan önce Gaziantep’in ulaşım 
sorunu yoktu. Belki yetersizlikleri vardı ama sorun yok-
tu. Sabah 05.30’da sefere başlayan belediye otobüsleri 
gece 24.30’a kadar kentin her yerine hizmet götürüyor-
du. AKP’li Asım Güzelbey, yoksul insanların yararlandığı 

toplu ulaşım hizmetini yandaşlarına ve para babalarına 
peşkeş çekmek, onlara yeni rant alanı yaratmak için, 
rezalete, keşmekeşe döndürdü. Yolcu kapmak için bir-
biriyle yarışan, ölümlü kazalara sebep olan bu anlayış, 
trafikte düzensizlik ve tam bir anarşi ortamı yarattı. 

Sayın Başkan demagoji yapacağına gerçekleri söyle-
sin. Siz başkanı olmadan önce 275 değil, 200 kişi çalışı-
yordu. Ayrıca otobüslerde fazla adam çalıştırıldığını id-
dia eden başkan, niçin 35 yeni işçi aldığını da açıklamak 
zorundadır. 

Başkan, belediyenin 45 otobüsü olduğunu söylüyor. 
Oysa belediyenin 45 değil 56 otobüsü vardı. Başkan bir 
yalan daha söylüyor. Diyor ki; her bir otobüse 6 şoför dü-

Yargı Kararları Uygulansın, 
Ulaşımda Yaşanan Rezalete 

Son Verilsin!



30

TÜMTİS

şüyordu. Peki işin aslı böyle mi? Açıklayalım: kendisinin 
işe aldığı 35 işçi ile birlikte toplam işçi sayı 235 ti. Bun-
lardan 55 tanesi itfaiye, makine sanayiyi, daire başkan 
şoförü, kontrol, güvenlik görevlisi, Gaziantepspor şoförü, 
tamirci olarak çalışıyordu. Yani otobüs şoförü olarak ça-
lışan işçi sayısı 180’di. 56 otobüse 180 şoför. Ey başkan, 
elini cüzdanına değil, vicdanına koy ve yanıt ver: 180’i 
56’ya bölersen 6 mı ediyor? Siz ya hesap bilmiyorsunuz, 
yada yalan söyleyerek yarattığınız rezalete kılıf uydur-
maya çalışıyorsunuz. Kendinizin yada yandaşlarınızın 
servetini hesaplarken bölme yada çarpmanın sonucu 
böylesine abuk subuk sonuçlar verebilir. Servetinizi kaça 
katladığınızı değil, otobüs başına düşen işçi sayısını söy-
lüyorsunuz. Karıştırmayın. 

Söyleyin sayın başkan; 
İhaleyi alan firmanın oto-
büslerinde yazın hiç klima 
çalıştı mı? Sabah ve akşam 
yolcuların yoğun olduğu sa-
atlerde çalışan otobüslerin 
akşam saat dokuzdan son-
ra mazot parası kurtarmaz 
diye çalışmamalarına bir işlem 
yaptınız mı? Yolcuların az oldu-
ğu yerlere belediye otobüslerinin, 
yolcuların çok olduğu yerlere özel 
halk otobüslerinin çalıştırılmasına 
göz yummanızı, ne ile izah ediyor-
sunuz? 

Yalan söylüyorsun derken biz 
utanıyoruz ama senin yüzün dahi 
kızarmıyor. Kevser’in otobüslere 
yapma ve kaçak mazot koyduğu 
belgelendiği halde, şoförler araba-
ların deposuna şeker koydu diyor-
sun. Biz size üniversiteden uzmanlara tespit ettirin çağrı-
sı yaptık, siz bilime de düşman zihniyetiniz yüzünden, ya-
lanınız açığa çıkar korkusuyla bu çağrımıza uymadınız.

Mersin’de 65 kuruş, Adana’da 75 kuruş olan belediye 
otobüs ücreti, Gaziantep’te neden 1 lira 25 kuruş? Bu 
soygunda payınız olduğunu düşünmüyor musunuz? 

Sayın başkan, işçilerin tazminatlarını aldığını, hala 
belediye önünde bekleyerek başka bir partinin militan-
lığını yaptığını söylüyorsunuz. Tazminatlar, Ankara’da 
AKP merkezinde imzaladığımız protokol sonrası ödendi. 
Ama aynı protokole göre; en az 200 şoför işbaşı yapa-
caktı. Niçin sadece işinize geleni söylüyorsunuz? İşçile-
rin alacaklarını ödediğinize ilişkin iddianız da tamamıyla 
yalandır. Ödediyseniz, halen devam eden alacak davaları 
neyin nesi? İşçilerin yerel mahkemede kazandığı davaları 
temyiz edip, mahkeme kararı ile kazanılmış alacağı dahi 

ödemiyorsunuz. Buna rağmen utanmadan kamuoyunun 
önüne çıkıp “işçilerin alacaklarını ödedim” diyorsunuz. 
Mahkeme kararına rağmen işçileri işe başlatmıyorsunuz. 
Suç işlediğinizi biliyor musunuz? 256 işçinin her birinin 
ücret alacağı 5.000 liranın üzerinde. Yine tazminatları 
eksik ödediniz. İşçi başına 3.000-5.000 lira ihbar ve kı-
dem tazminatı alacağı var. Bunlara cevap ver.
Şunu iyi bilmelisiniz, biz sadece ekmeğimizin mili-

tanıyız. Seçim geldi diye mücadele yürütmüyoruz. 16 
aydır sorunu çözelim diye 
çağrı yapıyoruz. Başbakan 
dahi söz verdi. Protokol im-
zalandın “işçileri alacağım” 
diye. Peki hangi gizli el, han-
gi kirli ilişki, hangi çıkar, so-
runun çözümünü engelledi? 
Sen önce bunları açıkla. Söz 
verip de yerine getirmeyene 
toplumda dönek ve yalancı 
denmez mi?

Sayın başkan, dema-
goji yapacağına yanıt ver; 
Kevser’e otobüsleri verdiği-
nizden bu yana belediyenin 
zararı ne kadar? 

Müfettişlerin incelemeleri 
sonrası Yılda’dan 
kiraladığın hurda-
lara usulsüz ola-
rak 200 milyardan 
fazla para ödeme-
ni, size zimmet çı-
kartılmasını neyle 
izah ediyorsun? 

Başkan bey, 
belden aşağı vurmaya devam ediyorsun. “Şoför sigara 
aldı, adını açıklayacağım” diyorsun. Açıklamazsan, hır-
sızın, rüşvetçinin ortağı sayılmaz mısın? Neden açıkla-
mıyorsun? 

Sen bir sigarayı konuşuyorsun ama kasanda 700 mil-
yarlık çekler çıkıyor. Adana’da arsa alım-satım işlerine 
adın karışıyor. “Ne bulursam satarım” diyordun. Alış-
kanlık yaptı herhalde: çünkü satmadık şey bırakmadın. 

Bu nedenle; ARTIK YETER diyoruz. 
İşimizi istiyoruz. 16 aydır Ekmeğimizin peşindeyiz. 

Yüzlerce işçiyi aileleri ve çocuklarıyla birlikte yandaş-
larına, Kevser’e kurban ettin. Yakanı bırakmayacağız. 
Bıkmadan, usanmadan yalanlarını anlatacağız, Gazian-
tep halkına. KAZANANA KADAR. EKMEĞİMİZİ, İŞİ-
MİZİ GERİ ALANA KADAR. MÜCADELEMİZ DEVAM 
EDECEK” dedi. ★
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Bursa Büyükşehir Belediyesinin şehir içi toplu ta-
şımacılığını yapan sarı belediye otobüsleri, Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi’nin yan kuruluşu olan Bursa Ula-
şım Anonim Şirketi (BURULAŞ) tarafından önce Deniz 
Ulaşım’a ihale edilmiş, Deniz Ulaşım da işi Evin Taşı-
macılığa yaptırmaya başlamıştır. Daha sonra BURULAŞ 
işi doğrudan Evin Taşımacılığa yaptırmaya 
başlamıştır. Bursa’nın şehir içi toplu taşıma 
işi Evin Taşımacılık vasıtası ile yapılmaya 
başlanmıştır. 

BURULAŞ’a ait sarı belediye otobüsler-
de çalışan 192 işçiden 182’si sendikamıza 
üye olmuş, sendikamız da Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’na çoğunluk için başvu-
ruda bulunmuştur. Sendikamızın bakanlığa 
çoğunluk başvurusundan sonra anayasal 
haklarını kullanarak sendikamıza üye olan 
işçiler üzerinde uygulanan baskılar artmış-
tır. Üyelerimize yönelik sendikamızdan istifa 
etmezlerse işten atılacakları ve Sakarya’ya 
sürgün edilecekleri tehditleri yapılmış, BU-
RULAŞ ve Evin Taşımacılık yetkilileri ta-
rafından listeler hazırlanarak üyelerimize gösterilmiş 
ve üyelerimiz yıldırılmaya çalışılmıştır. Sendikamızdan 
istifa etmeyi reddeden üyelerimiz daha sonra işten atıl-
dılar.

Yaşanan hukuksuzluklara karşı sendikamızın açtığı 
davalarda, üyelerimizin sendikal nedenlerle işten çıkarıl-
dıkları mahkeme kararı ile tespit edildi. Mahkeme ayrıca 
asıl işverenin Bursa Büyükşehir Belediyesinin kuruluşu 
olan BURULAŞ olduğuna karar verdi. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi yetkilileri ise mahkeme kararlarını uygula-
mak yerine başka yöntemler denemeye başladı. Bu kez 
de şehir içi toplu taşıma işini Bursa Bakım Onarım Ula-
şım Toplu Taşım İşletmeciliği (BURBAK) isimli başka 
bir belediye kuruluşu ile ihaleye çıkardı. Yapılan ihalenin 
sonuçları sendikamızın tüm ısrarlarına rağmen yasalar 
da çiğnenerek Bursa Halkından ve sendikamızdan giz-
lendi. 31 Mayıs 2008 tarihinde ise ihaleyi aldığı söyle-
nen Halk Ulaşım unvanlı bir firma çıktı ortaya. Yeni bir 
firma olduğu iddia edilen Halk Ulaşım’ın yöneticilerinin 
Evin Taşımacılığın yöneticisi Nurettin Çakmak ile oğlu 
olduğu görüldü.

Yıllardır sarı belediye otobüslerde çalışan üyelerimiz, 

işe yeni alınıyorlarmış gibi; belirli süreli, deneme süreli 
kısacası ortaçağ çalışma koşullarının dayatan yeni söz-
leşmeler dayatıldı. Sözleşme ile birlikte üyelerimize ta-
rih kısımları boş bırakılmış, istifa mektupları imzalatıl-
mak istendi. Üstelik bunları imzalamak için üyelerimize 
sendikamızdan istifa etme koşulu getirildi. BURULAŞ’ 

ta çalışan üyelerimiz Halk Ulaşım yetkilileri tarafından 
sendikamız üyesi olduklarından dolayı işbaşı yaptırılma-
dılar ve işten atıldılar. 
İşten atılan üyelerimiz ile birlikte 3 ayrı yerde açtığı-

mız imza standlarında işten atılan üyelerimizin yeniden 
işbaşı yaptırılmaları, şehir içi toplu taşımada yaşanan 
sorunların çözümü için Bursa Halkından imza topladık. 
1 haftada 50 bin Bursalı imza vererek üyelerimiz ve 
sendikamız TÜMTİS’in yanında olduklarını gösterdiler. 
Defalarca Bursa Büyükşehir Belediyesi önünde basın 
açıklaması yaparak, toplanan 50 bin imzayı Büyükşehir 
Belediyesi eski Başkanı Hikmet Şahin’e elden vermek is-
tedik, fakat Belediye Başkanı “sarı belediye otobüslerde 
çalışanlar benim işçilerim değil, taşeron firmanın işçile-
ri” diyerek sorumluluklarını yerine getirmekten kaçındı.

29 Mayıs tarihinde Genel Başkanımız Kenan Öztürk, 
Mali Sekreterimiz Seyfi Erez, Bursa Şube Başkanımız 
Ahmet Güllü ve TÜRK-İŞ Bölge Temsilcisi Mehmet Kan-
ca sorunun çözümü için Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe ile biraraya geldiler. Belediye Başkanı 
Altepe sorunun çözümü noktasında çaba sarf edeceğini 
söyledi. ★

Burulaş’ta Mücadeleye Devam!



32

TÜMTİS

Sendikalar Yasasında ve Topul İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Yasasında değişiklik yapmak artık zorunlu 
hale gelmişti. Bu zorunluluk nedeniyle, AB normları ve 
İLO’nun eleştirileri de dikkate alınarak gündeme getiri-
len tasarılar, aslında yıllardır eleştiri konusu olan konu-
larla ilgili beklentileri karşılamıyor. 12 Eylül mantığının 
korunması, örgütlenme hak ve özgürlüğü önündeki en-
gellerin kaldırılmaması tasarının temel eksikliğidir.   

Tasarıda yasanın adı; “Sendikalar yasası” olsa da, 
aslında sadece işçi ve işveren sendikaları ile ilgili dü-
zenlemeler getirmekte, kamu emekçileri, köylüler vs. 
bu yasa kapsamının dışında kalmaktadır. Yasanın ama-
cını ifade eden 1. maddede; “Bu Kanunun amacı, işçi 
ve işveren sendikaları ile konfederasyonların kuruluşu, 
yönetimi, işleyişi, denetlenmesi ile çalışma ve örgütlen-
me esaslarını belirlemek, üyelerinin temel hak ve hürri-
yetleri gözetilerek çalışma ilişkilerinde ekonomik, sosyal 
hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin 
esasları düzenlemektir” demek suretiyle yasanın “işçi 
ve işveren sendikaları yasası” olduğunu açıkça kabul 
etmiştir. Bu tanımlama ile; kamu emekçileri, emekliler, 
köylüler, gençler, sendikal örgütlenmenin dışında bıra-
kılmak, bu haktan mahrum kılınmak istenmiştir. Oysa 
genel hükümler içeren, yasaklamaları kaldıracak nitelik-
te, özgürlükçü bir yasal düzenleme ile ihtiyacı gidermek 
mümkün olabilirdi. 

Tasarı ile, 44. maddede yapılan düzenlemeyle, mev-
cut yasada 28 olan işkolu sayısı 19’a düşürülmesi plan-
lanıyor. Olumlu bir adım olmakla birlikte yeterli değildir. 
Örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayıcı her türlü engel kal-
dırılmalıdır.

Tasarı, ILO ve AB standartlarına uyum için hazır-
lanmış ama örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin 
kaldırılmasında ne ILO ne de AB standartlarına uyulma-
mıştır. Sendikal alanda gerçekten çağdaş bir yasal dü-
zenleme yapılmak isteniyorsa, yapılması gereken ilk iş, 
özellikle işçilerin kendi örgütlerini kendilerinin özgürce 
belirlemelerine imkan sağlamak olmalıdır. Bu nedenler-
le, çağdaş bir sendika yasasında örgütlenme modeli ola-
rak hiçbir kısıtlamaya yer verilmemesi, örgüt biçimlerini 

seçerken işçilerin iradelerinin  özgür bırakılması ve bu 
özgürlüğün yasal güvence altına alınması gerekir. Oysa, 
ILO sözleşmelerine aykırı olarak federasyon kurulması-
na ve işyeri/işletme sendikacılığına izin verilmemektedir. 
Sadece aynı işkolundaki sendikalar için federasyonu ola-
naklı kılan hüküm ölü doğacaktır.

Tasarıda, işkolu tespitine ilişkin prosedür aynen ko-
runmuş ancak itiraz süresi; “15 işgünü” olarak değişti-
rilmiştir. Hesaplaması açısından yaratacağı sorunlar ve 
tartışmalar bir yana belirsizliği uzatması açısından bu 
düzenleme olumsuzdur.

Tasarıyla, sendika kurucusu olmak için “Türk vatan-
daşı olma zorunluluğu” Avrupa Sosyal Şartına uygun 
olarak kaldırılmakta, böylece AB mevzuatında bulunan 
“emeğin serbest dolaşımı ilkesi” ne uyum sağlanmakta-
dır. Değişiklik olumludur.

Mevcut yasada bulunan şube genel kurullarına katı-
lacak delege sayısının alt ve üst sınırlarının yasayla be-
lirlenmesi hükmü değiştirilmemiştir. Sendika şube genel 
kurullarına katılacak delege sayısının tespitinin sendika 
tüzüğüne bırakılmayıp, alt ve üst sınırının yasayla belir-
lenmesi  sendikal özgürlüğe aykırıdır. Sendikal katılımı 
sağlamak açısından bir alt sınır konulması doğru ise de 
bu konuda yasayla üst sınır konulması, işçilerin sendika 
genel kurullarına katılımını, dolayısıyla sendikal katılımı 
olumsuz etkileyecek niteliktedir. Bu konuda yasada üst 
sınır belirlenmemeli, konu sendika tüzüklerine bırakıl-
malıdır.

Bu tasarıyla getirilen en önemli düzenlemelerden biri 
sendikaya üye olmak için noter şartının kaldırılmasıdır. 
Üyelik için sendikaya bildirimde bulunmak yeterli olmak-
tadır. Üyelik için sendikaya bildirimde bulunmayı yeterli 
sayan bu düzenleme sendikal özgürlük açısından olumlu 
bir adımdır.

Tasarı ile getirilen olumlu bir değişiklikte sendika ai-
datlarına ilişkin üst sınırın kaldırılmasıdır. Böylece sen-
dikaların üye aidatlarını kendi tüzükleriyle belirlemeleri-
ne olanak sağlanmıştır.

Tasarının, “sendika ve konfederasyon yöneticilerinin, 
yöneticilik yaptıkları sürece iş sözleşmelerinin askıda ka-

2821 ve 2822’deki Değişiklik 
Tasarısı Üzerine
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lacağını” bildiren düzenlemesi olumludur. Yöneticilik ile 
iş sözleşmesi “askı”ya alınacaktır. Seçime girmemek, 
yeniden seçilmemek veya çekilmek yada şubenin ortadan 
kalkması sebebiyle yöneticiliği sona erenler 1 ay içinde 
dönmek için işyerine başvurabileceklerdir. İşveren, baş-
vuran yöneticiyi bir ay içinde işe başlatmazsa iş akdini 
feshetmiş sayılacaktır. Şubenin kapanması ve sözleşme-
nin askıda kalması hali yeniliktir. Profesyonel kadrosu-
nun kaldırılması ve emeklilik hali de yasaya eklenmesi 
olumludur. Ancak işe başlamayı, işverenin rızasına bağlı 
kılmak hem hukuki olarak “askı” kurumu ile çelişmekte 
(çünkü: askı halinde işe başlamak için işverenin rızası 
aranmaz. örneğin grev, lokavt vb.) hem de yöneticinin 
temsilci kadar güvencesinin olmaması anlamına gelir. Bu 
nedenle düzenleme yetersiz kalmıştır. Ayrıca geri dönüş 
için görevi sebebiyle hüküm giymemiş olmak koşulunun 
kaldırılmış olması olumlu olmuştur. Ancak bu ilerlemeyi 
uygulatacak olanakları yaratmada bir ilerleme yoktur.

Tasarıyla mevcut yasadaki işyeri temsilcilerinin ata-
ma yoluyla belirlenmesi, temsilci sayısının yasa ile belir-
lenmesi uygulaması da değiştirilmemiştir. Bu konudaki 
sınırlayıcı ve sendika içi demokrasiye aykırı uygulamala-
rın devam ettirilmesi sendikal özgürlükler ve demokrasi 
açısından olumsuzdur.

Tasarı ile yasaya aykırı tüzük hükmünün değiştiril-
mesi için yönetim kuruluna yetki verilmektedir. Tüzük 
hükümlerinin (yasaya aykırı hükümler için dahi olsa) de-
ğiştirilmesi yetkisini yönetim kurullarına vermek doğru 
değildir. Ayrıca tasarı ile “ilgili makamın” yasaya aykırı 
tüzük maddesinin değiştirilmesini istemesi de doğru de-
ğildir. Yasaya aykırılığı mahkemelerin değil “ilgili ma-
kamların” değerlendirmesi garabettir.

Gelir ve giderlerin yıllık olarak yeminli mali müşavir-
ler tarafından denetlenmesi hükmü getirilmiştir. Devletin 
sendikalar üzerinde mali ve idari denetim sağlamasına 
neden olacak bu düzenleme, sendikal özgürlüğü kısıtlar. 
Mevcut olumsuzlukları önleme gibi bir amaç olsa da sen-
dikalara dışarıdan müdahale ve sendikaları baskı altına 
alma anlamına gelecek bu düzenleme yanlıştır. Sendika 
içi demokrasinin geliştirilmesi halinde, mevcut denetim 
kurulu ve kongrelerin denetimi uygulaması aracılığı ile 
yapılacak denetim daha demokratiktir. Sendikaların 
karar alarak mali müşavirlere denetim yaptırmalarının 
önünde hiç bir engel de yoktur.

Ülkemizde sendikal özgürlüklerin önündeki en önemli 
engellerden birisi de çifte barajdır. İşkolu ve işyeri barajı 
olarak sendikaların önünde yükselen bu engellerden bir 
tanesinin tasarı ile yumuşatılmış olması ileri bir adımdır. 
Ancak yeterli değildir. 12 Eylül’ün yasakçı  mantığının 
bir ürünü olan bu barajların tamamen kaldırılması, sen-

dikal özgürlükler önündeki tüm engellerin bertaraf edil-
mesi temel amaç olmalıdır. Özellikle özel sektörde ör-
gütlü bulunan sendikalar açısından işkolu barajı aşılması 
imkansız bir duvar gibi yükselmektedir. Sendikal neden-
le işçi çıkarmaların, sirkülasyonun, kayıtdışılığın yoğun 
yaşandığı özel sektörde işkolu barajı, örgütlenmenin ya-
saklanması anlamına gelmektedir. Oysa mevcut barajın 
yerine yeni bir baraj konulması sorunu çözmemiştir. Bu 
nedenle işkolu barajının mutlaka ve bütünüyle kaldırıl-
ması gereklidir. 

Bir diğer baraj da işyeri/işletme barajıdır. Bu örgüt-
lenme ve sendika seçme hak ve özgürlüğünün önündeki 
en büyük engellerden biridir. Bu baraj nedeniyledir ki 
özel sektörde bir çok işletmede sendikalaşma çalışma-
sı başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Çoğunluk sağlandı-
ğı düşüncesiyle yapılan başvurulardan sonra işletmeye 
bağlı başka işyerleri olduğu öğrenilmekte, bu durum sü-
recin uzamasına sebep olmakta, uzayan süreçte sendikal 
çalışmadan haberdar olan işveren sendika üyelerini işten 
çıkarmaktadır. Özellikle işkolumuzda bulunan, 7 bölgede 
onlarca ile dağılmış binlerce işçisi olan kargo şirketlerini 
örgütlemek, işkolu barajı nedeniyle imkansız hale gel-
miştir. Bu nedenle işyeri esası getirilmeli ve baraj tüm-
den kaldırılmalıdır.

Grev yasaklarının kapsamı daraltılmaktadır. Tasarı, 
mevcut yasaya göre ileri bir düzenleme getirmekle bir-
likte yetersizdir. Linyit üretimi, nafta üretimi veya doğal 
gaz’dan başlayan petro kimya işleri, noterlik işleri, ban-
kacılık işleri ile kamu kuruluşlarınca yürütülen şehir içi 
(deniz, kara, demiryolu, tranvay vs.) ulaşımı işleri grev 
yasağı kapsamından çıkarılmıştır. Ancak su, elektrik, ha-
vagazı ve doğalgaz üretimi, tasfiyesi ve dağıtımı işlerinde 
grev yasağı devam ettiği gibi can ve mal kurtarma işleri, 
cenaze işleri ve kamu kuruluşlarının itfaiye hizmetlerinde 
de grev yasağı devam ediyor. Yine 30. madde aynen ko-
runduğu için hastane, klinik, dispanser gibi sağlık işyerle-
ri, eczane ve okullar da grev yasağı kapsamında olmaya 
devam edecektir. Bu nedenle iyileştirme kesin olarak ye-
terli değildir. Her tür grev yasağı kaldırılmalıdır.

Sonuç olarak ;
Özellikle mevcut yasanın düzenlediği dönemi dikkate 

alacak olursak, sendikal alanda 25 yıldır toplumun ve 
sendikal mücadelenin geçirdiği evrelerin adeta yok sa-
yıldığını ve bu anlamda tasarının yapıldığı zamana göre 
oldukça geri nitelikte olduğunu kabul etmemiz gerekir. 
Tasarıyla, 12 Eylülün sendikalar yasası sistem olarak 
korunmuş, mevcut statükoyu sarsacak ciddi bir değişik-
lik yapılmamıştır. ★
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Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu’nun (ITF) 
4-5 Mart 2009 tarihinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de 
yapılan Kara Taşımacılığı Bölümü yönetim kurulu top-
lantısına Genel Başkanımız Kenan Öztürk de katıldı. 
Toplantıya 22 farklı ülkeden sendikacılar katıldı.

Genel Başkanımız Kenan Öztürk Brüksel’de Avrupa 
Parlementosu Milletvekilleri, Uluslararası Af Örgütü 
temsilcileri, Uluslararası Sendikalar Federasyonu (ITUC) 
temsilcileriyle biraraya gelerek ülkemizdeki örgütlenme-
nin önündeki engellerve bu engellerin aşalması noktasın-
da uluslararası dayanışmanın önemi konuşuldu.

Genel Başkanımız Kenan Öztürk toplantıda yaptığı 
sunumda şunları söyledi:

Öncelikle bu toplantıya katılarak sizlere Türkiye’de 
yaşanan gelişmelerle ilgili doğrudan bilgi verebildiğim 
için büyük bir memnuniyet duyduğumu söylemek istiyo-
rum. Kriz bahanesiyle işçi sınıfının kazanılmış hakları-
nın gasp edilmek istendiği uluslararası sermaye saldırısı 
karşısında, işçilerin enternasyonal dayanışmasının öne-
minin giderek arttığı bir dönemden geçiyoruz.

Krizi fırsata çevirmek isteyen sermaye; “üretimde 
daralma” olduğu gerekçesiyle; kitleler halinde işçi çıkar-
mak, ücretlerini düşürmek, işçi sınıfının uzun mücadele-
ler sonucunda elde ettiği haklarını gasp etmek için kriz 
bahanesini ileri sürüyor. 

Türkiye gibi ucuz emek cenneti ülkelerde, vahşi bir 
sömürü çarkı kuran tekeller, kriz gerekçesiyle yüz binler-
ce işçiyi işten çıkarıyor. Türkiye’de son bir yıl içerisinde 
işten çıkarılan işçi sayısı; kayıt dışı çalıştırılırken işten 
çıkarılan işçilerle birlikte 1.000.000’u geçti. 
İşverenler, kölece koşullarda, günde 13-14 saat ça-

lıştırdığı işçilerin en küçük hak talebini ve sendikalaş-
ma girişimini baskı ve işten çıkarmakla cezalandırıyor. 
Ülkemizdeki anti demokratik iş yasaları işçilerin önüne 
devasa engeller çıkarırken işverenlere her tür olanağı 
sunuyor. İşkolu ve işyeri barajları, hantal toplu sözleşme 
prosedürü, kısa sürede sonuçlandırılması gereken iş da-
valarının aylar, hatta yıllarca sürmesi, bunun en somut 
göstergeleridir.

Krizin etkilerinin yanı sıra sendikamız, son bir yıl 
içinde yönetici ve üyeleriyle birlikte, devletin ve işve-
renlerin yoğun saldırı ve baskısıyla karşı karşıya kaldı. 

Yöneticilerimiz işverenler tarafından tehdit edildi, yara-
landı. Polis tarafından defalarca gözaltına alındı. Hatta 
tutuklandı ve aylarca mahkemeye dahi çıkarılmadan ce-
zaevinde tutuldu. 
İşverenlerin şikayeti gerekçe yapılarak yönetici ve 

üyelerimize, polis tarafından aylar süren gizli takip ya-
pıldı. Telefonları dinlendi. Gece yarısı evleri basıldı ve 
kelepçelenerek gözaltına alındılar. 

Ankara şubemiz polisler tarafından basılarak evrak 
ve bilgisayarımıza el konuldu. 4 günlük gözaltının son-
rasında Genel Eğitim Sekreteri ve Ankara Şube Başka-
nımız ile birlikte Ankara Şube yöneticilerimiz tutuklana-
rak, 6,5 ay boyunca mahkemeye dahi çıkarılmadan ce-
zaevinde tutuldu. ITF Kara Taşımacılığı Bölüm Başkanı 
Mac Urata ve uluslararası delegasyonun Ankara’ya ge-
lerek duruşmaya katılması, Başbakan, Adalet ve İçişleri 
Bakanlığı’na gönderilen protesto mektup ve mesajları, 
arkadaşlarımızın çıkarıldıkları ilk duruşmada serbest bı-
rakılmalarında oldukça etkili oldu. Ancak hala arkadaş-
larımızın yargılanmasına devam ediliyor ve haklarında 
340 yıl’a varan hapis cezaları isteniyor. 

Sizleri sendikamızın son dönemde örgütlenme müca-
delesi yürüttüğü Unilever ve Uluslararası Mersin Lima-
nındaki çalışmalarımız hakkında bilgilendirmek istiyo-
rum.

Unilever firmasının taşeronu olan Çipa ve Şimşek 
Nakliyat unvanlı işyerlerinde örgütlenme çalışması yü-
rüttüğümüzü öğrenen işveren, Toplu Sözleşme yetkisi al-
mamızı engellemek için, haksız ve etik olmayan itirazlar-

Genel Başkanımız Kenan Öztürk 
ITF’in Brüksel’de Yapılan 

Toplantısına Katıldı!



35

TÜMTİS

la süreci uzatmaya çalıştı. Sendikamızın Toplu Sözleşme 
yetkisi için Çalışma Bakanlığına başvurusunun ardından 
işçileri sendikamızdan istifa ettirmek için inanılmaz bas-
kılar yaptı. İstifa ettirmeyi başaramayınca da 81’i sen-
dikamıza üye 87 işçiyi işten çıkardı. 

Önceleri sendikamız ile görüşmeyi reddeden 
Unilever’in, işyeri önünde aylarca devam eden direni-
şimiz ve bu direnişe sahip çıkan başta İstanbul olmak 
üzere Türkiye işçi sınıfının ve uluslararası dayanışmanın 
baskısı ile görüşme masasına oturması; dayanışmanın 
ve mücadelenin kazanımıdır. Direniş sırasında ITF’den 
Mac Urata ile birlikte ICEM ve IUF’tan temsilci arka-
daşların fabrika önüne kadar gelerek direnişteki üyele-
rimizi ziyaret etmesi, üyelerimizin moralini ve direnme 
azmini arttırmış, bize güç katmıştır. 

Unilever, etik olmayan, haksız itiraz ve davalarını 
geri çekmemekle birlikte, işten çıkarılan 15 üyemizi 4 
aylık ücretlerini de ödeyerek yeniden işe aldı. İşe alın-
mayan 66 üyemize ise; kıdem ve ihbar tazminatlarına 
ek olarak 16 aylık ücretleri tutarında sendikal tazminat 
ödemeyi kabul etti. Ayrıca sendika üyesi işçileri işten 
çıkarmamayı ve sendikanın üye yapma çalışmasını en-
gellememeyi taahhüt etti. Şu anda Unilever’de toplam 
250 üyemiz çalışmaya devam etmektedir. Unilever yet-
kililerine itiraz ve davalarını geri çektirmek ve TİS imza-
layabilmek için devam eden mücadelemiz ile uluslararası 
dayanışma önemini korumaktadır. 

Uluslararası dayanışmanın önemli olduğu diğer bir iş-
yerimiz ise; 2007 yılında özelleştirilen Uluslararası Mersin 
Limanıdır. Bu liman, PSA’nın ortağı olduğu MIP tarafın-
dan işletilmekte olup işçiler, günde 12-16 saat ve oldukça 
düşük ücretle, en temel ihtiyaçları olan içme suyu ve duş 
ihtiyaçları dahi karşılanmadan çalıştırılmaktadır. MIP’in 
AKAN-SEL unvanlı taşeron şirketinde bu kötü koşullarda 
çalıştırılan işçiler, Ekim 2008’de sendikamıza üye olmaya 
başladı. AKAN-SEL Nakliyat Mersin Limanı’nın yükleme, 
boşaltma ve nakliye işlerini yapmaktadır. Ve sendikamız 
çoğunluğu sağlayarak 30 Aralık 2008’de çoğunluk tespiti 
için Çalışma Bakanlığı’na başvurdu. 

Üyeliklerin başlamasından itibaren üyelerimiz üze-
rinde silahlı tehdide varan baskılar kuran işveren, 103 
üyemizi de işten çıkardı. İşten çıkarılan üyelerimizin 
yerine; ölüm pahasına, hiçbir iş tecrübesi olmayan, eği-
tim verilmemiş kaçak işçiler çalıştırılmaya başlandı. Ni-
tekim bu nedenle Yasin Kaya isimli bir işçi iş kazasına 
kurban gitti. 

Kardeş Liman-İş sendikasıyla birlikte, ortak sendi-
kalaşma mücadelesi yürüttüğümüz Mersin Limanının 
önünde, işten çıkarılan 103 işçiyle başladığımız direniş 
58 gündür devam ediyor. İşten çıkarılan 103 üyemizin 
işyeri önünde devam ettirdiği direnişe, işten çıkarılma 

tehditlerine karşın, çalışmaya devam eden 220 üyemiz 
de katılıyor. İşverenin baskı, tehdit ve yıldırma çabaları-
na karşın, mücadelemiz kararlı bir şekilde devam ediyor. 
İki ay’dan bu yana, ağır ekonomik sıkıntılara karşın de-
vam ettirdiğimiz mücadeleye, ITF ve diğer kardeş sendi-
kalardan fiili ve acil destek bekliyoruz. 

ITF Kara Taşımacılığı Yönetim Kurulu 
Toplantısında tüm üyelerin oybirliği ile alınan 
karar:
Temel sendikal haklarına gelen saldırılara karşı mü-

cadele eden Türkiye taşımacılık işçileri sendikası TÜM-
TİS ile dayanışmamızı ilan ediyoruz. 2007 Kasım’ında 
TÜMTİS Sendikasının Ankara Şubesi’nden 7 yönetici 
ve aktivist anti-demokratik bir şekilde tutuklanmıştır. 
TÜMTİS yöneticileri Horoz Kargo’da örgütlenmeye çalı-
şırken “suç örgütü oluşturmak” iddiası ile karşı karşıya 
kalmışlardır. TÜMTİS Sendikamız ayrıca 2008 yılında, 
çokuluslu bir şirket olan Unilever’ın iki taşeronunda çalı-
şan üyelerinin işten atılmasına karşı örnek bir mücadele 
sürdürmüştür. Bu dönemde, TÜMTİS örgütlenme faali-
yeti yürüttüğü için Uluslararası Mersin Liman İşletme-
cisi MIP’de liman yükleme, boşaltme ve nakliye şirketi 
Akan-Sel’de çalışan 103 işçi, sendikaya üye oldukların-
dan dolayı işlerini kaybetmişlerdir. 

Küresel Sendika Federasyonu (Global Union Federa-
tions), Uluslararası Gıda İşçileri Sendikası (IUF) ve Ulus-
lar arası Kimya, Enerji, Maden ve Genel İşçi Sendikaları 
Federasyonu’nun (ICEM) desteği ile ITF ve üyelerinin 
uluslararası dayanışmasını ilan etmektedir. Bu dayanış-
ma ve destek akıntıyı sendikanın yararına çevirmekte 
önemli rol oynamıştır. Ankara Şubesi yöneticileri 2008 
Haziran ayında cezaevinden çıkarılmışlardır. Unilever’ın 
taşeron firmaları tarafından işten atılan 86 işçi hem işe 
geri alınmıştır, hem de işten atılmadan önceki ödenme-
miş ücretleri ve tazminatları karşılanmıştır.

Ankara Şubesi sendikacılarına yönelik suçlamalar 
halen düşürülmemiştir, Unilever’ın taşeronları sendikayı 
tanımamışlardır ve MIP’ deki anlaşmazlık ise MIP ve 
AKAN-SEL yetkilileri TÜMTİS’i işçilerin temsilcisi ola-
rak görmedikleri için devam etmektedir;

Bu sebeple, Ankara davasının bütün davalılarının aci-
len masum oldukları açığa çıkarılmalıdır. Ayrıca toplan-
tı iki Unilever taşeronunun işçileri temsil eden TÜMTİS’i 
tanımalarını talep etmektedir. Ayrıca MIP’de işten atı-
lanlar işe geri alınmalıdırlar ve Akan-Sel’in sendika ta-
nımaya karşı kısıtlamaları hemen durdurulmalıdır. Bu 
nedenle, özelleştirilmiş MIP yönetimi ve MIP hisselerinin 
çoğunluğuna ortak olan çokuluslu liman operatörü PSA 
bu durumda anahtar rol oynayacaktır. ★
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NGG Dortmund Şubesi, Tükiye’de 1 Mayısın yasal-
laşması ve sınırsız gösteri hakkı için uluslararası bir 
kampanya yürüttü, kampanyayı yürütmekle görevlen-
dirilen Selahattin Yıldırım ile bir söyleşiyi yaptık. 

1 Mayısta Türkiyeye Delegasyon gönderme fikri nasıl 
doğdu?

Ankara’da tutuklu TÜMTİS yöneticilerinin serbest 
bırakılması için uluslararası bir çalışma içindeyken 
1 Mayıs 2008’deki Taksim görüntülerini izlemiştik. 
TÜMTİS yöneticileri ile dayanışmak için geldiğimiz 
Türkiye’de izlediğimiz 1 Mayıs görüntüleri bizi derin-
den etkiledi ve ne yapabileceğimizi tartıştık. Bir şey-
ler yapma fikri o zaman oluştu. 2009 Ocak ayında 1 
Mayıs’ın Türkiye’de de özgürce kutlanabilmesi için bir 
kampanya başlattık. 

Kampanyayı İranlı sendikacı Mansur Osanloo’ya at-
fetmenizin nedeni neydi?

İran Taşıma İşçileri Sendikası Genel başkanı Man-
sur Ossanloo 2006’da 7 yıl kesinleşmiş cezaya çarptı-
rıldı. İran emekçilerinin bu yürekli temsilcisi ve örnek 
sendikacısı tüm dünyada sendikal özgürlüklerin ve 
örgütlenme mücadelesinin sembolü haline gelmeliydi. 
1 Mayısın yasallaşması ve sınırsız gösteri hakkı kam-
panyasın Mansur’a atfederek 1 Mayıs mücadelesinin 
yeni dayanışmaları içinde taşıyan bir çalışma olarak 
geliştirmeyi düşündük. 

Bu kampanya nasıl uluslararasılaştı, kimler destek 
sundu?

Aralık Ayında Ford ve VW’den temsilciler, Ver.di, 
IGM ve İnşaat Sendikasından arkadaşlarla bu düşün-
ceyi paylaştık ve geniş toplantılarda konuyu tartıştık. 
Önce İstanbul, ardından Londra ve Brüksel’e giderek 
kampanya hakkında görüşmeler yaptık. Fabrikalar-
dan başlıyarak sendikal yapılara, oradan uluslararası 
sendikal örgütlenmelere, basına ve milletvekillerine, 
giderek parlementolara yansıyan bir çalışma yürütül-
dü. Kampanyanın bir parçası olarak yürütülen imza 

kampanyasında 7.000 imza toplandı. 

Çağrı çok geniş. Bu nasıl ortaya çıktı? Türkiye’den 
Kimler katıldı?

Kampanyanın çağrısını NGG Dortmund, DİSK ve 
TÜRK-İŞ Genel Sekreterleri, Hava-İş, TÜMTİS ve 
Birleşik Metal İş Genel Başkanları, Maden-İş Genel 
Sekreteri ile dünyanın 24 ülkesinden sendika ve kon-
fedrasyon temsilcileri yaptı. Federal Parlemento ve 
Avrupa Parlamentosundan 50’ye yakın milletvekili ile 
300 işçi temsilcisi yaptılar. 

DİSK, TÜMTİS ve Hava-İş’in girişimleri ve 
NGG’nin ilerleyen çalışmaları sonucu Avrupa Parla-
mentosundan karar çıktı. ITF’nin de katılımı ile, 148 
ülkeyi kapsayan dünya çapında kampanyaya dönüştü. 

Bizi Ortak Mücadele ve 
Alınterimiz Birleştirecek
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Avrupa’da ki sendikalarla birlikte çeşitli 
parti ve kitle örgütleri de kampanyada aktif 
yer aldı. Bunların etkisi nasıl oldu ve kimler 
delegasyona aktif katıldı?

Sol Parti, Yeşiller, SPD, Falken, ATTAC, 
DKP, FALKEN, VVN/BdA gibi alman parti 
ve kurumlar, Ankara’ya mektup yazarak, 
delegasyona katılarak kampanyaya katıl-
dılar. Göçmen örgütlerinden YEK-KOM, 
KOMKAR, ÖDP, Tüday, Yol TV, AABF, 
GDF, ADA gibi kurumlar, çağrıya imza at-
tılar. Yol TV, DISK, KESK ve Hava-İş’in 
katılımı ile özel program yaptı. ATİF ol-
dukça aktif bir çalışma ile kampanyaya 
sahiplendi. 

Taksim’e çıkılmasında delegasyonun etkisi oldu mu? 

Sol Parti Milletvekili Hüseyin Aydın, Avrupa Ba-
rış Meclisi adına Murat Çakır ve IGM Sendikası Yü-
rütme Kurulu, Arap Sendikalar Birliği, NGG ve GEW 
Sendikaları Genel Merkezleri, ATTAC Almanya, ITF 
Sekreteryası, Avusturya Sendikalar Birliği ve VİDA 
Sendikası, ABD Taşıma işçileri Sendikası, Nazi Kur-
banları Derneği VVN-BdA, DKP Genel Merkezi, Sol 
Parti Genel Merkezi ve NRW Eyalet Başkanı, Ver.di 
NRW Eyalet Temsilcileri, ATİF Genel Merkezi, IGM 
Frankfurt Şubesi, Ford İşçi Temsilciliği, Thyssen Baş 
Temsilciliği, Dortmund Protestan Kilisesi temsilcileri 
delegasyonu oluşturuyordu. Kampanyanın basında 
yer bulması ve dünya çapına yayılması, etkisini olduk-
ça arttırdı. Taksim’e çıkılmasında bu kampanyanın 
önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. 

Siz delegasyon adına Kadıköy’deki Türk-İş mitingine 
de katılıp, konuşma yaptınız. Oradaki durum nasıldı?

25 Nisan’da “dayanışma görevimizi yaptık, BİR-
LİK bekliyoruz’ diye bir açıklama yaptık. DİSK ve 
Türk-İşe bağlı sendikalarla bu çağrıyı paylaştık. Kam-
panyayı birlikte başlattığımız Tek Gıda İş ve TÜMTİS 

ile ilişkilerimiz olan Deri-İş, Petrol-İş, Tez Koop İş, 
Haber İş ve daha pek çok sendika ve şube, Kadıköy’de 
idi. TÜMTİS ve HAVA-İŞ’in daveti üzerine gelen ITF 
Sekreteryası ile Avusturya Sendikalar Birliği de orda 
idi. Bizde NGG olarak Almanya GEW ve ABD Taşı-
ma sendikası ve ATTAC yürütme kurulu üyeleri ile 
Taksim’den sonra Kadıköy’e geçtik. İşçi katılımının 
yoğun olduğu çoşkulu bir mitingti.

Delegasyonda yer alanlar Türkiye’deki işçilerin müca-
delesinde etkilendiler mi sizce?

Evet. Yaptığımız değerlendirme toplantısında ge-
lecek yıl 1 Mayıs’ta İstanbul’da olma kararı aldık. 
Dayanışmanın oynadığı rol, arkadaşlarımızda coşku 
yarattı. Ama Türk-İş ve DISK’in 1 Mayıs’ı ayrı kut-
lamalarını da açıkça eleştirdiler. Taksim’e çıkarken 
taşıdığımız pankartı, “gelecek yıl birlikte taşımak is-
tiyoruz” diyerek, topluca ziyaret ettiğimiz TÜMTİS’e 
bıraktık. 

Uluslararası Delegasyon Sendikamızı Ziyaret 
Etti
Uluslararası çapta yürütülen 1 Mayıs kampanya-

sı çerçevesinde ülkemize gelen delegasyonun tamamı 
sendikamızı ziyaret etti. Genel Başkanımız Kenan Öz-
türk ile Mali Sekreterimiz Seyfi Erez’in de bulunduğu 
ziyaret sırasında bir konuşma yapan Genel Başkanı-
mız Kenan Öztürk “sendikamızı ve ülkemizi ziyareti-
nizden dolayı teşekkür ediyorum. İşçi ve emekçilere 
yönelik sermayenin uluslararası çapta saldırılarına 
karşı emek örgütlerinin uluslararası dayanışma ağı ör-
meleri oldukça önemli. TÜMTİS olarak bundan sonra 
da işçi ve emekçilere dönük her saldırı karşısında bu 
tür organizasyonların içerisinde olacağız” dedi. Yurt-
dışından gelen temsilciler de sendikamız ve ülkemizde 
sürdürülen mücadeleye daha fazla destek olacaklarını 
söylediler. ★
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Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu-
nun 1 Ekim 2008de tümüyle yürürlüğe girmesiyle sosyal 
güvenlik alanında yeni bir dönem başladı. Bundan böyle 
SSKlılar 4/alı, Bağ-Kurlular 4/bli ve Emekli Sandığı iş-
tirakçileri 4/cli olarak anılacak. Yeni yasanın getirdikleri 
özetle şöyle:

Emekli aylığına refah payı verilmeyecek
- Emekli aylıkları, enflasyon değişim oranı kadar ar-

tırılacak, emeklilere refahtan pay verilmeyecek.
- Bağ-Kurluların prim oranı azalacak, cenaze yar-

dımı, emzirme ve evlenme ödeneğinden yararlanmaları 
sağlanacak.

- 1 Ekimden sonra ilk defa sigortalı olanlar, emekli-
likten sonra çalıştıklarında aylıkları kesilecek.

- Askerlik borçlanması tutarı artacak, ödeme süresi 
kısalacak.

Özürlünün annesi erken emekli olacak
- Kadın sigortalılar, doğumdan sonra işten ayrılmış 

olmaları ve çocuğun yaşaması şartıyla en fazla 2 defa 
azami 4 yılı borçlanabilecek.

- Sürekli bakıma muhtaç derecede özürlü çocuğu bu-
lunan kadın sigortalılara kanundan sonra geçen hizmet 
sürelerinin dörtte birinin hem prim ödeme gün sayılarına 
eklenmesi hem de emeklilik yaşı indirilmesi sağlandı.

- 18 yaşından küçükler, herhangi bir şart aranmaksı-
zın sağlık hizmetlerinden yararlanacak.

- 1 Ekimden sonra 18 yaşını dolduran kız çocukları, 
anne-babalarının sağlık yardımından yararlanamaya-
cak. Halen anne-babasının sigortalılığından yararlanan 
kız çocukları, durumları değişmediği sürece bu haktan 
yararlanmaya devam edecek.

Yoksulun primini devlet ödeyecek
- Aile içindeki kişi başı geliri 212 YTLden az olan-

lar, vatansız ve sığınmacılar, 65 yaş veya özürlü aylığı 
alanlar, şeref, vatani hizmet aylığı ve gazi aylığı alanlar, 
Çocuk Esirgeme Kurumunca bakılan çocuklar, köy koru-
cuları ile olimpiyat şampiyonlarının genel sağlık sigorta-
sı primleri devletçe karşılanacak.

- Aylık geliri 212-638.7 YTL arasında olanlar 25-
55 YTL, 638.7-1277 YTL arasında olan 73 YTL, 1277 

YTLden fazla olanlar 146 YTL ödeyerek sağlık hizme-
tinden faydalanacak.

Malul aylığı genişleyecek
- Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi yapmamış ül-

kelere götürülen işçiler ve ailelerine sağlık hizmetlerin-
den yararlanma imkanı sağlanacak.

- Bağ-Kurlular için geçici iş göremezlik ödeneği ve-
rilecek. İş kazası ve meslek hastalığı ile analık halinde 
ayakta tedavilerde günlük kazancın 2/3ü, yatarak te-
davide 1/2si kadar geçici iş göremezlik ödeneği alabi-
lecek.

- Malul aylığı için daha önce aranan en az yüzde 66 
meslekte kazanma veya çalışma gücü kaybı oranı yüzde 
60a indi.

İşsiz kalana 90 gün tedavi imkânı
- Tarım Bağ-Kurlularından ve köy muhtarlarından 15 

günlük prim almak suretiyle 30 gün hizmet alma imkânı 
getirildi. 

- Bağ-Kurluların sağlık hizmetlerinden yararlanma-
ları için gerekli olan 240 günlük prim gün, SSK çalışan-
larının aile fertleri için gerekli 120 gün prim gün sayısı 
30 güne iniyor.

- Bağ-Kurluların 60 günlük prim borcu olsa dahi sağ-
lık hizmetlerinden yararlanabilecek.

-  İşten ayrılanlar, prim borcu olup olmadığına bakıl-
maksızın 90 gün daha sağlık hizmetlerinden yararlandı-
rılacak.

Hastane farkına yüzde 30 sınırı
- Bağ-Kurluların yol ve refakatçi giderlerini Sosyal 

Güvenlik Kurumu karşılayacak.
- Tüm genel sağlık sigortalılarının ve bakmakla yü-

kümlü oldukları kişilerin yurtiçinde yapılamayan tetkik-
lerinin yurtdışında yapılabilmesi sağlanacak.

- Sağlık hizmeti sunucularının vatandaşlardan alabi-
lecekleri fark ücretine yüzde 30 sınırlama getirildi.

- Acil durumlarda 18 yaşından küçükler, bakıma 
muhtaç olanlar, ve iş kazası, meslek hastalıkları ve bula-
şıcı hastalıklarda hiçbir şart aranmadan sağlık hizmeti 
alabilecek. ★

Sosyal Güvenlikte Yeni Dönem
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Kot taşlama işçisi olan ve uzun süredir tedavi 
gören Murat Bircan hayatını kaybetti. 
Kot tekstili sektöründe kotların taşlanması sırasında 

kullanılan çeşitli maddelerden dolayı yaşanan ölümler 
devam ediyor. Uzun süredir silikozis hastalığına bağlı 
gelişen tüberkülozdan tedavi gören 32 yaşındaki Murat 
Bircan hayatını kaybetti. Bircan’ın ölümünden sonra Kot 
İşçileri Dayanışma Komitesi yazılı açıklama yaparak, 
önlemlerin yetersiz olduğuna dikkat çekti. 

Slikoz işçilerinin hiç bir sosyal güvencesi olmadığı 
belirtilen açıklamada büyük markaların taşeron şirket-
ler eliyle kot kumlama yaptığını ve işçileri sigortasız 
çalıştırdığını, iş yerlerinin dahi kayıt dışı olduğuna dik-
kat çekerek işçilerin mahkemelerde kot kumlama işçisi 
olduğunu kanıtlamasının oldukça zor ve uzun sürdüğü 
kaydedildi. 

Sosyal güvenlik hakkı
Dayanışma komitesi açıklamasında, Sağlık 

Bakanlığı’nın kot taşlama işinde çalışan herkesi göğüs 
hastanelerine ulaşması için ülke çapında bir kampan-
ya başlatmaya çağırarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nı sigortaya bakmaksızın tüm silikozis hasta-
larının hastalıkları oranında sosyal güvenlik haklarından 
yararlanmalarını sağlamasın istedi. Adalet Bakanlığı’nın 
silikozis hastalarını mahkeme giderlerinden muaf tut-
mak üzere acilen bir genelge çıkarması gerektiği belirti-
len açıklamada, hükümet de denetim görevini yapmayan 
kamu görevlilerinin soruşturulmasına ve yargılanmasına 
engel olmamaya çağırıldı. ★

Kot Taşlamada 
Bir Can Daha! 
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16-22 Mart 2009 tarihleri arasında 5. 
Dünya Su Forumu İstanbul’da gerçekleşti-
rildi. Biz de Dünya Sosyal Forumu Su Ada-
leti Grupları Koalisyonu tarafından 2007 
yılında yayımlanan raporunu yayımlıyoruz.

Su Özelleştirmesi Neden 
Basarısızdır?
Dunyada bir milyar insan temiz suya 

erişmeden, 2.6 milyar insan ise sağlık hiz-
metlerinden yoksun. Her gün beş bin çocuk 
kirli su içmenin yarattığı sonuçlar yüzün-
den oluyor. Küresel su krizini asmamız 
gerektiği ortada. Gectiğimiz on beş yılda, 
uluslararası yardim kuruluşları - Dünya 
Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve 
zengin hükümetler de dahil – özelleştirme-
nin küresel su krizine bir çözüm getirece-
ğini öne sürdüler. Yoksul ülkelere, dünya-
nın en büyükleri de dahil –Suez, Veolia, Saur, Thames 
– özel şirketlerin su sistemlerinin iyileşmesi için finansal 
kazanç ve verimlilik getireceği söylendi. Ancak zaman 
geçtikçe bu özelleştirme tablosu basarisiz oldu. İste bu-
nun 10 nedeni:

1. Yüksek su faturaları
Cote d’Ivoire, Gine, Senegal, Bolivya, Filipinler ve 

daha pek çok ülkede şirketler, su sistemlerinin kontrolü-
nü ellerine geçirdikten sonra sürekli olarak su faturala-
rını artırdılar, bu da genellikle suyu yoksullar için satın 
alınmaz hale getirdi.

2. Bağlantısızlıklar
Eğer yoksul aileler su faturalarını ödeyemezlerse sis-

temle bağlantılarının kopması riskiyle karsılaşabilirler. 
Cote d’Ivoire, Gine ve Senegal’de durum bu oldu. Güney 
Afrika’da fatura ödeyemeyenlerin bağlantılarını kaybet-
mesi, 2000 yılındaki kolera salgını sırasında bile devam 
etti.

3. Kazanç, toplumdan uzaklaştı
Şirketler parayla su sistemleri için yeniden yatırım 

yapmak yerine kârlarını toplumdan alıp uzaktaki pay sa-
hiplerinin ve şirket yöneticilerinin ceplerine aktarmakta 
özgürler.

4. Yolsuzluk arttı, izlenebilirlik azaldı
Özelleştirme sözleşmeleri şeffaflıkta yetersiz ve iz-

lenebilirlikten yoksun. Fas’ta, Kazablanka’daki su söz-
leşmesi, rakip tekliflere sunulmadan Kral II. Hasan ta-
rafından kişisel olarak karara bağlandı. Gana’da Dünya 
Bankası ve Su Bakanlığı, tedarik yasalarını ihlal ederek 
30 milyon dolarlık sözleşmenin iptali için savaşıyor.

5. “İyilerinden seçme”
Özel şirketler, su boruları sisteminin zaten mevcut ol-

duğu ve kârlarını garanti edebilecekleri orta sınıf nüfusa 
hizmet vermeyi tercih ediyor. Darusselam’da su özelleş-
tirmesi sözleşmesiyle, zaten düzenli su erişimi olan kârlı 
alanların “iyilerinden seçilirken”, yoksul bölgeler dışarı-
da bırakıldı.

6. Görmezden gelinen Afrika
Sahra Altı Afrika’sı küresel olarak suyla bağlantıya 

gereksinim duyan insanların yüzde 25’ini oluşturuyor; 
ancak su ana kadar özel şirketlerin yatırım vaatlerinin 
yüzde birini bile alamadılar. Sahra Altı Afrika’sında bü-
yük su özelleştirmesi sözleşmelerinin yüzde 80’i durdu 
ya da yatırım meselelerinden dolayı anlaşmazlıklar sü-
rüyor.

7. Finansman bedeli daha fazla
Kamu finansmanının aksine, şirketlerin kredilerinin 

daha yüksek faiz oranları var. Bu yüksek faizler, tamir, 
yenileme ve diğer bakim hizmetleri için daha fazla para 
ödemek zorunda kalan kullanıcının sırtına yükleniyor.

Su Özelleştirilemez!
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8. Kaybedilen işler
Su özelleştirmeleri, isten çıkarmalarla ya da çalışan-

ların kazançlarındaki kesintilerle yakından ilgilidir. Az 
sayıda personel çalıştırma, müşteri hizmetini ve su kali-
tesini azaltıyor. Gana’da yüzlerce işçi, bir özel isletmenin 
su sözleşmesi devam suresi içinde isten çıkarıldı.

9. Dışarıdan dayatma
Su özelleştirmesi, genellikle bir koşulda, eğer yok-

sul ülke Dünya Bankası’ndan ve IMF’den borç yardı-
mı ya da yardim almak istiyorsa yapılır. Tanzanya’da, 
Darusselam’daki su özelleştirmesi, uluslararası kuruluş-
ların borç yardımı ve kredilendirme koşullarında yapıldı. 
Gana’da da su özelleştirmesi, borç yardımı için dayatılan 
bir koşuldu.

10. Geri dönüşü zor
Bir hükümet kurulusu su sitemini özelleştirdiği za-

man anlaşmadan çekilmek cok zor olabilir. Tanzanya’da 
sözleşmenin iptalinin ardından bugün çokuluslu su şir-
ketleri hükümete milyonlarca dolarlık tazminat davaları 
açıyorlar.

Top 10: Kamu Mali Su Neden Basarili 
Olmuştur?
Dünyada bir milyar insan temiz suya erişimden, 2.6 

milyar insan ise sağlık hizmetlerinden yoksun. Her gün 
beş bin çocuk kirli su içmenin yarattığı sonuçlar yüzün-
den oluyor. Küresel su krizini aşmamız gerektiği ortada. 
Bazı kamu mali su şirketleri yetersiz ve hizmette kotu 
olsa da gittikçe daha fazlası kullanıcılarına iyi hizmet 
sağlamaktadır. Dünyanın sisteme girmiş bulunan suyu-
nun yüzde 90’i kamunun elindeyken, insan hakki olarak 
suyu herkes için pratik bir gerçeklik haline getirmek için 
basarili kamu tedarikçilerinden dersler çıkarmalıyız. 
Kuruluşların ve hükümetlerin kamu mali suyu destekle-
meleri gerekir. İste bunun için 10 neden:

1. Adaletli su faturaları
Brezilya’daki Porto Alegre gibi basarili kamu sektö-

rü su sağlayıcıları adaletli su faturaları düzenliyor; bu 
da zenginlerin yoksul kullanıcıların desteklenmesi için 
tükettikleri su üzerinden daha fazla ödemeleri anlamına 
geliyor. Botswana’da ulusal su kurumu, en alt tabakada 
kalan hane kullanıcılarının suya erişimini sağlayabilmek 
için çapraz sübvansiyon politikası uyguluyor.

2. Bağlantısızlık yok
Kambocya’da, Fnom Pen’de hiçbir kullanıcının suyla 

bağlantısını koparmayan bir politika uygulanıyor, özel-
likle de en yoksul toplulukların.

3. Yeni bağlantılar
Botswana’da ulusal kurum 1970 ve 1998 dönemin-

deki temiz suya erişim oranını büyük oranda artırdı. Hiz-
met alan nüfus 30 binden 330 bine yükseldi.

4. Kârin ulusal kuruma geri donuşu
Uganda’da yeniden düzenlenen kamu kurumu, 

1998’deki yüzde 48’lik hizmet kapsamını 2006’da yüzde 
70’e çıkardı. Bu sekiz yılda kurum, su kaybından geri do-
nusun üçe katlanması ve ağ genişletme ve bakim program-
larını finanse etmek üzere kâr üretme noktasına geldi.

5. Şeffaflık ve izlenebilirlik arttı
Hindistan’da, Tamil Nadu’da yeniden düzenlenen 

kamu kurumunda çalışan isçiler kendilerini sadece alt-
yapıyla, borularla ve musluklarla ilgilenen mühendisler 
olarak görme noktasından, insanların bu sistemi kulla-
nışını, ihtiyaç ve taleplerini düşünme noktasına geldi. Bu 
yolla, kurum kullanıcılar tarafından daha izlenebilir ve 
büyük ölçüde talep tarafından yönlendirilir hale geldi.

6. En yoksullara destek
Uganda’daki ulusal su kurumu, erişimi subvanse et-

meyi ve tüketim ücretlerini ödenmesi kolay bir düzeyde 
tutmayı hedefliyor. Yoksul bölgelerdeki her hane halkı, 
bir bahçe musluğu bağlatmaya ve azaltılmış ödemeler 
yapmaya teşvik ediliyor.

7. Finanse etmek daha ucuz
Düşük gelirli ülkelerin hükümetlerinin bile kalkınma 

bankalarından (örneğin parayı Dünya Bankası’ndan ala-
rak) uygun şartlarda finansmana erişimleri mümkün., 
bu da vergi mükellefleri ve su faturası ödeyenler için pa-
ranın daha iyi değerlendirilmesi anlamına geliyor.

8. Daha fazla is memnuniyeti
Kambocya’da Fnom Pen’deki yeniden düzenlenmiş ve 

cok basarili olan kamuya ait su sağlayıcısı, her çalışa-
nın kendisine gereken eğitimi almasını sağlıyor. Maaşlar 
reform sureci başlamadan öncesine göre on kat arttı ve 
iyi performans gösterenlere ikramiye uygulaması başla-
tıldı.

9. Her bölgenin kendine uygun çözümleri
Gana’da, Savelugu’da suyun devlet kurumundan 

(GWCL) hacim esasında satın alındığı ve topluluğun da-
ğıtım, bakim, tarife uygulama ve toplama isini üstlendiği 
bir sistem kuruldu. İçilebilir suya erişim yüzde 74 arttı. 
(Kırsal bölgeler için ulusal ortalama yüzde 36)

10. Başarıları artırmak
Pek cok basarili kamu kurumu bugün uzmanlıklarını 

paylaşmak ve yer üstündeki hizmetleri iyileştirmek için 
diğer kamuya ait su kurumları ile ortaklık içinde çalı-
şıyor. Uganda’nin ulusal su sağlayıcı kurumu Tanzanya 
ve Zambiya’dakilerle birlikte çalışıyor. Tamil Nadu’daki 
basarili kurum, simdi diğer Hindistan şehirlerindeki şir-
ketlerle ortaklık içinde çalışıyor. ★
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Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın deyimiyle “bizim 
Çalık” grubunun sahibi olduğu, bünyesinde Sabah, ATV 
ve Yeni Aktüel’i barındıran Turkuaz Medya’da grev baş-
ladı. 13 Şubat 2009’da Türkiye Gazeteciler Sendikası 
(TGS) üyesi medya çalışanları greve çıktılar. Medya sek-
töründe 12 Eylül 1980 darbesi ile başlayan sendikal ör-
gütlülüğü yok etme girişimlerine bir anlamda yanıt anla-
mına de gelebilecek grev ilk olma özelliği taşımaktadır.

Sendika düşmanlığında sınır tanımayan Turkuaz Gru-
bu yöneticileri baskıyla, işten atma tehditleri ile işyerin-
deki sendikalı çalışan sayısını 400’lerden 30’lara kadar 
indirdi. İşyerindeki toplu sözleşmeyi de tıkamaya çalışan 
Çalık Grubu buna rağmen çalışanların hak alma müca-
delesini engelleyemedi. 13 Şubat’ta 10 Turkuaz Grubu 
çalışanları grev önlüklerini giyerek greve başladı.

Turkuaz Grubunda başlayan grevi sendikamızın Baş-
kanlar Kurulu üyeleri 16 Şubat’ta dayanışma ziyaretin-

de bulundular. Merkez Yönetim 
Kurulumuz tarafından yayımlaman 
açıklamada “Sabah ve ATV Grevi-
ni destekliyoruz. Başta Sabah Ga-
zetesi ve ATV olmak üzere Turkuaz 
Grubu yayınlarını satın almıyoruz, 
izlemiyoruz. Sabah-ATV İşvereni 
hukuksuzluklarına bir yenisini ek-
leyerek grevdeki işçileri işten çı-
karmıştır. Yasal bir greve katılan 
işçileri işten çıkarmak yasa, hukuk 
tanımamaktır. Sendikamız TÜM-
TİS, Türkiye Gazeteciler Sendikası 
üyesi çalışanların Turkuaz Grubun-
da başlattıkları grevi destekliyor, 
işçi ve emekçileri işverenin hukuk-

suz ve emek düşmanı tutumunu protesto etmek için Baş-
ta Sabah ve ATV olmak üzere Turkuaz Grubu yayınlarını 
satın almamaya ve izlememeye çağırıyoruz” dendi. ★

SABAH VE ATV GRUBUNDA 
GREV!
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Petrol-İş Sendikasının örgütlü olduğu Toros Ta-
rım İşletmelerine bağlı Mersin ve Ceyhan gübre 
fabrikalarında çalışan toplam 260 işçi toplu iş söz-
leşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine 7 Ni-
san sabahı greve çıktılar. Toros Tarım işvereni krizi 
bahane ederek ücretler ve sosyal haklarda sıfır zam 
dayatırken, işyerinde sendikasızlaştırmanın yolunu 
açan kapsam dışı çalışan sayısını da genişletmek 
istedi. 
İşverenin uzlaşmaz tutumuna karşı; Petrol-İş 

Sendikası 7 Nisan sabahı işyerlerinde grev pankartı 
asılarak grevi başlattı. Toros Tarım’ın Mersin’deki 
fabrikasında grev başladığı gün direnişteki Akan-
sel işçileri ile Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz da 

işçileri yalnız bırakmadı. Grev yerinde bir açıklama 
yapan Petrol-İş Mersin Şube Başkanı Adil Alaybe-
yoğlu “İşveren parasal ve idari maddeleri kapsayan 
toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bir teklif getir-
medi. Ekonomik krizin faturasını bizlere çıkarmak 
istiyor. Bizler bu duruma evet demediğimiz için gre-
ve çıkıyoruz” dedi.

7 Nisanda başlayan grev 9 Mayısta anlaşma 
sağlanması üzerine sona erdirildi. İmzalanan toplu 
iş sözleşmesine göre ücretlere 1. yıl için 100 TL. 
seyyanen, 2. yıl için yıllık enflasyon oranında zam 
yapılması kararlaştırıldı. Sosyal yardımlar ise 1. yıl 
yüzde 6 oranında, 2. yıl yıllık enflasyon oranında 
arttırılması kararlaştırıldı. ★

Toros Tarım Grevi 
Anlaşmayla Sonuçlandı!
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Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi Asil Çelik ve Asemat İşçi-
leri, işverenlerin TİS’lerde sıfır zam dayatmalarına karşı gre-
ve çıktılar. Bursa Orhangazi’de kurulu bulunan Asil Çelik’te 
çalışan 750 işçi ile Bursa Nilüfer’de kurulu bulunan Asemat 
işçileri patronların ekonomik krizi bahane ederek kazanılmış 
haklarını korumak için grevdeler. Grevlere ilişkin bir açıkla-
ma yapan Birleşik Metal-İş Sendikası “çok zor ve oldukça 
ağır koşullarda ölümle burun buruna gelme pahasına, gece 
gündüz çalışıp evlerine ekmek götürmeye çalışan üyelerimiz 
haklarına sahip çıkma kararlılığındadır. Üyelerimiz patronla-
rın sıfır zam dayatmalarına karşı kararlılıklarını greve çıka-
rak gösteriyorlar. Artık yeter diyoruz. Bıçak kemiğe dayandı, 
geri adım atacak yerimiz kalmadı. Ekmeğimiz ve onurumuz 
için sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi. ★

İstanbul/Ümraniye Organize Sanayi Bölgesin-
de faaliyet gösteren Sinter Metal işyerinde çalışan 
işçiler, örgütlenerek Birleşik Metal-İş Sendikasına 
üye olduklarından dolayı işten atıldılar. Ekmekleri-
ni büyütmek daha iyi koşullarda çalışmak için ana-
yasal haklarını kullandıklarından dolayı 22 Aralık 
2008 tarihinde işten atılan ve fabrika önünde dire-
nişe başlayan işçiler, fabrika önündeki mücadelele-
rini kara, yağmura, ekonomik zorluklara rağmen 
ilk günkü kararlılıkları ile mücadelelerini sürdürü-
yorlar. ★

ASİL ÇELİK VE ASEMAT İŞÇİLERİ GREVE ÇIKTI!

SENDİKALAŞTIKLARI İÇİN İŞTEN ATILAN SİNTER METAL 
İŞÇİLERİ DİRENİŞTE!
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Kocaeli Büyükşehir belediyesi ile İSU’ da çalışan 
3300 işçinin 29 Mart yerel seçimlerinin hemen ardın-
dan baskı ve tehditle Hizmet-işe üye olmaya zorlanma-
sı üzerine mücadele kararı alan Belediye- İş sendikası 
Sabri Yalım parkında(5 gün önce) “demokrasi çadırı” 
kurarak imza kampanyası başlattı. Yaklaşık 10 bin imza 
toplandı. 

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada benzer uygula-
maların Isparta, Samsun/İlkadım, Rize ve Antalya/Ke-
pez belediyesinde; Türk-İş’e bağlı Tek-Gıda-İş’in örgüt-
lü olduğu Çaykur’da da uygulandığı, “Önce Hizmet-İş, 
sonra iş” diyen belediye başkanlarının partizan tavırları 
eleştirildi.  

Belediye İşçileri Meclisi bastı. 
Belediye-İş Sendikası, AKP’yi ve hükümet yanlısı 

Hizmet-iş’i protesto etmek amacıyla önceki gün Bele-

diye Meclis toplantısını basarak “Baskı ve zulmü kaldı-
rın” yazılı pankart açtı. Söz almak isteyen genel merkez 
eğitim ve basın yayın genel sekreteri Bayram Özkan’a 
konuşma izni verilmedi. Kısa süreli gerginliğin ardından 
işçiler dışarı çıkarıldı. 

Türk-İş sesini yükseltiyor 
Cumartesi günü 12.00’de Merkez Bankası önünde 

toplanan yaklaşık 3 bin işçi, hükümeti ve hak-iş’i pro-
testo ederek Sabri Yalım parkında kurulan demokrasi 
çadırının önüne kadar yürüdü.  

Zam zulüm işkence işte AKP, Türk-İş’e uzanan eller 
kırılır, susma sustukça sıra sana gelecek sloganlarıy-
la yürüyen aralarında Demiryol-İş, Tekgıda-İş, Tes-İş, 
Harb-İş,Tezkop-İş, Türkmetal, Deri-İş, Kesk üyesi işçi-
lerin bulunduğu kitle adına  bir basın açıklaması yapan 
Türk –İş başkanı Mustafa Kumlu, Operasyonun ilk he-
definin Orman-İş olduğunu,ardından benzer oyunların  
Tekgıda-İş’in örgütlü olduğu Çay-Kur’da ve Hava-İş’in 
örgütlü olduğu Teknik A.Ş’de oynandığını;işçilerin özgür 
iradeleriyle sendika değiştirme hakları olduğunu ancak 
işçilerin baskı yoluyla sendika değiştirmeye zorlandıkla-
rını söyledi.   

Seçimlerin ardından 2 bin 975 işçi Hizmet-iş’e geç-
miş, Belediye İş’in ise 325 üyesi kalmıştı. Türk-İş’in mü-
cadele kararı alması üzerine Hizmet –İş’e geçen yaklaşık 
1000 işçi tekrar eski sendikalarına döndüler. ★

Belediye İş “Demokrasi Çadırında, 
Demokrasi Nöbetinde”
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Tahran Otobüs İşçileri Sendikası (VAHED) Genel 
Başkanı Mansur Osanloo ve Merkez Yöneticisi Mahmut 
Salehi 10 Temmuz 2007 tarihinde evlerine yakın bir yer-
de gözaltına alınarak tutuklandılar. Ayrıca Öğretmen ve 
şeker işçileri sendikasının yöneticileride tutuklandı. İranlı 
sendikacıların tutuklanma gerekçeleri ise İran’ın ulusal 
güvenliğini tehli keye atmak ve rejimi eleştirmek. Düzme-
ce suçlamalar gerekçe gösterilerek sendikacıların tutuk-
lanmaları bizlerin yabancısı olmadığımız bir uygulama.
İran Hükümetinden bağımsız sendikacılık yaptıkla-

rından ve hükümetin denetimi altında sendikacılık yap-
mayı reddettiklerinden dolayı tutuklanan işçi ve sendi-
kacı sayısı 500’ü aşmış durumda. Son olarak taleplerini 
dile getirmek için alanlara çıkan sendikacı ve işçi ön-
derlerinden 50’si daha tutuklandılar. Tutuklanan işçi ve 
sendikacılar dünyada kötü bir üne sahip olan Evin Ceza-
evinde bulunuyorlar ve sağlık durumlarının gün geçtikçe 
kötüleştiği belirtiliyor.

7 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Ankara 
Şube yöneticilerimiz için yürütülen uluslararası kampan-
yaya aktif olarak katılan ve bir temsilcisini sendikamız 
ile dayanışmak amacı ile Ankara’ya gönderen  kardeş 
VAHED Sendikası mücadeleci çizgisi ile tanınmaktadır. 

Uluslararası  Destek Çağrısı
Mansur Osanloo ve diğer tutuklu sendikacılar ile  iş-

çilerin serbest bırakılmaları için dünyanın her tarafında 
gösteriler yapılıyor, protesto mektupları gönderiliyor. 30 
Temmuz 2008 tarihinde İran’ın Ankara Konsolosluğu 
önünde sendikamız TÜMTİS, Hava-İş ve BTS ile birlikte 
protesto eylemi yapılmıştı.

Bağlı olduğumuz Uluslararası Taşımacılık İşçileri Fe-
derasyonu (ITF), Uluslararası Sendikalar Konfederasyo-
nu (ITUC), Uluslararası Gıda İşçileri Federasyonu (IUF), 
Eğitim Enternasyoneli (EI) ve Uluslararası Af Örgütü 26 
Haziran 2009 günü bütün dünyada İran Konsoloslukları 
önünde tutuklu sendikacı ve işçilerin serbest bırakılma-
ları ve sendikalar üzerindeki baskılara son verilmesi ta-
lebi ile basın açıklamaları yapacak, protesto gösterileri 
düzenleyecek.

26 Haziran Cuma günü “İranlı işçiler için küresel da-
yanışma ve eylem gününde kampanyanın talepleri şunlar 
olacak

1- Mansur Osanloo, Ebrahim Madadi ve Farzat Ka-
mangar derhal serbest bırakılmalıdır. Şeker İşçileri sen-
dikasının beş sendikacısına verilen 1 yıllık hapas cezası 
kaldırılmalıdır.

2- Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı ile 
ilgili İLO şartları, İran hükümeti tarafından kabul edil-
melidir.

3- Haksız olarak işten atılan işçiler işe geri alınmalı 
ve sürdürülen toplu sözleşmeler üzerindeki baskıya son 
verilmelidir. ★

İranlı Tutuklu İşçi ve Sendikacılar 
ile Dayanışmayı Yükseltelim!
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01.01.2008 - 31.12.2008 TÜMTİS Sendikası Bilançosu

AKTİF PASİF

DÖNEN VARLIKLAR 603.943,30 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 76.340,30

HAZIR DEĞERLER 589.923,69- TİCARİ BORÇLAR 2.593,60-

Kasa 1.793,00 Borç Senetleri 2.593,60 

Banka Hesapları 588.130,69 DİĞER BORÇLAR 31.836,24 -

DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 14.019,61 Personele Borçlar 27.696,87

Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 14.019,61 Diğer Çeşitli Borçlar 1.519,21 -

Diğer Avanslar 2.620,16-

ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜM 41.910,46-

DURAN VARLIKLAR 204.609,20 Ödenecek Vergi ve Fonlar 18.241,41 -

TİCARİ ALACAKLAR 549,20- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 23.669,05 - 

- ÖZKAYNAKLAR 687.824,92

Verilen Depozito ve Teminatlar 549,20

GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 765.639,03-

MADDİ DURAN VARLIKLAR 203.470,00 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI -77.814,11-

DÖNEM NET KARI 44.387,28- 

Binalar 95.949,14-

Taşıtlar 58.021,36-

Demirbaşlar 47.266,35-

Verilen Sipariş Avansları 2.233,15-

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 590,00-

Haklar 590,00-

808.552,50 808.552,50

01.01.2008- 31.12.2008 GELİR / GİDER TABLOSU

GİDERLER GELİRLER

YÖN/PERSONEL İŞÇİLİK ÜCRET GİDERLERİ 671.028,03 AİDAT GELİRLERİ 1.023.173,52

Yönetici Ücret Giderleri  437.581,04 BANKA FAİZ GELİRLERİ 76.736,74

Yönetici Yolluk Giderleri 2.363,67 KİRA GELİRLERİ 3.494,00

Yönetici Kıdem ve İhbar Tazminatı 19.968,86- SENDİKA AİDAT GELİRLERİ 35.666,47

Yönetici SSK İşv. Payı  67.757,15- GREV FONU GELİRİ 154.250,00 

Yönetici Sosyal Güvenlik Destek Primi 3.973,86- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLERİ 12.343,44

Personel Kıdem ve İhbar Tazminatı 14 637,46- DÖNEM KARI -44.387,28 

Personel Ücret Giderleri 102.569,88-

Personel SSK İşv. Payı 22.176,11-

İDARİ GİDERLER 355.049,46-

Adana Şb. İdari Giderler 21.882,08-

G. Antep Şb. İdari Giderleri 36.830,73-

Ankara Şb. İdari Giderleri 41.211,91-

Bursa Şb. İdari Giderleri 29.922,05-

Karadeniz Bölge Şb. İdari Giderleri 6.217,46-

İstanbul Şb. İdari Giderleri 40.666,43-

İzmir Şb. İdari Giderleri 56.307,39-

Merkez İdari Giderleri 117.762,40-

İstanbul 1’Nolu Şu.İdari Giderleri 4.249,01-

EĞİTİM GİDERİ 8 320,72-

GREV FONU GİDERİ 197.250,00-

KONFEDERASYON GİDERİ- 8.301,00

ARAÇ VERGİ VE KASKO GİDERLERİ 12.130,41-

VERGİ RESMİ HARÇ GİDERLERİ 3.065,71-

DİĞER OLAĞANDIŞI 6.131,56- 

DÖNEM 

TOPLAM GİDER 1.261.276,89 - TOPLAM GELİR 1.261.276,89

01.01.2008 - 31.12.2008 TÜMTİS SENDİKASI BİLANÇOSU
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TÜMTİS

Patronlar sınıfının paralı söz-
cüleri olan “televole iktisatçıları”, 
20 yıl boyunca aynı nakaratı tek-
rarladılar: Her şey iyiye gidiyor, 
kapitalizm artık eskisi gibi krizler 
yaşamayacak! Onlara göre, yegane 
ölçü piyasalardı, piyasalar iyiyse 
her şey iyiydi, piyasalara dokunur-
sanız her şey bozulurdu Piyasalara 
dokunan olmadı. Ama kapitalizm 
yine de krizden kaçınamadı, kendi-
lerinin ifadesiyle dünya son 80 yılın 
en ağır bunalımının pençesine düş-
müş durumda. 

Televole iktisatçıları”, şimdi de 
durumu anlaşılır kılmaktan ziyade 
bulandırmaya yönelik açıklamalar-
la kafa şişirmeye devam ediyorlar. 
Ne var ki, Kabe’leri piyasalar, ban-
kalar olduğu için, sözü dolandırıp 
en sonunda yine banka-borsa-döviz 
üçgenine bağlamaya çalışıyorlar.

Peki bunların karşısında meselenin özüne parmak 
basan bilim insanları mu? Elbette var ve sayıları her ge-
çen gün daha da artıyor. Bu yazıda ele alacağımız kita-
bın yazarları tam da bu özellikte insanlar.

Krizin derinleştiği günlerde yayınladıkları Türkiye’de 
ve Dünyada Ekonomik Bunalım kitabı, emekçilerin ihti-
yaç duyduğu, susadığı açıklamaları içeren bir çalışma.

Bilim emeğin hizmetinde!
Önce kitabın yazarlarını tanıyalım. Bu yazarlar, baş-

ta Prof. Korkut Boratav, Prof. Erinç Yeldan ve Prof. Ok-
tar Türel olmak üzere Ankara’daki farklı üniversitelerin 
saygın hocaları ve Bağımsız Sosyal Bilimciler (BSB) adlı 
bir grup içinde faaliyet yürütüyorlar. Kasım 2000’de 
oluşturmuşlar bu grubu. Amaçlarını şöyle açıklıyorlar:

“BSB’nin amacı günümüzde uygulanan neoliberal 
politikalar için öne sürülen gerekçelerin zaaflarını ve bu 
politikaların sonuçlarını bilimsel tahlillerle tespit etmek, 
toplumun çoğunluğunun –yani emekçilerin– ihtiyaçları-
na uygun politika önermeleri geliştirmek ve emek örgüt-

lerinin toplumumuz için yaşamsal 
önem taşır hale gelen mücadelesini 
bilgi ve bilimle desteklemektir.”

Çalışmalarını her yıl rapor 
halinde kamuoyuna açıklıyorlar. 
2006 yılından bu yana BSB’nin 
raporları Yordam Kitap tarafın-
dan kitaplaştırılıyor. IMF Gözeti-
minde On Uzun Yıl 2007 yılında, 
2008 Kavşağında Türkiye: Siya-
set, İktisat ve Toplum 2008’de 
yayınlandı. Yaşadığımız krize 
odaklanan son kitapları Türkiye’de 
ve Dünyada Ekonomik Bunalım ise 
geçtiğimiz Nisan ayında okurlara 
sunuldu.

Emekçilerin bakışıyla 2008-
2009 krizi

Türkiye’de ve Dünyada Eko-
nomik Bunalım kitabı elden geldi-
ğince anlaşılır bir dille dünyanın ve 
Türkiye’nin ekonomik bunalıma sürük-

lenişini, bunalımın niteliğini ve bunalımdan çıkış yolları-
nı ele alıyor.

Kitapta öncelikle Türkiye’de emeği ile geçinen sınıf-
ların yoksullaşma  eğilimleri ortaya konuyor. Ardından 
2007-08 küresel bunalımının genel bir resmi çiziliyor 
ve krizi ortaya çıkaran sebeplere ilişkin yanıltıcı açık-
lamalar eleştiriliyor. Krizin asli ve yapısal nedenlerini 
uygulanan politikalarda aramanın yanlışlığı vurgulanı-
yor, krizin bizzat kapitalizmden, onun yapısı ve işleyi-
şinden kaynaklandığı  ortaya konuluyor. Krizsiz/barışçıl 
bir dünyanın ancak kapitalizmin aşılması ile mümkün 
olabileceği sonucuna varılıyor.

Devamla “IMF nerede!” diye yangını söndürmek için 
yangın çıkaranlardan medet umma tutumunu da eleşti-
ren kitap, IMF ile anlaşma imzalamanın neden çözüm 
olamayacağını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Kitabın sonunda, emekten ve toplumsal adaletten 
yana bir bakış açısı ile ne tür kısa ve orta vadeli çözüm-
ler getirilebileceği tartışılıyor. 

Bir Kitap:

Türkiye’de ve Dünyada Ekonomik 
Bunalım, 2008-2009 

İstanbul, Yordam Kitap
Nisan 2009, 213 sayfa


