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Sendikamız, Olağanüstü Genel Kurulunu emek-
çi sınıfların büyük saldırılarla yüz yüze olduğu bir 
dönemde gerçekleştirdi. Genel mücadele sorunları-
nın özel bir yoğunlaşma gerektirdiği bir dönemde, 
sendika içi sorunların öne çıkması ilk bakışta bir 
çelişki gibi görünebilir. Ama gerçekte, Olağanüstü 
Genel Kurul toplama zorunluluğu ile acil mücadele 
görevleri arasında yakın bir ilişki var.

Sendikamız birkaç yıldır büyük sıkıntılar, san-
cılar yaşamaktaydı. Böylesi büyük iç sıkıntılarla 
boğuşan bir sendikanın, önündeki mücadele görev-
lerini layıkıyla yerine getirmesi beklenemezdi. Mü-
cadelede etkin bir konuma geçmenin yolu, sendikayı 
adeta felç eden bu tıkanıkların aşılmasından geçi-
yordu. Birikmiş, kangrenleşmiş sorunların düğümü-
nü çözmek, yönetim ile taban arasındaki çelişkiyi 
gidermek üzere işçi iradesine başvurmak, sendika-
yı kötürüm eden anlayışı bünyenin dışına atmak, 
sendikayı tecelli eden bu irade doğrultusunda yeni-
den yapılandırmak gerekiyordu. Olağanüstü Genel 
Kurul’un anlamı buydu.

Özcesi, Olağanüstü Genel Kurulumuzun nedeni, 
bazı yönetim heveslisi kişilerin “biraz da biz yöne-
telim” isteği olmadığı gibi, sonuçları da basit bir 
yönetim değişikliği değildir. Yaşanan, TÜMTİS’in 
mücadele geleneklerine yaraşır, işçi sınıfımızın göz-
bebeği konumunu yeniden kazanması ve daha ileri 
mevzilere yerleşmesi hedefinin zorunlu kıldığı bir 
mücadele ve değişim süreciydi.

Başta da söylediğimiz gibi, sendikamız, son 

birkaç yılda, konumunu, iç birliğini ve mücadele 
gücünü ağır şekilde tahrip eden sıkıntılı bir süreç 
yaşadı. Bu sorunların kaynağında, işçi iradesini dış-
layan, demokratik işleyişi ortadan kaldıran, sendika 
organlarını yok sayan bürokratik yönetim anlayışı 
vardı. Bu anlayış, birliğin bozulması, sendikamızın 
kan kaybetmesi, mücadeledeki etkin konumunu yi-
tirmesi, kamuoyunda iç kavgalarla anılması gibi so-
nuçlarıyla sendikamızı derinden yaraladı.

Sendikal hayatı işlemez kılan, sendikal deği-
şim kanallarını her türlü yolla bastırmaya kalkan 
bu anlayışın bertaraf edilmesi, zorlu bir mücadele-
yi gerektirdi. Yeter şartları fazlasıyla oluşmuş bir 
seçimin olağan durumda yapılması işten bile sayıl-
mazken, sendikaya çöreklenmiş bürokrasinin koltuk 
için gösterdiği olağanüstü direnç nedeniyle, bu sü-
reç olabildiğince zorlu, sıkıntılı geçti,  her bakımdan 
tahribatlar yarattı.

Ancak, güvenle söyleyebiliriz ki bu sorunlar artık 
geride kalmıştır. Sendikamız aldığı yaranın izlerini 
üzerinde taşısa da kendini hızla onaracak bir ko-
numa yükseldi. Ayaklarına pranga vuran, mücade-
leden geri çeken engellerden kurtuldu. İşçi iradesi 
hakkaniyetle yönetime yansıdı, sendikamızdaki iç 
kavganın yerini birlik aldı. Yeni dönemi, 8 şube el 
ele vermiş olarak karşılıyoruz.

Sözün özü, Olağanüstü Genel Kurulumuzda işçi 
iradesi galip gelmiş, kongreden birlik çıkmıştır. 
Sendikamızda, kazanmanın verdiği özgüven, birlik 
ve coşku hakimdir. Bu mücadeleyi sabırla ve olgun-
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lukla sonuçlandıran işçi ve delege arkadaşlarımı 
Merkez Yönetim Kurulumuz adına kutluyorum.
İnanıyorum ki, bu birlik, özgüven ve coşku yeni 

mücadelelerimizde başarının güvencesi olacaktır.

***
Geride kalan, bir bakıma tarih olan bu süreç, ge-

rek TÜMTİS, gerek sendikal hareket ve gerekse de 
genel toplumsal hareketler için zengin deneyler sun-
du. Biz TÜMTİS olarak bu süreçten dikkatle dersler 
çıkaracağız.

Bürokratik anlayışın sendikamızda yeniden uç 
verme tehlikesine karşı daima tetikte olacağız. So-
mut düzenlemelere gideceğiz. İşçiden kopma, işçi 
iradesini göz ardı etme, işçiye tepeden bakma, mev-
ki düşkünlüğü ve ayrıcalık arayışı gibi eğilimlerle 
tavizsiz bir mücadele vereceğiz.

Bu türden hastalıkların panzehirinin her aşama-
da işçi iradesi ve katılımı olduğunu acı deneylerle 
öğrenip içselleştirdik. Sendikal işleyişimizi bu anla-
yış doğrultusunda yapılandıracağız.

TÜMTİS, işçilerindir, onların birliği, cesareti 
sayesinde var oldu, geleceğini de yine işçiler tayin 
edecek. Sendikamızda kökleştirmeye çalışacağımız 
anlayışa göre; sendikacı, işçiler tarafından belli bir 
süre için özel görevler verilmiş bir işçidir; onu seçen 
işçi istediği zaman geri çağırabilir. Yönetim, gücü-
nü işçiden alır; tüm karar süreçlerinde işçileri tayin 
edici görür, sendikal demokrasiyi sendikal kurullara 
işlerlik kazandırarak hayata geçirir.

Umuyor ve bekliyoruz ki, sendikal ve demokra-
tik kamuoyu da bu süreçten gereken dersleri çıka-
racaktır. Sınıftan kopmanın ve bireysel yönetimin 
hoş görülüp teşvik edilmesinin, nasıl adım adım bir 
bürokrasi ürettiğini, bu tutumun sendikaya zarar 
vermekle kalmayıp kayırılan kişiyi de tükettiğini, 
bakan her göz görebilir. Yanlış bir şekilde taraf ol-
mak suretiyle sendikanın iç sorunlarına müdahale 
etmenin geri teptiği, ama buna karşılık genel de-
mokratik kamuoyunu ilgilendiren konuları bir “iç 
mesele” gibi görmenin de yanlışa cesaret verdiği 
anlaşılmıştır sanırız.

***
Sıkıntılı dönem geride kaldı. Yaşananlardan 

dersler çıkaracağız ama geçmişe takılıp kalmayaca-
ğız. Yönümüzü ileriye, geleceğe çeviriyoruz.
Şimdi bizi zorlu görevler bekliyor.

Dünya çapındaki neoliberal saldırının bir parçası 
olarak, sermaye sınıfı, iyice budanan emekçi hakla-
rını kazıyıp tümden hayatımızdan çıkarmak istiyor.

Sağlık hizmetlerini büyük tekellerin kâr alanına 
çevirme, emekçiler için paralı hale getirme, emek-
liliği bir emekçinin ulaşamayacağı uzak bir hedef 
kılmaya dönük düzenlemeler kanunlaştırılmaya ça-
lışılıyor. TÜSİAD kıdem tazminatlarımıza da göz 
dikmiş durumda, 15 güne düşürülmesini istiyor. 
Baskıcı ve kısıtlayıcı niteliği korunan sendikalar 
yasası ve işkolumuzda tekelleşmeyi getirecek Ka-
rayolları Kanunu mücadelemizin öncelikli hedefleri 
arasında yer almaktadır. Sendikamız, bu mücadele-
de tüm emek örgütleriyle dayanışma içinde olacak, 
tüm eylemlerde etkin şekilde yer alacaktır.

Örgütlü olduğumuz işyerlerinde Toplu İş Sözleş-
melerimiz başlıyor. Hedef, kazanımlarımızı koruyan 
ve genişleten iyi bir sözleşmenin bağıtlanması.

Örgütlenme çalışmalarına hız verdik. Örgüt-
lenme çalışması yürüttüğümüz Horoz Nakliyat’ta 
işverenler, sendikalaşmaya tahammülsüzlüğü işçi 
çıkararak gösteriyorlar. Gaziantep’te şehiriçi ula-
şım şirketi Kevser Turizm’de yeni işe alınan ve kötü 
koşullarda çalıştırılan 70 işçiyi de üye yapmamız 
karşısında işveren işçi kıyımı başlattı. Gaziantep’te 
Nakliyeciler Sitesi dışında yeni kurulmuş korsan bir 
ambar olan Star Van Kargo işverenlerinin dışardan 
getirdiği silahlı adamları Van Birlik işçisi iki üye-
mize saldırarak yaraladılar. Saldırılar karşısında 
geri adım atmayacağız, mücadelemizi kararlılıkla 
sürdüreceğiz.

Tüm bölgelerde korsan ambarlar ve dağıtım şir-
ketlerine yönelik çalışmalar da sürüyor. 2007 yılı 
bizim için aynı zamanda örgütlenme yılı olacak. Bu 
çalışmalara tüm üyelerimizi katacağız. Yöneticile-
rimiz, işyeri temsilcilerimizle birlikte örgütlenme 
çalışmalarının merkezinde olacaklar.

1 Mayıs gösterilerinde derlenmiş toparlanmış bir 
sendika olarak ve eşlerimizle, çocuklarımızla birlik-
te en geniş katılımla yer alacağız. Sermayenin saldı-
rılarına karşı emekçi sınıfların ve taşıma işçilerinin 
acil taleplerini öne çıkaran, bu talepleri antiemper-
yalist taleplerle, demokrasi ve halkların kardeşliği 
talepleriyle birleştiren bir tutum içinde olacağız.

Sendikamız TÜMTİS’i sendikal mücadelenin ön 
saflarına taşıyacak güç ve yetenekte olduğumuza 
inanıyor, başlattığımız çalışmalarda hepimize başa-
rılar diliyorum.  
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Her yıl alanlara çıkarak kutladığımız 1 Mayıs 
yaklaşıyor. İşçi sınıfının uluslararası Birlik Da-
yanışma ve Mücadele günü olan 1 Mayıs, salt bir 
kutlama günü değil, ama aynı zamanda; sömürüye, 
tahakküme, kapitalizme ve emperyalizme karşı bir 
mücadele günüdür. 

Ülkemizde işçi sınıfı ve emekçiler üzerindeki 
hak kısıtlamaları ve yoksullaşma hiç olmadığı ka-
dar derinleşmekte, gelir adaletsizliği bir uçuruma 
dönüşmektedir. Anayasa Mahkemesi kararı ile 
uygulanması ertelenen Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası, sağlığı kısmen paralı hale getirir-
ken emekli olma hakkımızı kısıtlamakta, tüm çalı-
şanlar açısında hak kayıplarını getirmektedir. Öte 
yandan gazete kapatmalar, dernekler ve siyasi par-
tilere baskınlar, resmi ideoloji ile çelişen düşüncele-
rini açıklayanların tutuklanması siyasal baskıların 
arttığını gösteriyor.   

Mart ayında Açlık Sınırının 629 YTL 48 YK’a, 
Yoksulluk Sınırı’nın 2050 YTL 42 YK’a yükseldi-
ği koşullarda asgari ücret 403 YTL’dir. Bu durum, 
işçilerin neslini devam ettirme olanağına bile sahip 
olmadıklarını gösteriyor. Öte yandan, toplam işgü-
cünün yüzde 53’ünün kayıt dışı olduğu ülkemizde 
Çalışma Bakanı Murat Başesgioğlu, “Üzerlerine gi-
dip denetlesek, 6 ayda hallederiz. Ama bunları kayıt 
içine alırsak 200 bin işçi işinden olur” diyerek kayıt 
dışını onaylamaktadır. Mersin Serbest Bölge’deki 2 
binden fazla işçi bu köle koşullarına karşı günlerce 
iş bıraktı.

Hükümet, çok uluslu tekelci sermayeye ülkemi-
zin kapılarını ardına kadar açmakla kalmayıp bü-
tün ulusal değerleri pazara çıkarmakta ülkemizin 
stratejik öneme sahip olanlar da dahil işletmeleri, 
fabrikaları ve toprağı satmakta, bununla da övün-
mektedir. Çıkarmaya hazırlandığı Petrol Yasası ile 

yabancı şirketlere; ülkemiz sınırları içinde başka 
kuruluşlara arama yapmayı engelleme ve kendi çı-
kardıkları petrolü ise doğrudan yurt dışına satma 
olanağı getirmektedir. Yabancı tekelci şirketler, 
hükümetin tanıdığı geniş olanaklar sayesinde ülke-
mize koşmaktadırlar. Türkiye’deki yabancı kaynak-
lı para stoku Ocak ayında 6.6 milyar dolar artarak 
71.6 milyar dolara yükselerek rekor kırdı. Yabancı 
şirketler bankacılık sektörünün yanı sıra sigortacılık 
sektörüne de el atarak satın aldıkları Türk sigorta 
şirketleri ile yüzde 70 pazar payına ulaşıp piyasaya 
hakim duruma geldiler.

Mart ayında ülkemize gelen IMF yöneticileri 
hükümetten; A) Düşük enflasyon için mali ve pa-
rasal disiplinin sürdürülmesi, yani; işçi ve memur 
ücretlerinin düşük tutulması, yatırım yapılmaması, 
tarıma destek verilmemesi ve sağlık harcamaları-
nın kısılmasını B) İşçi çıkarmanın kolaylaştırılması, 
bölgelere göre farklı asgari ücret tespiti, istihdam 
üzerindeki vergilerin azaltılması ve kıdem tazmina-
tı uygulamasına son verilmesini istediler!

Bu veriler işçiler ile kamu çalışanları, küçük es-
naf, köylüler ve milyonlarca işsizin açlık ve sefa-
lete hızla sürüklendiği ancak güçlü bir karşı çıkış 
olmadıkça yoksullaşma ve hak kayıplarının devam 
edeceğini göstermektedir. Ama bu veriler aynı za-
manda büyük sermaye çevreleri ve emperyalist te-
kellerin ülkemizi talan etme yarışına girdiğini de 
göstermektedir.
İşte bu 1 Mayıs, tüm emekçi yığınların bağım-

sızlık, özgürlük ve demokrasi talepleri etrafında 
alanlarda yerlerini alarak bir güç olduklarını hisset-
melerine ve ortak mücadele cephesinin ete kemiğe 
bürünmesine hizmet etmelidir. Bu amacın gerçek-
leşmesinde sendikamız payına düşen sorumluluğu 
layıkıyla yerine getirmek için çalışacaktır. 

1 Mayıs
1 Mayıs, tüm emekçilerin bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi 

talepleri etrafında alanlarda yerlerini alarak bir güç olduklarını 
hissetmelerine ve ortak mücadele cephesinin ete kemiğe 

bürünmesine hizmet etmelidir. 
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Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası (TÜM-
TİS) Olağanüstü Genel Kurulu, 13-14 Ocak 2007 
tarihlerinde Petrol-İş Genel Merkez Toplantı 
Salonu’nda gerçekleşti. Divan; Petrol-İş Genel Eği-
tim ve Örgütlenme Sekreteri İsmet Yiğit Başkan-
lığında genel kurul delegelerinden Turan Yitkin, 
Bülent Yıldırım, Hasan Yetan ve Mesut Açık’tan 
oluştu.

Yapılan saygı duruşu ardından eski 
Genel Başkan Sabri Topçu ve Genel 
Sekreter Abidin Kandeyer’in genel ku-
rula katılmaması sebebiyle Açılış Ko-
nuşmasını yapmak üzere Genel Eğitim 
Sekreteri Gürel Yılmaz söz aldı. Yıl-
maz; Olağanüstü Genel Kurul sebep-
lerine değinerek yaptığı konuşmada; 
“Seçilerek gelen Genel Mali Sekretere 
görev yaptırılmadı. Var olan İstanbul 

Şubemiz işlevsiz hale getirildi ve delegelerin Olağa-
nüstü Genel Kurul için topladığı imzalar Sendikalar 
Kanunu ve Tüzüğümüz’ün zorunlu kılmasına kar-
şın tanınmadı. İşyerlerindeki işçi arkadaşlarımıza 
karşı baskı ve şiddet uygulandı. Kendileri gibi dü-
şünmeyen Merkez Yöneticilerimiz ve Şubelerimizin 
yöneticileri “hain” ilan edilip bunlar basın yoluyla 

yayınlandı. Delegelerin imzasına karşın 
Olağanüstü Genel Kurul’a karar verme-
meleri üzerine mahkeme süreci yaşan-
dı. Ancak mahkeme kesin sonucu çık-
madan Merkez yönetimimizin çoğunluk 
oyu ile Olağanüstü Genel Kurul kararı 
alındı. Bugün yaşanan Olağanüstü Ge-
nel Kurul sonrası, işçileri kucaklayan, 
birlik ve beraberlik içinde olan bir sen-
dikayı tekrar oluşturacağız. Gücümüzü, 
birlik ve beraberliğimizi tek bir noktada 

Olağanüstü
Genel Kurulumuz

Yapıldı
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birleştirelim. Genel Sekreterliğe adayım” diyerek 
Olağanüstü Genel Kurulun hayırlı olmasını diledi.

Yılmaz, kürsüden ayrılmadan önce; “Sendika-
mızın 8 Şubesinin başkanının, birliğimizi ve bütün-
lüğümüzü göstermek için kürsüye davet ediyorum” 
çağrısı üzerine şube başkanları tüm delegelerin 
ayakta alkışları ve “Yaşasın TÜMTİS, Yaşasın Ör-
gütlü Mücadelemiz” sloganları eşliğinde kürsüye 
geldiler. Başkanların ellerini havada birleştirerek 

delegeleri selamlaması coşkuyu artırdı.
Divan Başkanı İsmet Yiğit, “Bu gördüğümüz 

birlik ve bütünlük beni çok duygulandırdı. TÜMTİS, 
bize mücadelede yol gösterdi, alanlarda onu örnek 
aldık. Şu salonda gördüğüm coşku, bundan sonra da 
bu tutumunu süreceğini kanıtlıyor” diyerek başarı-
lar diledi. 

Kongreye katılan TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandır-
ma Sekreteri ve Genel Maden-İş Genel Başkanı Çe-
tin Altun, delegelere seslenmek üzere söz aldı. Altun; 
“Heyecanımı bağışlayın. Tanık olduğum bu birlik ve 
beraberlik TÜRK-İŞ olarak bizi duygulandırdı, gu-
rurlandırdı. TÜMTİS Sendikası, TÜRK-İŞ içinde ayrı 
bir yeri olan ve eylemlerde gösterdiği birliktelikle 
TÜRK-İŞ teşkilatına örnek olan bir sendikadır. TÜM-
TİS Sendikası’nın sorunlarını demokrasi içinde aşan 
sizlerin çözümünüze saygı duyuyoruz. Sendikacılık; 
zor ve çileli bir meslek. Mücadeleniz birlikten ve be-
raberlikten geçiyor. Bunu bozmayın. Dün ışık tuttu-
nuz, bugünden sonra da ışık tutacaksınız” dedi.

Altun, ülkemizin sorunlarını özetlediği konuş-
masının ardından; “2007 yılına girdik. Sorunlu bir 
yıldan yeni bir sorunlu yıla girdik. 2007 yılında da; 
ekonomide, siyasette,  hukukta ve demokraside so-
runlar var. TÜRK-İŞ topluluğu kendi sorunlarının 
aşılmasında birliğe sahiptir. Olumlu politikalara 
adım atmak için daha güçlü birliğe ihtiyacımız var. 
Bunu aşacak güçteyiz. İletişimimizi harmanlayalım, 

TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Genel 
Maden-İş Genel Başkanı Çetin Altun
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birlikte hareket etme refleksini gösterelim. TÜRK-İŞ 
camiasının ve geleceğin aydınlık olacağını görüyo-
rum. Sizleri kutluyor, başarılar diliyorum” diyerek 
alkışlar arasında konuşmasını tamamladı.

Genel Örgütlenme Sekreteri ve Gaziantep Şube 
Başkanı Kenan Öztürk, tüm delegelerin ayakta al-
kışları ve “Yaşasın TÜMTİS” sloganları eşliğinde 
geldiği kürsüden Divanı ve delegeleri selamlayarak 
başladığı konuşmasında; “Arkadaşlar, sermayenin 
işçi ve emekçilere yönelik saldırılarının arttığı, sen-
dikalara daha büyük görevler düştüğü böylesi bir or-
tamda Olağanüstü Genel Kurulumuzu toplamak zo-
runda kaldık. Sendikamızı yeniden ayağa kaldırmak, 
hiç kimseyi kırıp dökmeden toparlamak için uzun bir 
süre mücadele ettik. 26. Olağan Genel Kurulumuz’a 
hazırlandığımız aşamada eski Genel Başkan Sabri 
Topçu, sendikamız muhasebe elemanını genel mali 
sekreter adayı yapacağını ve seçileceğini söyledi. 
Bizler de ‘üye bile olmayan birinin genel mali sekre-
ter adaylığını ne üyelerimize ne de diğer sendikalara 
anlatamayız. Ayrıca tüzüğümüze de aykırı’ dedik. 
Ancak Topçu, ‘Ya kabul edersiniz ya da kendi lis-
tenizi hazırlayıp öyle gelirsiniz.’ diye diretti. Genel 
Kurul’da da hesaplaşmayı sürdürdü ve adayı büyük 
bir oy farkıyla kaybetti. Bunu sorgulayacağına bizle-
re ve delegelere savaş açtı. ‘İstanbul Şubeyi tanımı-
yorum’ dedi, ‘seçim yapalım’ dedik, ‘Gene onlar se-
çilir. Şubenin 26 yöneticisini de istemiyorum’ diyerek 
kabul etmedi. Muhalif gördüğü delege işçilerden 2’si 
işten çıkarıldı. TÜMTİS tarihinde delegelerin işten 
atıldığı var mıdır! Defalarca görüşmemize rağmen 
bu tutumunu sürdürdü. 1000 üyemizi yitirdiğimiz ve 
ölümlerle sonuçlanan Topkapı olayında da bu tutu-
munu sürdürmüştü. Topçu, ders çıkarmaktan kaçın-
dı. Sendikanın kilitlerini değiştirdi, Profesyonel Mer-
kez yöneticimize anahtar verilmedi. İstanbul şube 
yöneticilerimizin telefonları kesildi, örgütlenmede 
kullandıkları araç ellerinden alınarak kendi atadığı 
‘örgütlenme görevlisi’ne verildi, temsilciliğin kilitleri 
değiştirilerek şube yöneticilerinin kullanımını engel-
ledi. Sendikal ve demokrasi mücadelesinde en ön saf-
larda yer alan sendikamız güç yitirmeye, kan kaybet-
meye başladı. Şubeler birbirine düşürülmeye, işçiler 
birbirine düşman kılınmaya çalışıldı. Genel Başkan-
dan yana olursan ‘sınıftan yanasın’, karşı çıkarsan; 
‘sınıf düşmanısın’, ‘hainsin’!

Bursa’da Şube Sekreteri evinde basılıyor sopa-
larla dövülüyor, İzmir Şube Başkanı pusu kurulup 
dövülüyor, Kartal’da işçiler işyerinde saldırıya uğru-
yor yaralanıyor. Bizler sürekli tehditler alıyoruz. İşte 
bu koşullarda 201 delegeden 137’si sendikamızın içi-
ne düştüğü kaostan kurtulması için olağanüstü genel 
kurul talebinde bulundu. Her demokratik kuruluşta 
aşılamayan ve örgüte zarar veren sorun karşısında 
delegelerin olağanüstü genel kurul talep etmesi do-
ğaldır, demokratik bir tutumdur. Ancak Sayın Topçu, 
yönetimdeki çoğunluğuna dayanarak bu talebi red-
detti. Oysa sendikalar Yasası ve Tüzüğümüz, delege-
lerin 5’te 1’inin imzası halinde olağanüstü genel ku-
rulun yapılmasını hükmeder. İşçi iradesi reddedilip 
de delegeler yargı yoluna başvurunca bu kez bizler 
‘kayyumcu’ ilan edildik. Mahkeme olağanüstü genel 
kurul kararını verince Merkez Yönetimimiz çoğun-
luk kararı ile olağanüstü genel kurul kararı aldı. Biz 
böyle bir süreç yaşadık.

Bu olağanüstü genel kurul seçiminde 8 şubemizin 
ortak iradesi, ortak listesi var. Karayolları Kanunu, 
Sendikalar Yasası, Toplu Sözleşmeler sorunları var. 
Kendi birliğini sağlayamayan bir sendikanın sorunla-
rı çözme gibi olanağı yoktur. Bu zorlukların üstesin-
den hep birlikte geleceğiz. Burada hepinizin önünde 
söz veriyorum, işçi sınıfına olan inancımla mücadele-
ye sonuna kadar devam edeceğim. Hepinizi saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum.” diyerek konuşmasını alkış-
lar arasında sona erdirdi. 

Yapılan seçimler sonunda Merkez Yönetim Ku-
rulumuz, Disiplin ve Denetleme Kurullarımız şöyle 
oluştu:

Genel Başkan Kenan Öztürk
Genel Sekreter Gürel Yılmaz
Genel Mali Sekreter Seyfi Erez
Genel Örgütlenme Sekreteri Muharrem Yıldırım
Genel Eğitim Sekreteri Nurettin Kılıçdoğan
Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri: Cafer Kömürcü, 

Ahmet Güllü, Halil Çekin, Abdurrahman Arslan

Merkez Denetleme Kurulu: Candan Genç, Hüse-
yin Tatlıcan, Hasan Yayık

Merkez Disiplin Kurulu: Bekir Şimşek, Hamza Yi-
ğit, Hacı Çadırlı 
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TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve 
TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa 
Kumlu, TÜRK-İŞ İstanbul Böl-
ge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, 
TES-İŞ Genel Mali Sekreteri Tah-
sin Zengin, TES-İŞ İstanbul 1 nolu 
Şube Başkanı Ersin Akma ve TES-
İŞ İstanbul 2 nolu Şube Başkanı 
Nevzat Özbay, 2 Şubat 2007 tari-
hinde sendikamızı ziyaret ettiler.

Diğer yöneticilerimizin il dı-

şında olması nedeniyle Genel sek-
reterimiz Gürel Yılmaz ve Genel 
Örgütlenme Sekreterimiz Mu-
harrem Yıldırım’ın karşıladığı 
konuklarımız Olağanüstü Genel 
Kurulumuz’da seçilen Merkez Yö-
neticilerimizi kutladı ve başarılar 
dilediler. Sayın Kumlu, hem TÜRK-
İŞ ve hem de TES-İŞ adına gel-
diklerini belirterek; “TÜMTİS’te 
yaşanan olumsuzluklar hepimizi 

üzdü. Başarılı bir olağanüstü ge-
nel kurul geçirdiniz. Sizleri kutlu-
yoruz. Artık bir an önce TÜMTİS’i 
ayağa kaldırın. Sizlerin mücadele-
si herkese örnek oldu. Tekrar aynı 
mücadele ve eylemlerdeki coşkuy-
la yerinizi alacağınıza inanıyor, 
başarılar diliyoruz” dedi. Benzer 
temennilerde bulunan diğer yöne-
ticilerle yapılan sohbet ardından 
sendikamızdan ayrıldılar.

TÜRK-İŞ ve TES-İŞ Yöneticileri
Sendikamızı Ziyaret Etti

Kara Nakliyecileri, Nakliye Komisyoncuları ve 
Nakliye Müteahhitleri İşverenler Sendikası NAK-İŞ 
Yöneticileri, Olağanüstü Genel Kurulumuz sonrası 
sendikamızı ziyaret ederek başarı dileklerinde bulun-
dular. NAK-İŞ Başkanı İrfan Bulut; “Kara Taşımacı-
lık Yasası ve kaçak ambarların yarattığı olumsuzluk-
lar tüm sektörü etkiliyor. Bundan sonra mevcut so-
runları aşmakta daha iyi bir ilişkide olacağımızı umut 
ediyoruz” dedi ve Merkez Yönetimimizi kutladı.
İzmir Nakliyat İşvereni Yalçın Ösken de sendika-

mızı ziyaret ederek yönetimimizi kutladı ve sektörün 
sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

NAK-İŞ Yönetimi ve
İzmir Nakliyat İşvereninden Ziyaret
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TÜRK-İŞ Gaziantep İl Temsilcisi ve Haber-İş Şube 
Başkanı Ali Tabur, 2 Şubat günü sendikamızı ziyaret 
ederek yöneticilerimizi kutladı. Genel Sekreterimiz 
Gürel Yılmaz, Genel Mali Sekreterimiz Seyfi Erez, 
Genel Örgütlenme Sekreterimiz Muharrem Yıldırım 
ve İstanbul 1 nolu Şube Başkanımız Ersin Türkmen’in 
karşıladığı Tabur, sendikalar için zor bir dönemi yaşa-
dığımızı belirterek, “TÜMTİS’i yakından tanıyorum. 
Gaziantep’te gerçekleştirdiği örgütlülük ve verdiği 
mücadeleyi takdirle izledik. Pek çok eylemde beraber, 
omuz omuza olduk. Kenan Başkan, Gaziantep’e bir 

hareketlilik getirdi. Genelde de TÜMTİS’i ve verdiği 
sendikal mücadeleyi izliyorduk. Sendikanızda son dö-
nemde oluşan istenilmeyen durumun Olağanüstü genel 
kurulunuzla birlikte aşılacağına inanıyorum. Çünkü 
bunu gerçekleştirecek bir önderliğe sahipsiniz.” diye-
rek yöneticilerimizi kutladı. Genel sekreterimiz Gürel 
Yılmaz, önümüzde zor bir süreç olduğunu bunu ancak 
örgütlenerek, örgütlü gücümüzü geliştirerek aşabile-
ceğimizi belirterek kutlamaya ve ifade edilen güvene 
teşekkür etti. Konuğumuz, sendikal harekete ilişkin 
karşılıklı değerlendirmeler ardından ayrıldı.

Sendikamıza Gelen Kutlama Mesajları
Olağanüstü Genel Kurulumuz’un tamamlanması ardından çeşitli sendikalardan kutlama mesajları geldi. Kutlama me-

sajı gönderen; Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ, Petrol-İş, Kristal-İş, Türkiye Çimse-İş Sendikası ve Ağaç-İş, öz olarak; 
“Sendikanızın 13-14 Ocak 2007 tarihlerinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunuz sonucunda; Genel Merkez Yönetim 
Kurulu’na, Denetleme ve Disiplin Kurullarına seçilen yöneticileri kutlar; İşçi sınıfı, ülke ve toplum adına hayırlı hizmetler 
vermeniz dileğiyle başarılar dilerim” diyerek yöneticilerimizi kutladılar. 

DİSK / Oleyis Sendikası Genel Başkanı Kamer Ateş, Genel Başkanımız Kenan Öztürk şahsında gönderdiği mesajda ise; 
“13-14 Ocak 2007 tarihlerinde gerçekleştirdiğiniz Genel Kurulunuzda Genel Başkanlığı seçilmiş olmanızı sevinçle 

öğrenmiş bulunmaktayım. 
Türkiye’deki sendikal mücadelenin temel sorunlarından olan anti demokratik yönetim anlayışına karşı uzun zamandır 

yürüttüğünüz mücadelede elde ettiğiniz bu başarının, hem TÜMTİS’e hem TÜRK-İŞ’e hem de ülkemizdeki emekçi hareke-
tine önemli bir katkı olduğunu düşünmekteyim.

Bu nedenle, sizi ve sizin şahsınızda yeni yönetim kurulunuz ile sendikanızın diğer organlarına seçilen arkadaşlarınızı 
tebrik ediyor, başarılar diliyorum.” demektedir.

Sendikamızı ziyaret eden veya mesaj göndererek başarılar dileyen sendikalara teşekkür ediyoruz.

TÜRK-İŞ Gaziantep
İl Temsilcisinden Ziyaret
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İsmet Doğan-İstanbul (Şen İzmir işçisi); “Bana 
göre olağanüstü genel kurul gerekiyordu. Niye gereki-
yordu, çünkü sendika bölünmüş, bir kenara itilmiş or-
tama sahipti. Sendikanın o ortamdan kurtulması için, 
sendikadaki işçilerin bir-
lik ve beraberliği için bu 
gerekliydi. Çok güzel bir 
genel kurul oldu. Ger-
çekten TÜMTİS’e yakı-
şır, işçi sınıfına yakışır 
bir kongreydi. Sekiz 
şubemizin başkanlarının 
kenetlendiği ve birliği-
mizi gösteren bir ortam 
bana gurur verdi. Tüm 
şubelerimizin başkanla-
rına bir TÜMTİS üyesi 
işçi olarak teşekkür ediyorum. Seçilen arkadaşlarla 
15 yıldır birlikte çalıştım. Onlarla gurur duyuyorum. 
Daha iyi günlere götüreceklerine inanıyorum. Hepsi-
ne sendikacılık faaliyetlerinde uzun ömürlü başarılar 
diliyorum.”

Muharrem Kargı-İstanbul (Pamukkale Taşımacı-
lık İşyeri Temsilcisi); “ Sendikamız 1,5-2 yıldır bir 
kaos içindeydi. Bu süre içinde hiçbir çalışmamız ola-
madı. Bağ kurduğumuz işçileri örgütleme çalışma-
mız yarıda kalmıştı. İşyerinde çalışan arkadaşlar ise 
birbirine düşman edildi. Olağanüstü kongreden sonra 
işçi arkadaşlar arasında bir kaynaşma oldu. Önceleri 
işverenler baskı kuruyorlardı. Biz sendikalı mıyız, de-
ğil miyiz belli bile değildi. kongreden sonra işverenler 
önceleri gibi davranıyorlar artık.

Kongrenin havası çok güzeldi. Bütün şube başkan-

larının el ele tutuşması işçilerin birliğini ve kardeşli-
ğini gösterdi. Bundan büyük sevinç duydum. Biz iş-
çiyiz. İşçilerin kardeş olduğuna inanıyorum. Retrans 
direnişinden beri Kenan Başkanı tanıyorum. Orada 

2 kış, bir yazı direniş-
te geçirdik. Onun Ge-
nel Başkanlığına çok 
sevindim. Ona da diğer 
yönetici arkadaşlara da 
güveniyorum.”

Zakir Çil-İstanbul 
(İstanbul Trafik Vakfı 
Çekiciler Bölümünde); 
“Sendikamızda herke-
se yansıyan bir huzur-
suzluk vardı. Yönetim 

kendi içinde birlik değildi, uyumsuzdu. Bütün işyer-
lerine de yansıyan huzursuzlukları gidermek için o 
günkü yönetimin değişmesi gerekiyordu. Olağanüstü 
genel kurul verdiğimiz imzalara rağmen yapılma-
yınca mahkeme süreci başladı. Yapılan olağanüstü 

kongre bence çok iyi idi. 
Tamamen demokratik 
bir ortamda herkesin 
serbestçe oy kullandığı, 
gürültüsüz-patırtısız, 
dostluk içinde bir genel 
kurul oldu. Bundan son-
ra işyerlerindeki sorun-
ların daha iyi incelenip 
çözüleceğine inanıyo-
rum. Yeni yönetimin 
yeni işyerlerini örgütle-

Üyelerimiz
Olağanüstü Genel Kurul İçin

Ne Dediler?
Gerçekleştirdiğimiz Olağanüstü Genel Kurul’a ilişkin olarak her 
bölgeden delegelerimizle yaptığımız söyleşiyi yayınlıyoruz.



10

TÜMTİS

yerek sendikayı geliştirmesi görevi var. Bunlar ger-
çekleştiğinde hem işçiler daha rahat edecek hem de 
TÜMTİS gelişecektir.”

Bilent Akdeniz-İstanbul (İstanbul Trafik 
Vakfı’nın Otoparklar Bölümünde işçi); “İşyerimizde 
sendikal çalışma yürümüyordu. İşveren de bundan 
faydalanmaya çalışıyor, ‘Sendikanız bölünmüş, par-
çalanmış durumda! Daha orada niye duruyorsunuz’ 
diyordu. Bu koşullarda sendikamızın tekrar topar-
lanması için olağanüstü genel kurul gerekiyordu. 
Olağanüstü genel kurulda delegeler arasında birlik-
telik vardı, bir hoşgörü ve sıcaklık vardı. Adilane bir 
seçim oldu. Ancak eski 
Genel Başkan Sabri 
Topçu’nun aday olsa da 
olmasa da işçilerin böy-
le bir toplantısına say-
gı göstererek kongreye 
katılması gerekirdi. 
Yönetimden bazılarını 
önceden tanıyorum ve 
takdir ediyorum ancak 
yönetim için değerlen-
dirme yapmak için ça-
lışmalarını görmek ge-
rek. Beklentilerimiz daha iyi çalışma koşulları ve iyi 
bir TİS. Ayrıca 3 yıldır eğitim çalışması yapılmadı. 
Sendikal eğitim verilmeli, işçiler hakları ve işverene 
karşı yükümlülüklerini öğrenmeli ki haklarını iyi sa-
vunabilsinler.”

Halil Keten-Ankara (Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi,Yeni Emniyet işçisi); Olağanüstü genel kurul, 
bu sendika için kaçınılmaz olmuştu. Eski Genel Baş-
kan, mahkeme olağanüstüne karar verdiğinde ayrı-
lacağını söyledi. “Bana 
20 Aralığa kadar müsa-
ade edin. Bu süre içinde 
tüm illeri dolaşıp işçi-
lerle vedalaşacağım.” 
dedi. Süre bitiminde 
tüm şubelerden yöneti-
ciler olarak İstanbul’a 
geldik. Orada bu zama-
na kadar hiç yaşamadı-
ğımız şeyleri yaşadık. 
Orada biz ona “ Siz isti-

fa edin. Biz kayuma gitmek istemiyoruz” dedik. Ama 
o hep söz verip hep ertelediği gibi bizi diğer bölgeler-
den işçi arkadaşlarla birbirimize düşürmeye çalıştı, 
ama başarılı olamadı. Biz bütün işçi arkadaşlarımızla 
kardeşiz, birliğiz. Kongre, bir şube genel kurulu gibi 
coşkuluydu. Sekiz şube başkanımız kürsüye çıkıp el 
ele tutuşup birlik ve beraberliğimizi gösterdiler. Yeni 
yönetime başarılar diliyorum.”

Nihat Kesmik-Samsun (Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi, SAMTAŞ işçisi); “Olağanüstü kongre gerek-
liydi. Önceki yönetimin işlememesi nedeniyle olağa-
nüstü kaçınılmaz olmuştu. Olağanüstü Kongre, gayet 

güzel geçti. Delegelerin 
isteği oldu, huzurlu bir 
ortamda gerçekleşti. 
Yönetim, tüm şubeleri-
mizin ortak kararı ile 
tek liste olarak belir-
lenmişti. Ama bazıları 
sırf çomak sokmak için 
aday gösterdiler! İşçinin 
kimi benimsediği ortaya 
çıktı; onların gösterdiği 
Genel Başkan adayları 
4, Merkez Yönetim Ku-

rulu adayları ancak 3 oy alabildi. Bu kongre, işçinin 
birliğinin göstergesi oldu. TÜMTİS işçisinin bir çatı 
altında olduğunu ve birlik olduğunu gösterdi. Yeni yö-
netime başarılar diliyorum.

Cemal Aydoğdu- Gaziantep (Gaziantep Taşıma-
cılık Temsilcisi); “Biz olağanüstü kongre için imza 
verirken, sendikamızda bir şeylerin değiştiğini gör-
müştük. Bunu aslında 26. Olağan Kongre’de de far-
kına varmıştık. Genel Merkez’de bir çıkmaz vardı, 

bunun düzeltilmesi ge-
rekiyordu. Ben de imza 
vermiştim. Ama biz iş-
çilerin iradesi tanınma-
dı, olağanüstüne karar 
verilmedi. Mahkeme sü-
reci başladı. Olağanüstü 
Genel Kurul’da işçilerin 
birliği sağlandı, biz iş-
çiler bir yumruk olduk. 
Gerçekten olağan kong-
relerden daha coşku-
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lu oldu, ben duygulandım. Yeni yönetim sorunlu bir 
yapıyı devraldı. Bununla birlikte tekrar sendikamızı 
ayağa kaldırıp geliştireceklerine inanıyorum. Biz iş-
çiler olarak onların arkasındayız.”

Yalçın Aytar- İzmir (GAP Kargo işçisi); “Tüm dün-
yada olduğu gibi ülkemizde de işçi sınıfına bir saldırı 
var. Saldırılar ancak örgütlü ve birliktelikle aşılabi-
lir. Bu koşullarda sendikamızda var olan karışıklığın 
giderilmesi, birliğin güçlendirilmesi gerekiyordu. Bu 
nedenle olağanüstü ge-
nel kurul kaçınılmazdı. 
Biz bu süreçte burada 
pek çok sıkıntı yaşadık. 
Ama yanımızda olması 
gereken yöneticiler ya-
nımızda değildiler. İşçi-
lerin desteği ile Merkez 
yöneticisi olan bir kısım 
yönetici işçiye sırtını 
döndü. Hiç bir eylemi-
mizde, direnişte onları 
yanımızda göremedik. 
Demek ki bazı yöneticiler heyecanını yitirmişler. Eski 
genel başkan kongreye bile gelmedi. Oysa ben gelme-
sini ve bir konuşma yapmasını isterdim. Olağanüstü 
kongre çok coşkulu geçti. Öyle bir coşkuyu ilk kez 
yaşadım. Orada çeşitli bölgelerden gelmiş işçi arka-
daşlarla bütünleştik. Yeni yönetimin hepsi işçilikten 
gelmiş insanlar. Onlara güveniyorum.”

Haydar Dönmez-
İzmir (Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi, Emniyet 
Onur işçisi); “Son 2 se-
nedir kurullar çalıştırıl-
madı. Şubeler, Merkez 
çalışmıyordu. Bu koşul-
larda tabanın olağanüs-
tü kongre talebi oluştu. 
Yani olağanüstü genel 
kurul bir zorunluluk 
oldu. Olağanüstü genel 
kurulda şubelerin tekrar 
birleşmesi hepimizi ayağa kaldırdı, güven verdi, coş-
ku verdi.Yeni yönetim, işçilerin onayı ile belirlendi ve 
sendikamızın olumsuz gidişini noktaladı. Bu durum 

kongrede işçilerin gözlerinden okunuyordu. Memnu-
nuz. Bundan sonra önümüze bakmamız lazım. Sen-
dikaları, bizleri zorlu bir süreç bekliyor. Bu süreçte 
işçilerin siyasi ya da başka yönden farklılıklarını de-
ğil, birliğini sağlama ve güçlendirme görevimiz var. 
Örgütsüz işyerlerini örgütleme görevimiz var. Başarı-
lı olacağımıza inanıyorum.” 

Murat Aydın-Bursa (Remtaş işçisi); “Olağanüs-
tü genel kurulun bu zamana kadar uzatılmaması 

lazımdı. Son iki yıl sen-
dikamız için kayıplar-
la geçti. Sendikamızın 
gelişmesini, büyümesini 
engelleyenlere gereken 
cevabın verildiği, bun-
dan sonra da verileceği 
işçiler tarafından en iyi 
şekilde gösterildi. Se-
kiz şubenin birlikteliği, 
genel kurulun coşkusu 
ve işçilerin kararlılığı 
gereken yerlere gereken 

cevabın verildiğini gösterdi. Kongredeki işçi coşkusu, 
birlik ve beraberlik ve haykırılan yerinde sloganlar, 
TÜMTİS sendikasının yeniden başını kaldırışının bir 
göstergesidir. Yeni yönetime başarılar dilerim.”

Şeyhmus Çelik-Adana (Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi, Adana Taşımacılık işçisi); “Üç yıldır ne bir ör-
gütlenme yapılabiliyordu ne de sendikal çalışma yü-

rüyordu. İşçilerin hak ve 
hukuklarının korunması 
için olağanüstü genel 
kurul gerekliydi. Üste-
lik yapılmamış olsaydı 
kayuma gidilecekti. Bu 
da iyi olmazdı. Olağa-
nüstü kongre, coşkulu 
ve duygulu geçti. Şube 
başkanlarımızın el ele 
tutuşup bizleri selamla-
dıkları zaman gözlerim 
doldu. Bundan sonra 

korsan ambarları örgütleme, sendikamızı bir üst aşa-
maya taşıma görevimiz var. Yeni yönetime başarılar 
diliyorum.” 
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Sendikamız TÜMTİS neden 
ve nasıl kaosa sürüklendi?

Birkaç yıl öncesine kadar 
verdiği kararlı mücadelelerle 
anılan sendikamız neden son 
yıllarda toplu işçi istifalarıyla, 
ölüme varan çatışmalarla, sen-
dika içi kavgalarla anılır oldu?

Aşılması sendikamızın iki 
koca yılına mal olan soru-
nun özünü, eski Genel Başkan 
Sabri Topçu’nun, üyelerimizi, 
organlarımızı, tüzüğümüzü 
tamamen devre dışı bırakarak 
sendikayı tek başına yönetme-
ye çalışması oluşturdu.

Gerçekte sendikamızda 
uzun yıllar asgari bir demokra-
tik işleyiş vardı. Sabri Topçu, 
yaratılması ve yerleşmesinde kendisinin de katkı-
sının olduğu bu demokratik gelenekten adım adım 
koptu. Bir zamanlar grev çadırlarında günler ge-
çiren, işçilerle birlikte gözaltına alınan Topçu, za-
manla direniş yerlerine uğramaz oldu, işçileri sen-
dika kararlarından, toplu sözleşme süreçlerinden 
dışladı, TİS taslakları oluştup işçilerle tartışma 
önerisini “işçi kuyrukçuluğu” diyerek aşağıladı.

Beri yandan sendika organlarını tümüyle devre 
dışı bıraktı, sendika şubeleri ve merkez yönetici-
lerinin yönetime ortak olma, sendika sorunlarına 
birlikte çözüm bulma taleplerine kulak tıkadı; tam 
bir atalet içinde davranmayı tercih etti. Bu dışla-
yıcı, tepeden inmeci ve ertelemeci tutum olumsuz 
meyvalarını vermekte gecikmedi: İstanbul Topka-

pı Nakliyeciler Sitesi’nde 
1000 işçinin sendikamız-
dan kopması ve 3 işçinin 
ölümüyle sonuçlanan trajik 
olaylar yaşandı. Bu olay-
lardaki sorumluluğunu ka-
bullenmek yerine, durumu 
sorgulayıp ders çıkarılma-
sını talep eden sendika yö-
neticilerini türlü yollarla 
tecrit etmeye, yönetimden 
uzaklaştırmaya çalıştı.

Yıllar içinde mayala-
nan bürokratikleşme sü-
recinin yol açtığı sorunlar 
TÜMTİS’in 11-12 Aralık 
2004 tarihli 26. Olağan Ge-
nel Kurul’unda kırılma nok-
tasına vardı. Sabri Topçu, 

yönetim organlarının nasıl oluşturulacağına yönelik 
herhangi bir fikir alışverişini kabullenmediği gibi, 
tamamen dayatmacı bir tutumla ve nedeni bilinmez 
bir kararla sendikadaki muhasebe görevlisini Genel 
Mali Sekreterlik görevine aday gösterdi ve seçil-
mesi için kongre salonunda açık çağrıda bulundu. 
Ne var ki bu karar geri tepti, delegeler Topçu’nun 
adayını seçmediler. Sabri Topçu, anlamlı delege 
uyarısını dikkate almak yerine sendika çoğunluğu-
na karşı bir savaş başlattı: 
İşte Topçunun uygulamalarından bazıları:
Seçimi kazanan Genel Mali Sekreter’in göreve 

başlamasına fiilen engel oldu;
Genel Kurul’da kendisine tepki gösteren İstan-

bul Şube Yönetimi’ni görevden almaya kalktı, şube 

Sendikam ız nas ı l  kaosa sürüklendi?

İki Uzun Yılın Kısa Öyküsü

Genel Kurulun Ardından
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yönetimini tümüyle devre 
dışı bırakarak onların ye-
rine görevliler atadı;

Sendika organlarını 
hepten yok saydı, başta 
Merkez Yönetim Kurulu 
olmak üzere sendika or-
ganları toplanmadı.

Sendika işlemez hale 
geldi. Kaos ortamı işçi-
lerde hoşnutsuzluk ya-
rattı. Geçen aylar içinde 
sorunlar azalmak yeri-
ne büyüyüp katmerleşti. 
Sabri Topçu daha da hır-
çınlaştı.

Bunun üzerine oy hakkına sahip 201 delegeden 
137’sinin imzasıyla Eylül 2005 tarihinde Olağa-
nüstü Genel Kurul talebinde bulunuldu.

Tüzüğümüze göre Olağanüstü Genel Kurul için 
delegelerin beşte-birinin başvurusu yeterliyken, 
delegelerimizin yarıdan çok fazlasının (% 70’inin) 
açık talebi söz konusuydu. Yapılması gereken aci-
len Olağanüstü Genel Kurul’un toplanması için ka-
rar almaktı.

Ancak Sabri Topçu, bekleneceği gibi, keyfi ve 
antidemokratik tutumunu sürdürerek, işçi iradesi-
ni ve sendika tüzüğünü açıkça çiğnedi, Olağanüstü 
Genel Kurul kararı almadı ve böylece işçilere mah-
keme kapısını göstermiş oldu.

Taleplerinin dikkate alınmadığını gören dele-
geler, son çare olarak Genel Kurul’un toplanması 
talebiyle 21 Ekim 2005 tarihinde İstanbul 7. İş 
Mahkemesi’nde dava açtılar.

Sonucu baştan belli bir davaydı bu. Mahkeme-
nin Olağanüstü Genel Kurula karar vereceği açık-
tı.

Bunu çok iyi bilen Topçu, hesabını, mahkeme 
sürecinin uzatılabileceği, bu arada sürüncemeden 
bıkan delegelerin baskı ve tehditle taleplerinden 
vazgeçirilebileceği üzerine kurmuştu.

Bu taktiğe uygun olarak, bir yandan mahkeme 
sürecini uzatabilmek için çeşitli yollar denenirken, 
bir yandan da delegeler üzerinde sistemli, yer yer 

fiziki saldırılara varan 
baskılar uygulandı. Bu 
saldırıların sonuncusu, 
İstanbul-Kartal’da ger-
çekleşti. Sendikamızın 
örgütlü olduğu iki ayrı 
işyerini aynı saatte ba-
san onar kişilik iki grup, 
iki işçiye bıçak ve sopa-
larla saldırdı, üyelerimiz 
bıçaklandı, ağır şekilde 
yaralandı.

Sonuç olarak, sendi-
kanın sorunları için kılı-
nı kıpırdatmayan Topçu, 

koltuğunu korumak için tüm gücünü ve imkanını or-
taya koydu; siyasal imkanlarını, basınla ilişkilerini 
devreye soktu. Karalama kampanyaları örgütledi, 
sendikamızla alakası olmayan insanların imzalarıy-
la olağanüstü genel kurul isteyenleri suçladı.

Ama yenilgiye mahkumdu. Çünkü sendikada 
hiçbir etkisi ve otoritesi kalmamıştı. Bunun için 
de çözümü sendika dışında arıyordu. Oysa çözüm 
sendikanın içindeydi. Çözüm gücü TÜMTİS’in mü-
cadeleler içinde sınanmış işçileri ve delegeleriydi.
İşçilerimiz ve delegelerimiz baskılardan, da-

vanın uzatılmasından yılmadılar, iki yıl boyunca 
sabırlı bir mücadele verdiler. Süreç ilerledikçe 
daha fazla işçi ve delege aynı talepler etrafında 
birleşti. Önce dava kazanıldı, sonra Topçu, gayri 
meşru yollarla kurduğu İstanbul 1 Nolu Şube’de 
yenilgiye uğratıldı. Dava Yargıtay aşamasınday-
ken, daha önce imza vermeyen delegeler de Genel 
Kurul yönünde tutum belirlediler ve böylece Mer-
kez Yönetim Kurulu çoğunluğu Olağanüstü Genel 
Kurul’un toplanması kararı aldı.

Sendikamızda yaşanan, bir koltuk kavgası de-
ğil, Sabri Topçu’nun temsil ettiği antidemokratik, 
bürokratik sendikal anlayış ile sendika çoğunluğu-
nun temsil ettiği sınıf sendikacılığı anlayışı arasın-
daki mücadeleydi. Bu mücadeleyi işçiler kazandı, 
işçileri bölerek koltuğunu korumak isteyen bürok-
ratik zihniyet alaşağı edildi, sendikamızda yeniden 
ve daha güçlü bir birlik sağlandı.

Sendikamızda yaşanan, bir koltuk 
kavgası değil, Sabri Topçu’nun 
temsil ettiği antidemokratik, 

bürokratik sendikal anlayış ile 
sendika çoğunluğunun temsil ettiği 

sınıf sendikacılığı anlayışı arasındaki 
mücadeleydi. Bu mücadeleyi işçiler 
kazandı, işçileri bölerek koltuğunu 

korumak isteyen bürokratik zihniyet 
alaşağı edildi, sendikamızda yeniden 

ve daha güçlü bir birlik sağlandı.

Genel Kurulun Ardından
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Eski Genel Başkan Sabri Topçu’nun, Tüzüğü-
müzün açık hükümlerini çiğneyerek, sendika irade-
sini karşısına alarak genel kurul kararı almamakta 
inat ettiğini anlatmıştık. 

Peki yıllar yılı demokratikliği ile övündüğü tü-
züğü çiğneyişini nasıl izah ediyordu, hangi gerekçe-
lere sarılıyordu Topçu?

Önce apaçık gerçekleri gizlemeye çalışarak. Bir 
günlük gazeteye de devamlı yansıdığı gibi o, ola-
ğanüstü genel kurul isteyen çoğunluğu “sendikayı 
bölmek isteyen 3-5 kişi” diye göstermeye çalıştı. 
Tüzüğümüzün delegelerin beşte birinin başvurusu-
nu yeterli gören maddesini ve olağanüstü isteyen 
delege sayısını ısrarla anmadı. Yıllar süren oya-
lamadan sonra işçi iradesi sandıkta tecelli edince, 
kendisi dışında hemen herkesin ortak bir liste etra-
fında birleştiği, kendi çevresinde ise 3-5 kişinin bile 
bulunmadığı açıkça görüldü. Kendisinin salonuna 
gelemediği genel kurulda gösterdiği iki adaydan 
biri 3, öteki 4 oy aldı.

Kendisine delegelerin yüzde yetmişinin genel 
kurul için imza verdiği hatırlatıldığında “delege 
meşru değil, işçiler ise beni istiyor” diye açıklama 
yaptı. Kendi meşruiyetini aldığı, oylarıyla seçildi-
ği delegeler için “meşru değil” diyebildi. “Delege 
meşru değil!” Delegeler, kendisini genel başkan 
seçerken meşru, geri çağırırken gayri meşru! Bu 

çelişki bir yana, gelişmeler onu sadece delegelerin 
değil doğrudan işçilerin sınavından da geçirdi. Ma-
alesef Topçu bu sınavdan da fena halde başarısız 
çıktı.

Hatırlanacağı gibi, kendisine boyun eğmeyen 
TÜMTİS İstanbul Şubesi’ni devre dışı bırakmaya, 
seçilmiş yöneticilerin görev yapmasını kaba kuv-
vetle engelleyerek yerine “uzmanlar” atamıştı. 
Ama bu kadarı yetmemiş olacak ki o, mevcut şube-
yi tümden devre dışı bırakmak, bu duruma resmiyet 
kazandırmak üzere, bürokratik sendikacılığın yap-
tığı gibi yeni bir şube kurdu; İstanbul 1 Nolu Şube! 
İstanbul Şubenin üyeleri yeni şubeye kaydırıldı ve 
İstanbul Şubesinin altı boşaltıldı. Amaç bu şubeyi 
kendi denetimi altında yeniden kurmaktı.

Bu kez gerçekten meşru olmayan bir yolla ku-
rulan şubenin genel kurulu tüm işçilerin oyu ile ya-
pıldı. Sabri Topçu’nun çok iddialı olduğu bu şubede 
yönetim kurulu üyeliklerinin tamamını ona muhalif 
olanlar kazandı. Topçu, tek bir adamını bile listeye 
sokamadı. Gayrı meşru yollarla kurduğu sendika 
şubesinde, en meşru yollarla yenildi! En güvendiği 
yerde en büyük yenilgiyi aldı. Demek ki sadece de-
legeler nezdinde değil, işçiler nezdinde de onun bir 
itibarı kalmamıştır.

Topçu’nun tutunduğu iddialardan biri de, “bun-
lar kayyumcu” şeklindedir. Gerçekte herkesi, tüm 

Tüzük ihlal i  nas ı l  izah edi ldi?

Gerçekleri Karartmanın
Bin Bir Yolu

İşçilerin birliği, olağanüstü genel kurulda sağlandığına göre, 
Sabri Topçu olsa olsa işçilerin birliği önünde engel olmuş, demek 

işçilerin birliği için değil, kendi kariyeri için olağanüstü genel 
kurulu engellemeye çalışmıştır.

Genel Kurulun Ardından
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demokratik ve sendikal kamuoyunun hiçbir şeyden 
anlamadığı, verilen hapı yutacağı düşüncesinden 
temellendi bu. 

Sendikanın kayyum ihtimaliyle yüz yüze gel-
mesi, delegelerin kayyum isteğinin değil, sendika 
tüzüğünün uygulanmamasının bir sonucudur. Eğer 
Topçu, kayyumu sendikanın sonu olarak görüyorsa, 
yapması gereken işçi çoğunluğunun istekleri doğ-
rultusunda genel kurulu toplamak ve böyle bir ihti-
mali ortadan kaldırmak olmalıydı. Ama o, sendika 
içi çözüm yollarını kapatınca işçilerin önünde ola-
ğanüstü genel kurul talebini mahkeme aracılığıyla 
gerçekleştirmek yolunu bizzat kendisi işçilerin önü-
ne çıkardı. Kayyum ihtimaline bir sorumlu arana-
caksa, bu sendika tüzüğünü işletmeyen Topçu’dan 
başkası değildir.

Peki nasıl olmuştur, sendikamız kayyum ihtima-
lini nasıl devre dışı bırakmıştır? Sabri Topçu’nun 
genel başkanlığı bırakması sayesinde mi? Hayır. 
O, henüz genel başkanlık koltuğunda otururken 
Merkez Yönetim Kurulumuzun çoğunluk kararıyla 
Olağanüstü Genel kurul kararı alındı. Sabri Top-
çu, yerel mahkeme olağanüstü genel kurul talebini 

haklı bulduktan sonra istifa lafını etti, süre istedi 
ama sözünü tutmayarak olağanüstü genel kurulun 
gerçekleştiği güne kadar da istifa etmedi.

Topçu’nun olağanüstü genel kurul kararı alma-
masının kulağa en hoş gelen gerekçesi şudur: “İş-
çilerin birliği için”. ‘Eğer olağanüstü olursa, işçi-
ler bölünür, sendika zarar görür; bazı kötü niyetli 
kişilerin koltuk hesabına karşı işçilerin birliği için 
olağanüstüne izin vermem”.

Ancak toplanan olağanüstü genel kurulda mev-
cut 8 şubemiz, yönetime ortak adaylar gösterdi ve 
bu adaylar delegelerin tamamının oylarını aldı-
lar. İşçilerin birliği sağlandı ama Sabri Topçu’ya 
rağmen ve onun başkanlığına son verilmesiyle. 
Buradan çıkan açık sonuç şudur: İşçilerin birliği 
olağanüstü genel kurulda sağlandığına göre, eski 
genel başkan olsa olsa işçilerin birliği önünde en-
gel olmuş, demek işçilerin birliği için değil, kendi 
kariyeri için olağanüstü genel kurulu engellemeye 
çalışmıştır!

Görüldüğü gibi, işçilerin iradesi karşısında tu-
tunmak mümkün değildir. Sonuç olarak, gerçekler 
inatçıdır. Güneş balçıkla sıvanamaz. 

Genel Kurulun Ardından



16

TÜMTİS

Aralık 2004 tarihli Genel Kurul’dan 
sonra Sabri Topçu’nun İstanbul Şubesi’ne 
karşı bir savaş başlatarak şubeyi devre dışı 
bıraktığı anlatılmıştı.

O, bu durumu yeterli görmemiş olacak 
ki, en değme  sendika bürokratlarının bile 
kolay kolay cesaret edemeyeceği bir karar 
verip hayata geçirdi: Ortada geçerli hiçbir 
sebep yokken, sırf eski şubeyi tasfiye et-
mek ve güdümünde bir şube yaratabilmek 
için, 6 Temmuz 2006’da İstanbul’da ikinci 
bir şube kurdurdu. Mevcut şubenin bütün 
üyeleri gizlilik içinde İstanbul 1 Nolu Şube 
adıyla kurulan bu şubeye aktarıldı. 

Ancak onun aşması gereken küçük bir 
“pürüz” vardı: Şube, tüzel kişilik kazanabilmek için 
6 ay içinde Genel Kurulunu toplamak zorundaydı. O, 
tepeden bir kararla şubeye bir yönetim atamıştı ama 
bu atanmışları seçim sandığından da bir şekilde çı-
karmak gerekiyordu. Topçu, bir “kazaya” uğrama-
mak için çoğu sonradan öğrenilecek olan ince planlar 
yaptı. Kongreye ilişkin tüm işlemler büyük bir gizlilik-
le yürütüldü. Hangi işyerlerinin yeni şubeye bağlandı-
ğı bile bir sırdı. İşçiler elden geldiğince bu süreçten 
uzak tutulmaya çalışıldılar. Topçu, bu belirsizlik or-
tamında ikinci bir liste çıkacağına ihtimal vermiyor, 
az sayıda işçinin katılımıyla gerçekleşecek kongreden 
kendi listesinin firesiz kazanacağına kesin gözüyle 
bakıyordu.

Ancak işçiler, şubenin kuruluş mantığını onayla-
masalar da, baştaki boykotçu tutumlarını değiştirip 
son anda seçime katılmaya karar verdiler. 

Sonuç, zafer kutlamaya hazırlanan eski genel baş-
kan için tam bir hezimet oldu, bir tek adayını bile 
seçtiremedi.

Toplam 278 delegeden 230’u seçimlere katıldı, oy 
dağılımı şöyleydi:

• Şube başkanlığı için eski genel başkanın adayı 
Hasan Erçel 89 oy alırken, işçilerin adayı Ersin 

TÜRKMEN 133 oy alarak Şube Başkanı seçildi.

• Şube Sekreterliği’ni, Topçu’nun 73 oy alan adayı-
na karşı 138 oy alan Zeki ATA kazandı.

• Mali Sekretelik için Abbas SAYGILI 192 oy ala-
rak Mali Sekreter seçildi.

• 7 kişilik şube yönetim kurulunun tamamını genel 
kurul isteyen işçiler kazandı.

Özetle, Sabri Topçu, meşru olmayan bir biçimde 
kurduğu, sendikaya müdahalenin bir aracı olarak ta-
sarladığı ve Genel Başkan sıfatıyla katıldığı İstanbul 
1 No’lu Şube Genel Kurulu’nda çok büyük bir yenil-
giye uğradı. 

Bu yenilgi onun tutunduğu bir iddasının daha çök-
mesi demekti.

Ne diyordu eski genel başkan: Bu delege yönlendi-
rilmiş, meşru değil; delegelerle değil işçilerle sandığa 
gidilirse işçiler beni seçer!

Bu iddiayı bizzat işçiler, tartışma götürmez bir 
açıklıkla cevaplamışlar, “Biz de delegelerimiz gibi 
onu sendikanın başında istemiyoruz” demişlerdir. 
Hem de eski genel başkanın korsanca yöntemlerle 
kurdurduğu bir şubede. Öteki şubelerde durumun ne 
olacağını varın siz düşünün!

1 No’lu 
Şube Kongresi İşçilerin Zaferi!

Genel Kurulun Ardından
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11-12 Aralık Olağan Genel Kurulunda yaşanan 
tüm olumsuzluklara rağmen, TİS dönemini başarı ile 
tamamlamak, saldırılara karşı sendikayı zaafa uğrat-
mamak için kongreden sonraki on ay boyunca ısrarla 
sorunları çözmeye çalıştık. Ancak tüm girişimlerimiz 
sonuçsuz kaldı. Sorunları çözme ısrarımız, zayıflığı-
mız olarak algılandı. 

Sorunları çözmek mümkün olmayınca, 6 şubenin 
başkan ve yöneticileri Gaziantep’te toplandı. Seçe-
nekleri tartıştı ve oybirliği ile Olağanüstü Genel Kurul 
kararı verdi. Olağanüstü Genel Kurul toplanması ta-
lebi, 137 delege tarafından genel merkeze gönderildi. 
Ancak Merkez Yönetim Kurulu 1 aylık yasal sürede 
toplanarak Olağanüstü Genel Kurul talebi ile ilgili bir 
karar vermedi. Halbuki hem Sendikalar Kanunu (12 
madde) hem de tüzüğümüz (17. madde) gereğince de-
legelerin 1/5’inin isteği ile Olağanüstü Genel Kuru-
lun toplanması zorunluluğu vardı. 41 delegenin isteği 
yeterli iken 137 delege Olağanüstü Genel Kurul için 
imza vermişti. 

Sabri Topçu ve çevresi 137 delegenin isteğine 
karşın Olağanüstü Genel Kurulu toplamamakta ısrar 
etti. Önce vaatlerle ve tehditlerle delegelere imzaları-
nı geri aldırmaya çalıştılar. Hatta günlük bir gazeteyi 
de kullanarak yalan haberler yaymaya, delegelerin 
çoğunun imzasını geri çektiğini propaganda etmeye 
başladılar. 

Nihayet 26 Ekim tarihinde aylardır yapılamayan 
Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplan-
tıda delegelerin Olağanüstü Genel Kurul talebi tar-
tışıldı ancak bir karar alınamadan toplantı dağıldı. 
S.Topçu, toplantının dağılmasından sonra 4 Merkez 
Yönetim Kurulu üyesinin yokluğunda, onlardan giz-

li olarak “erken genel kurul” kararı aldı. 10 Kasım 
tarihli noter yazıları ile şubelerden üye listelerini iste-
di. Alınan kararın içeriğini öğrenmek isteyen Merkez 
Yönetim Kurulu üyelerinden sendikanın karar defteri 
saklandı. Ancak olağanüstü genel kurulu engellemek 
için tezgahlanan bu oyun  mahkeme kararı ile boşa 
çıkarıldı. 

Kayyum ve Kayyumcu...
Tüzüğümüzün 14. maddesine göre; Genel Kurul, 

“en yüksek ve yetkili organ”dır. 11-12 Aralık tarihli 
en yetkili organımız olan Genel Kurul da, 211 dele-
geden oluşmuştu. Sabri Topçu ve diğer yöneticileri 
bu 211 delege seçmişti. Sabri Topçu ne kadar meşru 
ise delegeler de o kadar meşru idi. Bu nedenle, Sab-
ri Topçu ve yöneticilerin kendilerini seçen sendikanın 
“en yüksek ve yetkili organ”ının iradesinden kaçması 
mümkün  değildi.  

Ancak, her konuşmasında “işçilerin iktidar kanal-
larını açması gerektiği”nden bahseden Sabri Topçu, 
işçilere sendikal kanalları dahi kapatıyor, olağanüstü 
genel kurul isteyen delegeleri, gayrı meşru ilan edip 
dava açılmasını “kayyumculuk” olarak nitelendiri-
yordu. 

Peki ne yapmalıydı 137 delege? Kendi seçtikleri 
yöneticileri, olağanüstü genel kurul istemlerine uy-
muyor, sendikanın “en yüksek ve yetkili organ”ından 
kaçıyordu. Bu durumda dava açmaktan başka çıkar 
yol var mıydı?    

S.Topçu, asgari burjuva demokrasisine dahi ta-
hammül edemezken delegeler dava açma dışında ne 
yapabilirdi? Delegeler, “yöneticilerini geri çağırma, 
görevden alma” demokratik haklarını kullanmışlardı. 

Nedir?
Kimdir?

Kayyum
Kayyumcu

Av. Fevzi Saygılı

Genel Kurulun Ardından
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“Koltuğa yapışmış” yöneticilerine de-
mokratik bir haklarını kullanarak “ar-
tık yeter” demişlerdi.

     
Dava Açanlar Mı “Kayyumcu”, 
Yoksa Suçlayanlar Mı?

2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 
12. maddesi gereğince; “genel kurul, 
üye veya delegelerinin beşte birinin ya-
zılı isteği üzerine toplanır”. Yani sen-
dikamızda 203 delegeden 41’inin isteği 
olağanüstü genel kurul için yeterli iken 
137 delege yazılı istemde bulunmuştu. 

Sendikalar Kanunu’nun 12. madde-
si emredici bir biçimde toplanır dediği 
halde buna uyulmaması halinde yaptırı-
mının (ceza) ne olacağı da Sendikalar 
Kanunu’nun 53. maddesinde düzenlen-
miştir. İşte 53. madde, delegelerin ya-
zılı istemine rağmen olağanüstü genel 
kurulu toplamayan Merkez Yönetim 
Kuruluna karşı uygulanacak yaptırımı 
içeren hükmünde şöyle diyor: “12 nci 
madde hükmüne aykırı hareket eden 
konfederasyon, sendika ve sendika şu-
besi yönetim kuruluna; kuruluşun üyele-
rinden birinin veya durumu tespit eden 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğının başvurusu üzerine iş davalarına 
bakmakla görevli mahkeme kararı ile 
işten el çektirilir. Bu taktirde görevli 
mahkeme genel kurulu kanun ve tüzük 
hükümleri gereğince en kısa zamanda 
toplamak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar 
cari işleri yürütmekle görevli olmak üzere Medeni 
Kanun hükümleri gereğince bir veya üç kayyûm tayin 
eder.” 

Yani delegelerin isteğine rağmen olağanüstü kong-
re toplantısı yapmamanın zorunlu sonucudur kayyum 
tayini. Ya delegenin isteğine uyacaksın ya da görevini 
yapmadığın için sendikayı kayyuma teslim edeceksin. 

Yavuz hırsız misali, hem delegenin isteğine rağmen 
olağanüstü genel kurulu toplamadılar hem de dönüp 
dava açanları “kayyumculuk”la suçladılar. Tüzüğün 
yüklediği, yapmak zorunda olduğu görevlerini yapsa-
lar, işçinin, delegelerin iradesine saygı gösterseler ne 
dava açılır ne de kayyum tayini söz konusu olurdu. 
Hatta dava açıldıktan sonra da olağanüstü genel ku-

rul kararı alınsa dava düşer, kayyum da sözkonusu 
olmazdı. Yani sendikayı kayyum seçeneği ile baş başa 
bırakanlar işçileri kayyumculukla suçladı. 

S.Topçu ve çevresi, genel kuruldan kaçmak için 
her yolu denedi; tehdit etti, işçileri işyerlerini basa-
rak dövdü, yöneticileri evlerini basarak dövdü, işten 
attırdı, yalan haberler yayarak en pespaye propagan-
da yöntemlerini kullandı, sendika genel merkezinin 
anahtarlarını değiştirerek diğer merkez yöneticileri-
nin genel merkeze giriş çıkışlarını engellemeye çalış-
tı. S.Topçu kayyumu engellemek için istifa ediyorum 
dedi, söz verdiği halde istifa etmedi. Tüm bunlara 
karşın işçinin iradesi galip geldi. İşçi, sendikasını kay-
yuma bırakmadan sorunu çözdü. Böylece TÜMTİS’te 
işçinin iradesine rağmen hiçbir şey yapılamayacağını 
dost düşman herkes görmüş oldu. 

Genel Kurulun Ardından
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Sabri Topçu gerçekten 
“başkanlıktan çekildi” mi?

Sabri Topçu, Olağanüstü Genel Kurul’a günler 
kala Sendika dergimiz İşçi Gücü’nün “yeni” bir sayı-
sını çıkardı. Kapaktan şöyle ilan ediyordu: “TÜMTİS 
Genel Başkanlığından Çekiliyorum!” Başkanlıktan 
çekilme sebebini de “sendikayı kayyuma kurban et-
memek” olarak açıklıyordu.

Yazılanlara inanacak olursak, Sabri Topçu, büyük 
bir sorumluluk ve fedakarlık örneği gösteriyor, “kay-
yum gelip sendikanın başına çöreklenmesin” diye kol-
tuğundan feragat ediyordu!

Ne var ki bu iddia ve açıklama içine düştüğü aciz-
liği telaşla kapatma çabasıdır.

Topçu, açıklamalarını “Ya kayyum ya benim isti-
fam” gibi saçma, mantıksız bir ikilem üzerine oturtu-
yor. Peki, neden Olağanüstü Genel Kurul’u toplayarak 
bu “amansız açmazdan” kurtulmuyor dersiniz?

Madem sendikanın selameti için kendini vazgeçil-
mez görüyor, madem karşısındakiler “3-5 kayyumcu”, 
neden başkanlıktan çekiliyor?  Olağanüstü Genel Kurul 
toplandığında, büyük bir tehdit olarak gördüğü “kay-
yum” ihtimali ortadan kalkacağı gibi, “kayyumcu” 
dediği “3-5 kişi”ye haddini bildirebilecek, kongreden 
güven tazelemiş olarak çıkabilecektir.  Yapacağı şey, 
kendisini seçen delegenin güven sınavından geçmek. 
Bunun için de istifa etmesi gerekmez.

Sabri Topçu’nun bu basit mantığı yürütemeyeceği-
ni düşünemeyeceğimize göre gerçeği başka yerde ara-
mamız gerekiyor. Gerçek şudur ki, eski genel başkan, 
tüm gücü ve enerjisiyle başkanlık koltuğuna yapışmış, 
bu koltuk uğruna elinden ne geliyorsa yapmıştır. Ama 
çabaladıkça sendikadaki desteğini tümüyle yitirmiş, 
istifa da etmediği halde düştüğü aczi özveri gibi gös-
termeye kalkmıştır.

Hatırlarsak, delegelerin ezici çoğunluğu daha 
baştan imzalarıyla tutumlarını ortaya koymuşlardı ve 
Olağanüstü Genel Kurul’un toplanmasının Topçu’nun 
kaybetmesi demek olduğu açıktı. Onun iki yıl boyunca 
Genel Kurul’u toplamama nedeni de zaten buydu.

O, her ne kadar kendi istifasıyla Genel Kurul’un 
önünü açtığını ima etse de gerçekte Genel Kurul ka-
rarı onu bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmıştır. 
İnanması güç ama Olağanüstü Genel Kurul’un toplan-
ma tarihine kadar da istifa etmemiştir!

Olayların gelişimi şöyledir:

Sendika tüzüğümüze göre, delegelerin Olağanüstü 
Genel Kurul talebini Merkez Yönetim Kurulu topla-
narak yerine getirir. Ne var ki sendikamızda başlarda 
9 Merkez Yönetim Kurulu üyesinden 4’ü Genel Kurul 
yönünde tutum açıklamış, MYK’da Olağanüstü Genel 
Kurul kararı alacak bir çoğunluk oluşmamıştır.

Ancak Kasım 2006 tarihinde Yerel Mahkeme, 
Olağanüstü Genel Kurul’un toplanmasına karar ver-
miş, dosya Yargıtay’a intikal etmiştir.

Mahkemenin bu kararı üzerine Ankara ve Adana 
şubeleri ile MYK üyelerinden ikisi daha Olağanüstü 
Genel Kurul yönünde tutum açıklamış ve böylece ge-
reken karar çoğunluğu oluşmuş, Yargıtay kararını 
beklemeden Olağanüstü Genel Kurul’un toplanması 
mümkün hale gelmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul yönünde karar alabile-
cek bir MYK çoğunluğu oluştuktan sonra Topçu’nun 
“kalıyorum” veya “gidiyorum” demesinin bir anlamı 
kalmamıştır.

Nitekim  21 Kasım 2006 tarihinde tüm şubelerin 
yönetim kurulu üyeleri Sendika Genel Merkezi’nde 
toplanmış, 6 MYK üyesi ile birlikte Olağanüstü yö-
nünde karar alacaklarını açıklamıştır. Durumun 
ümitsizliği karşısında Sabri Topçu, kararın bir süre 
ertelenmesini, kendisinin istifa edeceğini söylemiş ve 
istifa etmek için 10 Aralık 2006 tarihine kadar süre 
istemiştir.

Ne var ki, kendisine verilen bu süre dolduğu hal-
de, Topçu, herkesin önünde verdiği sözü tutmayarak 
istifa etmemiştir. Bunun üzerine MYK çoğunluğu top-
lanarak Olağanüstü Genel Kurul’un 12-13 Ocak gün-
lerinde toplanmasına karar vermiştir.

Delegelerinin Genel Kurula gelmeye hazırlan-
dıkları günlerde, Sabri Topçu hâlâ genel başkanlık 
koltuğunda oturmaktaydı ve başkanlık imkanlarını 
kullanarak gerçek dışı açıklamalarını yansıtacağı bir 
dergiyi hazırlatıyordu. 

Durum böyleyken, Sabri Topçu’nun “sendikayı 
kayyuma teslim etmemek için genel başkanlıktan çe-
kiliyorum” açıklamasının ciddiye alınır bir tarafı yok-
tur. O, tüm kozlarını yitirmiş, anti demokratik tutu-
munun bedelini ağır bir şekilde ödeyerek 25 yıl Genel 
Başkanlığını yaptığı sendikanın Genel Kurul salonuna 
dahi gelememiştir.

Genel Kurulun Ardından
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Sendikamızdaki sancılı dö-
nem geride kaldı. Bu dönem ne 
gibi tahribatlar yarattı?
İki yıllık süreç derin bir tah-

ribat yarattı. Basın organları 
aracılığıyla yapılan karalama-
lar, sendikanın içine kapanması 
tabii ki işçileri huzursuz etti. Bu 
tahribatın aşılması ve yeni işler 
başarılması işçilerin enerjik ka-
tılımıyla mümkün. Bugüne ka-
dar, kazanabildiklerimiz işçinin 
katılımıyla sağlandı. Bunun için 
de işçinin sendikasına, mücade-
lesine sahip çıkmasını sağlaya-
cak yeni bir süreç başlatmaya 
kararlıyız.

Önümüzde zorlu bir dönem 
var. Bütün bölgelerde örgütlü ol-
duğumuz işyerlerinde toplu söz-
leşme dönemi. İşverenler, esnek 
çalışma vb çeşitli dayatmalarda 
bulunacaklar. Başarılı bir TİS sü-
reci yaşamamız işçilerin bu süreci 
sahiplenmesiyle mümkün.

TİS sürecinde sendikamız 
nasıl bir tutum izleyecek?

Her şeyden önce işçilerimizi sürece her aşamada 
katacağız. 3-4 Nisan günlerinde toplanacak Başkan-
lar Kurulu’nda TİS sürecine ilişkin bir genel çerçeve 
oluşturulacak. Ardından tüm bölgelerde nasıl bir TİS, 
ne  gibi talepler ve nasıl bir işleyiş gibi tartışmalar 
yürüteceğiz.  Toplu Sözleşme Taslakları hazırlayıp 
bunları tüm bölgelerde işçilerin doğrudan ve en geniş 
katılımıyla tartışacağız. Bölgelerde öncü işçilerden 

oluşan TİS komiteleri oluşa-
cak. Ancak bu yolla başarılı 
olabileceğimize inanıyoruz.

Geride kalan dönemde es-
nek çalışma doğrultusunda 
bazı adım atmış işverenler. Te-
lafi çalışması, bayramda çalış-
ma vb. Öncelikle bu dayatma-
ların önüne bir set çekeceğiz. 
İkinci olarak sıfır zam dayat-
ması, sektörün yaşadığı güç-
lükler öne sürülerek kazanıl-
mış hakları geriye götürülmesi  
gündeme gelebilir. Kazanılmış 
haklarımızın budanmasına ke-
sinlikle izin vermeyeceğiz. İni-
siyatifin sendikada olduğu bir 

durum yaratacağız.
Sektörümüz açısından önü-

müzdeki dönem karayolları 
kanunu gündeme geliyor. Bu 
yasa, uluslararası taşıma fir-
malarının çıkarları doğrultu-
sunda yapılan bir düzenleme. 
Bir bakıma bizim örgütlü ol-
duğumuz küçük ve orta büyük-
lükteki işletmeleri tasfiyeyi de 
amaçlıyor. Buna karşı da çeşit-

li işverenler bu süreçte sendikayı nasıl tasfiye ederiz, 
nasıl sendikadan kurtuluruz hesabı içinde. Bu kanunu 
bahane ederek sendikayı tavize zorlama, kuralsızlı-
ğı kural haline getirme çabaları var. Buna kesinlikle 
izin vermeyeceğiz.

Bütün bölgelerimizde üye toplantıları yaptık. Üye-
leri işin gerçek sahibi kılma, sürekli bilgilendirmeye 
dönük çabalarımız değişik biçimlerde devam edecek. 

TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk:

“Sendikamızın Önü Açıktır”

“Genel kurulumuz, 
bir klikleşme değil birlik 

yarattı. Eski anlayış tasfiye 
edildi, sekiz şubemiz 

kenetlendi. Bunun sonucunu 
bölge toplantılarımızda 

gördük. Bu birlik ruhu ve 
heyecan önümüzü açıyor; 

moral kaynağı oldu.” 

Genel Başkanımız sendikamızdaki gelişmeleri
ve hedeflerimizi değerlendirdi
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Bunu bir eğitim süreci olarak da değerlendirmek 
istiyoruz.

Sendikamız geçtiğimiz dönemde Topka-
pı Ambarlar Sitesi’nde sonucu üzücü 
olan büyük sorunlar yaşadı. Sek-
törümüzde örgütlü diğer bir 
sendika olan Nakliyat-İş’le 
gerginlikler yaşandı. Yeni 
yönetimimiz bu konuda nasıl 
bir tutum içinde olacak?

Gerçekten de Sendikamız, 
Topkapı Ambarlar’da büyük 
sorunlar yaşadı. Binden fazla üye 
kaybetti, ölümler yaşandı. Biz öncelik-
le işkolumuzda sendikal rekabet içinde 
olmayacağımızı ilan ediyoruz. Bugüne 
kadar yaşananlar gösterdi ki böyle bir 
rekabet her iki tarafa da ama asıl ola-
rak sektörümüzdeki işçilere zarar veri-
yor. Sendikal rekabetin önüne geçmek, 
dahası dayanışma içinde olmak üzere 
yapıcı adımlar atacağız. Hedefimiz 
Nakliyat-İş’in örgütlü olduğu yerleri 
ele geçirmek değil, onbinlerce işçinin bulunduğu ör-
gütsüz işyerlerini örgütlemektir. Atacağımız adım-
lardan biri de TİS sürecinde Nakliyat-İş’le temel 
konularda ortak bir çerçeve tayini yönünde adım 
atmak olacak. Kısacası sektörde işçilerin birliğini 
sağlamak bizim için esas olacak. 

Sendikamıza bedeli ağır olan bürokratlaşma, 
işçilerin sendikal süreçten dışlanması gibi durum-
ların yeniden yaşanmaması için nasıl bir politika 
izleyeceksiniz?

Ciddi sıkıntılar yaşadığımız geçmiş dönemde 
sendikamızda, lafta çok fazla “sınıf sendikası”, 
“sendikal demokrasi”den dem vuruldu ama gerçek-
te sendikamıza bürokratik bir işleyiş egemendi. İşçi 
karar süreçlerine katılmadı, tersine kararlar işçiye 
dayatıldı. Sendikal organlarımız işletilmedi. İşçiyi 
sürece katma girişimleri, “işçi kuyrukçuluğu” ola-
rak görüldü.

Yaşanan süreç bizim için yeterince öğreticidir. 

Zaafın kaynağı 
işçiden kopmak,  

işçiyi ve tüm sendi-
kayı yukarıdan buy-
ruklarla yönetmeye 

kalkmaktı. Bunu tekrar etmek 
demek sendikamızı aynı hastalığa 

mahkum etmek, verilen mücadeleyi 
heder etmek olur.

Biz adına yaraşır şekilde, tüm ge-
reklerini yerine getirerek gerçek bir 
sendikal demokrasiyi hayata geçirece-
ğiz. Politikamız, bölgelerden başlaya-
rak bütün konularda işçileri işin sahibi 
haline getirmektir. TİS süreçleri olsun, 
genel kurullarda organların belirlen-
mesi olsun, öteki işyeri sorunları olsun 
bütün süreçlere işçilerimizin aktif ka-
tılımını sağlayacağız. İşçi inisifatifini 
kıran değil geliştiren, kararı işçilerle 
alan bir tutum. Bu konuda kesinlikle 
tavizsiz olacağız.

Bölgelerde işçi toplantıları yapıl-
dı. İşçilerin yaklaşımı nasıldı? 

Biz bu toplantıları bir krizi aşmış olarak yaptık. 
Tabii işçileri sendikadan soğutan bir süreç yaşan-
mıştı. Kamuoyuna bizleri karalayan açıklamalar 
yapılmıştı. Bizim sendikayı bölmeye çalıştığımız, 
eğer Sabri Topçu giderse sendikanın bölüneceği, iç 
kavgalarla biteceği söyleniyordu. Bunun etkisinin 
giderilmesi zor olur düşünüyorduk. Ama toplantı-
larda işçilerde büyük bir coşku, heyecan, tam bir 
sahiplenmeye tanık olduk. Bunu, işçi iradasinin yö-
netim yansımasının bir  sonucu olarak görüyorum.

Sendikalarda özellikle olağanüstü genel ku-
rullar, sıkıntılı olur, bazı gerginlikler yaşanır. 
Ama bizim genel kurulumuz, bir klikleşme değil 
birlik yarattı. Eski anlayış tasfiye edildi, sekiz 
şubemiz kenetlendi. Bunun sonucunu bölge top-
lantılarımızda gördük. Bu birlik ruhu ve heyecan 
önümüzü açıyor; moral kaynağı oldu, doğru yolda 
olduğumuzu gösterdi. Bu güvenle ilan ediyorum: 
Sendikamızın önü açıktır. 
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“Benim adayımdır, karşı çıkıyorsanız listenizi 
çıkarın gelin”

“Genel başkan nasıl olurmuş göstereceğim”
“Bir santim bile geri adım atmam”
“Bu işler alttan almakla çözülmez”
“Kimse bana olağanüstü kongre yaptıramaz”
“Komploculara geçit vermeyeceğim”
“Başkanlar kurulunu toplayıp şubeleri birbiri-

ne mi kırdırayım”
“Bunlar üç beş kişi, işçiden  de kopmuşlar”
“Şubeyi tanımıyorum”
“TÜMTİS BAŞKANLIĞINDAN 
ÇEKİLİYORUM” 

Genel kurul öncesini kısaca özetleyen bu söz-
ler ve bunları söyleyenlerin tutumu sendikamızda 
yaşanan olağanüstü genel kurulun gerekçelerinin 
de kısa bir özetidir.

Genel kurul delegelerimizin büyük bir çoğun-
luğunun gerçekleştirmek istediği genel kurulu 
engellemek için birçok saldırıya uğradık. Tehdit 
edildik, işyerlerimiz, evlerimiz basılarak saldırı-

lara uğradık, tek taraflı yanlış bilgilerle imzalar 
toplanarak hain ilan edildik. Ama yılmadık. Hiç-
bir şeyin işçi iradesinden daha güçlü olamayaca-
ğını biliyorduk. Tek gücümüz olan haklılığımız 
ve üyelerimizin talepleriyle birleşen duruşumuz 
olağanüstü genel kurulun gerçekleşmesini sağla-
mıştır.

Sendikamızın son iki yılı, kendi iç sorunu gibi 
gözüken ama iki sendikal anlayışın, çizginin mü-
cadelesiyle geçmiştir. Olağan genel kurulda ken-
di adayının seçilememesini kan davasına çeviren, 
sendikamızın şubelerine, yöneticilerine savaş 
açan, işçilerin iradesine saygı göstermeyen, şu-
beleri, üyelerimizi birbirine düşürmeye çalışan 
anlayış 13-14 ocak 2007 tarihinde gerçekleştir-
diğimiz olağanüstü genel kurulda yenilmiştir.

Genel kurul öncesi yaşanan tüm kışkırtmalara, 
uğradığımız saldırılara, provokasyon girişimleri-
ne rağmen üyelerimiz, delegelerimiz, şubelerimiz 
birlikten, mücadeleden yana tutum almışlardır. 
Genel kurulumuz başlarken 8 şube başkanımızın 
ellerini birleştirerek delegeleri selamlamalarının 

Sendikamızı
Saygın Bir Konuma

Taşıyacağız!

Gürel Yılmaz
Genel Sekreter

Biliyorum ki bu iddiaları gerçekleştirecek deneyim, inanç, karar-
lılık ve özveri bütün yönetici ve üyelerimizde vardır. Yeter ki o bilin-
ci açığa çıkaracak, enerjisini, becerisini mücadelenin geliştirilmesi 
için ortaya koyacak araçları yaratmada önünde engeller olmasın.
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yarattığı coşku, birlik ve güven duygusu aslında 
sendikamızın mücadele içerisindeki yeni yerini de 
tayin etmiştir. Genel kurul sonrasında bütün böl-
gelerimizde gerçekleştirdiğimiz genel üye toplan-
tılarında da gördüğümüz coşku ve birlik duygusu 
üyelerimizin de işçi iradesini tanımayan sendika-
mızın organlarını, kurullarını çalıştırmayan tutu-
mu onaylamadığını göstermiştir.

Değerli mücadele arkadaşlarım, geçmişe takı-
lıp kalmayacağız. Doğru dersler çıkarıp gelecek-
le ilgili planlar yapacağız. Olağanüstü genel ku-
rul öncesi tutumlarından dolayı hiçbir şubemizle, 
üyemizle bir hesaplaşmanın içerisinde olmayaca-
ğız. Aksine bütün üyelerimizi sendikamızın müca-
dele çizgisine kazanmak için çaba harcayacağız, 
ama doğaldır ki bundan sonraki süreçte üyeleri-
mizin birlik ve bütünlüğünü bozan, sendikamızın 
organlarının aldığı kararlara, çağrılara uymayan 
ve bu tutumlarında ısrar edenlere karşı da sendi-
kamızın kurulları gereğini yapacaktır.

Değerli mücadele arkadaşlarım, zor bir dö-

neme giriyoruz. önümüzdeki aylarda TİS’lerimiz 
var. TİS sürecine üyelerimizin katılımını sağla-
mak için anket çalışmaları genel üye toplantıları 
ve ortak temsilciler kurulu gerçekleştireceğiz. 
Örgütlenme çalışmalarımızı kesintisiz sürdür-
meye ve işten çıkarılıp işyeri önünde bekleyen 
üyelerimize de her türlü desteği sunmaya devam 
edeceğiz. Yine işkolumuzu yakından ilgilendiren 
kara taşımacılığı kanununun ortaya çıkaracağı 
avantaj ve dezavantajları da birlikte değerlendi-
rip işyerlerimizin uyumunu sağlamaya çalışaca-
ğız.

Değerli arkadaşlarım; Bütün üyelerimize, 
emek örgütlerine ve demokrasi güçlerine seslen-
mek istiyorum.

Artık TÜMTİS kendi içine kapanmış, birbiriy-
le didişen bir sendika olarak anılmayacaktır.

Artık TÜMTİS işçi sınıfının hak alma ve öz-
gürlük mücadelesinde en önde yer alacaktır.

Artık TÜMTİS imkan ve olanaklarını örgüt-
lenme mücadelesinde kullanacaktır.

Artık TÜMTİS emek örgütlerinin sürdürdü-
ğü grevlerin, direnişlerin başarıya ulaşması için 
çaba harcayacaktır.

Artık TÜMTİS temsil yetkisi olan her yere işçi 
iradesinin yansımasını sağlamaya çalışacaktır.

Artık TÜMTİS sınıf sendikacılığının ilkelerini 
hayata geçirmek için çaba harcayacaktır.

Artık TÜMTİS emek örgütlerinin birliği ve 
mücadelenin yükseltilmesi için çaba harcayacak-
tır.

Artık TÜMTİS tüm demokrasi güçleriyle bir-
likte haksızlığa uğrayanların, mağdurların, yok-
sulların yanında olacaktır.

Evet dostlarım, mücadele arkadaşlarım; İd-
dialarımız bunlar. Biliyorum ki bu iddiaları ger-
çekleştirecek deneyim, inanç, kararlılık ve özveri 
bütün yönetici ve üyelerimizde vardır. Yeter ki o 
bilinci açığa çıkaracak, enerjisini, becerisini mü-
cadelenin geliştirilmesi için ortaya koyacak araç-
ları yaratmada önünde engeller olmasın. 

Yaşasın işçilerin birliği
YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!
YAŞASIN TÜMTİS!
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Olağanüstü Genel Kurul ardından Merkez yö-
neticilerimiz şubelerimizin olduğu tüm bölgeleri 
dolaşarak genel üye toplantıları düzenlediler. 
Genel Başkanımız Kenan Öztürk ve tüm merkez 
yöneticilerimizin Genel Sekreterimiz katıldı-
ğı genel üye toplantıları Bursa’dan başladı ve 
Gaziantep’te son buldu. 

Yöneticilerimiz, bu toplantılarda yaşanan sü-
reci özetleyerek, geçmişe takılmadan örgütlen-
me ve birliğimizi güçlendirme görevlerimize vur-
gu yaparak bölgelerdeki sorunlar ve çözümleri 
ile Toplu İş Sözleşmelerimize ilişkin görüşlerini 
açıkladılar. Üyelerimiz de söz alarak hem ya-
şadığımız sürece hem de önümüzdeki görevlere 
ilişkin düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

Bu toplantılarda üyelerimizin önümüzdeki 
sürece ilişkin değerlendirmeleri ve görevleri-
miz konusundaki düşüncelerini dile getirirlerken 
gözlerindeki ışıltılar güvenin tazelenmesi anla-
mına geliyordu. 
İstanbul’daki toplantılar ise, farklı çalışma 

saatleri ve farklı işyeri sorunları nedeniyle bir-
kaç ayrı toplantı şeklinde düzenlendi. Kartal am-
barlarındaki üyelerimizle 17 Şubat günü, Genel 

Merkezimiz’de yapılan toplantıda Genel Başka-
nımız Kenan Öztürk, Genel Sekreterimiz Gürel 
Yılmaz; Genel Mali Sekreterimiz Seyfi Erez,  İs-
tanbul 1 nolu Şube Başkanımız Ersin Türkmen‘in 
ve İstanbul Şube Başkanımız Ali Rıza Atik ile 
Şube Sekreterimiz Çayan Dursun katıldılar. 
Türkmen ve Atik, işyerlerlerindeki sorunlar ve 
örgütlenme çalışmaları üzerinde bilgi verdiler. 

Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, görevleri-
mize ilişkin bir değerlendirme yaparak; “Geç-
mişi çok tartışmayacağız. İşçilerin birliğini ve 
beraberliğini güçlendirme gayretlerimiz devam 
edecektir. Bugün bir yandan örgütlenmeyi sür-
düreceğiz öte yandan TİS’e hazırlanacağız. 
TİS’in en iyi şekilde sonuçlanması, işyerlerinde-
ki üyelerimizin birliğini beraberliğini güçlendir-
mekten, tüm üyelerimizin kendi içlerinde daya-
nışmayı artırmaktan geçiyor. İşverenler ancak 
bu koşullarda TİS taleplerimizi dikkate alacak-
lardır. Örgütlenmede hedefimiz, tüm üyelerimizi 
çalışmalara katmaktır. Bunu gerçekleştirdiği-
mizde TÜMTİS’i mücadelenin en önündeki sen-
dika haline getirebiliriz. Bölgelerimizde üyeleri-
mizle yaptığımız toplantıların ardından temsil-

Merkez Yöneticilerimiz
Bölgeleri Dolaştı

Yöneticilerimiz, bu toplantılarda yaşanan süreci özetleyerek, 
geçmişe takılmadan örgütlenme ve birliğimizi güçlendirme 

görevlerimize vurgu yaparak bölgelerdeki sorunlar ve çözümleri 
ile Toplu İş Sözleşmelerimize ilişkin görüşlerini açıkladılar. 
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cilerimizle ortak toplantı 
düzenleyeceğiz. Bu toplan-
tıda tüm bölgeler için TİS 
politikamızı somutlaştıra-
cağız.” diyerek görüşlerini 
özetledi.

Genel Başkanımız Ke-
nan Öztürk, 2007 yılının 
bizim için çok önem taşı-
dığını belirterek; “Bir yan-
dan sağlık ve sosyal güven-
lik haklarımızı tırpanlayan yasa ve işkolumuzda 
tekelleşmeyi getiren yasanın yürürlüğe girecek 
olması, öte yandan yetki başvurularını yaptığı-
mız Toplu İş Sözleşmeleri ve bunların yanı sıra 
örgütlenme çalışmalarımız gündemde. Hepsini 
birlikte ele almak ve sürdürmek zorundayız. Bu 
durum, çalışmalara her işyerindeki üyemizden 
Merkez Yöneticilerimize dek daha bir güçle ka-
tılım ve gayret gerektiriyor. Birliğimizi korudu-
ğumuz ve enerjimizi birleştirdiğimizde sorunla-
rın üstesinden geleceğimize ve dönemi başarı ile 
geçeceğimize inanıyorum.” dedi. 

Söz alan üyelerimiz, 
işyerindeki sorunları dile 
getirip çalışmalara daha 
aktif katılacaklarını be-
lirttiler.

Merkez ve İstan-
bul Şube Yöneticileri-
mizin de katıldığı İzmir 
Nakliyat’taki üyelerimizle 
4 Mart günü bir toplantı 
yapıldı. Bu toplantı, ge-

nel sorunlarımızın yanı sıra işyeri özelindeki so-
runların ağırlıklı olarak tartışıldığı bir toplantı 
oldu. Bu toplantıda İstanbul’dakilerin yanı sıra 
Ankara ve İzmir’den gelen 12 İzmir Nakliyat iş-
çisi de hazır bulundu. İşyerinin durumu, ücret 
alacakları, ücret ödemelerinde bölge farklılık-
larının olmaması, çalışmanın yeniden organi-
zasyonu gibi konular tartışıldı. Sendikamızın 
önünde TİS, örgütlenme ve Kara Taşımacılık 
Yasası’ndan kaynaklanan sorunların en iyi şekil-
de aşılması için gerekli olan çalışmalar birlikte 
değerlendirilerek görevler belirlendi.

Sendikamızın önünde TİS, 
örgütlenme ve Kara Taşımacılık 

Yasası’ndan kaynaklanan 
sorunların en iyi şekilde aşılması 

için gerekli olan çalışmalar 
birlikte değerlendirilerek 

görevler belirlendi.
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Başkanlar Kurulumuz, 3 Mart 2007 günü, 
toplandı. Ülkemizin sorunlarının, örgütlenme ve 
TİS’lere hazırlık çalışmalarının ele alındığı Baş-
kanlar Kurulumuz’un  toplantısında yapılan de-
ğerlendirmeler ve aldığı kararlar kısaca şöyledir;

• Bölgemizde ABD ve yandaşı emperyalist 
güçler, Irak’taki kanlı işgalini sürdürürken, diğer 
yandan İran’a saldırı planlarına ülkemizi de dahil 
etme çabaları içindedirler. Sendikamız; ülkemizi 
komşuları ile bir savaşa ve sonu karanlık mace-
ralara sürükleyecek bu planlara karşı çıkmayı ve 

bu amaçla yapılacak etkinliklerde yer almayı gö-
rev olarak belirler. 

• Bu koşullarda; Sosyal Güvenlik ve Genel 
Sağlık Sigortası gibi sağlık ve sosyal güvenlik 
haklarımızı kısıtlayan, Petrol Kanunu gibi ülke-
mizin enerji kaynaklarını yabancılara teslim ede-
rek dışa bağımlılığını artıran yasal düzenlemeler 
gündemdedir. Ülkemizin çıkarları ve halkımızın 
aleyhine olacak tüm çabaların karşısında olmak 
Sendikamız açısından ülkemizi ve değerlerini sa-
vunmanın kaçınılmaz bir görevidir.

Başkanlar Kurulumuz
Mücadele kararlarıyla

sonuçlandı

Üç yıldır yapılamayan Başkanlar Kurulumuz, Merkez ve Şube 
Başkanlarımızın yanı sıra disiplin ve denetleme kurullarının da katılımıyla 

genişletilmiş olarak 3 Mart 2007 günü Genel Merkezimizde toplandı. 
Örgütlenme ve TİS’lere Hazırlık konularının ağırlıklı olduğu toplantıdaki 
şevk ve coşku, sendikamızın tekrar ayağa kalkışının da bir göstergesi oldu. 

Başkanlar Kurulumuz Sonuç Bildirgesi şöyle oluştu:
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• Kışkırtılan ırkçı ve şoven dalga, ülkemi-
zin demokratikleşmesi ve sorunların giderilmesi 
önünde bir set oluşturmakta, işçi ve emekçileri 
bölen, halklar arasında düşmanlık yayan bir iş-
lev görmektedir. Oysa işçi ve emekçilerin hakla-
rının korunması, yeni kazanımların elde edilmesi 
ve toplumun demokratikleşmesi ancak emekçi-
lerin birliği, kardeşliği ve ortak mücadelesi ile 
gerçekleşebilir. Başkanlar Kurulumuz, şovenist 
ve ırkçı yaklaşımların mahkum edilmesi ve farklı 
kültürlerin bir arada ve kardeşçe yaşamalarının 

gerçekleşmesi uğruna mücadeleyi temel hedef-
lerden biri olarak görmektedir.

• Ülkemizde sendikal örgütlenme hakkı, işten 
çıkarmalarla engellenmekte, insani koşullarda 
çalışmak isteyen işçiler kapı dışına konulmakta-
lar. Bunun örneklerinden biri Horoz Nakliyat’taki 
işten çıkarmalardır. Örgütlenme çalışması yü-
rüttüğümüz Horoz Nakliyat şirketinde, Bursa’da 
sendikal nedenle işten çıkarılan üyelerimizin ver-
diği işe geri dönüş mücadelesi ve mahkemede ka-
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zandığımız işe dönüş kararı ardından üyelerimiz 
iş başı yaptı. Ancak sonraki süreçte Horoz nakli-
yat işverenliği; İzmir, İstanbul, Bursa, Balıkesir 
ve Ankara’da toplam 29 üyemizi işten çıkardı. 
Tespit edebildiklerini de istifaya zorluyorlar. 

• İkinci olumsuz örneği Gaziantep Kevser 
Turizm şirketinde yaşamaktayız. Toplu İş Söz-
leşmemizin yürürlükte olduğu bu işyerinde işve-
renlik, TİS’i ihlal ederek üyelerimizin ücretlerini 
zamanında ödememekte ve son dönemde işe al-
dığı 70 işçiyi 2 ay boyunca ücretlerini ödemeden, 
SSK girişlerini yapmadan ve fazla mesai ücretini 
ödemeden angarya uygulayarak çalıştırmaktay-
dı. SSK ve Çalışma Bölge müdürlüklerine yaptı-
ğımız başvurular sonucu 70 üyemizi kurduğu bir 
paravan şirket üzerine kaydettirdiği gibi işçileri 
sendikamızdan istifa edip binde bir hisse ile şir-
kete ‘ortak’ olmaya zorlamaktadır. İşçilerin ka-
bul etmemesi üzerine 27 üyemiz, işten çıkarıldı. 

• Başkanlar Kurulumuz; tüm baskı ve saldırı-
lara karşın işçilerin Anayasal hakları olan örgüt-
lenmeyi gerçekleştirmek ve Toplu Sözleşmeli Dü-
zene geçmek için bütün enerji ve olanaklarımızı 
seferber etme kararlılığını bir kez daha belirt-

mektedir. Aynı amaçla konfederasyon ve sendika 
farkı gözetmeden sendikal hak mücadelesi veren 
işçi ve emekçilerle sınıf dayanışmasını gerçekleş-
tirmenin asli bir görev olduğuna inanmaktayız. 

• Bu dönem, Toplu İş Sözleşmelerimiz baş-
layacaktır. İşkolumuzda standartların olmayışı, 
denetim eksikliği vb. olumsuzluklara karşın işye-
ri temsilcilerimiz ve her işyerindeki üyelerimizi 
TİS hazırlıklarına aktif olarak katarak işkolu-
muzdaki en iyi Toplu İş Sözleşmelerini bağıt-
lamayı hedefliyoruz. Başkanlar Kurulumuz bu 
amaçla tüm bölgelerimizden gelecek işyeri tem-
silcilerimizle İşyeri Temsilciler Kurulu Toplantısı 
düzenleme kararı aldı. Temsilciler Kurulumuz, 
TİS’lerimizde işçi iradesinin hakim kılınmasının 
etkenlerinden biri olarak gerçekleşecektir.

• Ülkemizin emperyalistlerin istemleri ile ka-
ranlık mecralara sürüklenmemesi, demokrasinin 
tüm kurum ve kurallarıyla hakim kılınması, işçi 
sınıfının birliği, dayanışması ve kardeşliği için 
sendikalarla dayanışma ve ortak eylemlerin ör-
gütlenmesinde üzerimize düşen görevleri gereği 
gibi yerine getirme azmimizi bir kez daha vurgu-
luyoruz.  
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İlkemiz: Mali Şeffaflık!

Olağanüstü Genel Kurul’un ardından görevi devralan Merkez Yönetim 
Kurulumuz, sendika nakti varlığını kayıt altına almıştır. Yönetimimizin 

devraldığı sendika nakti varlığına ilişkin tutanak üyelerimize karşı 
sorumluluk ve mali şeffaflık ilkesi gereğince aşağıda sunulmaktadır.

Yönetimimiz, deneyimli bir mali müşavir kontrolünde muhasebe kayıtları 
üzerindeki incelemesini sürdürmektedir ve bir sonraki sayımızda bu 

incelemenin sonuçları üyelerimize duyurulacak ve üç aylık sürelerle mali 
durum hakkında tüm üyelerimize bilgi verilecektir.
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Ülkemizde Anayasal bir hak olan örgütlenme 
hakkını kullanan işçiler işten çıkarılıyor. Bunun 
son örneklerinden biri Horoz Nakliyat’tır. Bu şir-
kette kuralsız çalışma hakim olup işçiler 12-14 
saat çalıştırılmaktadırlar.

Bursa’da Direniş Başarı Getirdi    
Horoz Nakliyat (Lojistik) şirketinin Bursa’daki 

şubesinde 13 işçi, Sendikamıza üye oldukları için 15 
Şubat 2006 günü işten çıkarılmıştı. İşveren, üyeleri-
mizi işyerine sokmadığı halde “çalışmadıkları” ge-
rekçesi ile çıkışlarını da tazminatsız olarak vermişti. 
Biz de noter getirterek işverenin üyelerimizi işyerine 
sokmadığı tespitini yaptırdık. İşyeri önünde başla-
yan işe geri dönüş mücadelesi 112 gün sürdü. Bu 
süre içinde Şube Başkanımız Ahmet Güllü ve diğer 
şube yöneticilerimiz defalarca gözaltına alındılar. 
Açtığımız işe iade davasında mahkemenin, sendi-
kal tazminatı da hükmederek verdiği işe iade kararı 

sonucu üyelerimiz, çalışmadıkları süre için 4 aylık 
ücret tutarlarının da ödenerek 19 Ocak 2007 günü 
tekrar işbaşı yaptılar. 
Şube Başkanımız Ahmet Güllü, şirketin Yöne-

tim Kurulu’nu temsil eden Cemal Ocak ve diğer 
yöneticilerle yaptığı görüşmede; sendikamıza üye 
olan işçilerin üzerinde kesinlikle baskı uygulanma-
yacağı” konusunda güvence verildi. Ancak bir süre 
sonra Emniyetin Sendikalar Bürosun’dan emekli 
ve şirkette görevli olan eski polis memuru Mevlüt 
Bayram, üyemiz işçiler üzerinde terör estirdi.

Sendikalaşma Hakkına Karşı İşten Çıkarmalar
Sendikamızın Horoz Nakliyat’ta sürdürdüğü 

örgütlenme çalışmaları karşısında 2007 Şubat 
ayı sonundan itibaren; İzmir’de 10, İstanbul’da 6, 
Bursa’da 6, Balıkesir’de 2 ve Ankara’da 7, toplam 
31 üyemiz işten çıkarıldı. Üyelerimizin yanı sıra 
onlarla yakın ilişkide olan 8 işçi de  işten çıkarıldı. 

Horoz Nakliyat’ta
Örgütlenme ve İşçi Kıyımı
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Ankara, Bursa ve Balıkesir’de işten çıkarı-
lan üyelerimiz işyeri önünde işe geri dönmek 
için bekliyorlar. Bursa’da 5 Mart günü, işten 
çıkarılan 6 üyemiz, daha önce işten çıkarı-
lan mahkeme kararı ile tekrar işbaşı yapan 
işçilerdir. Yani “Bu işçileri sendikal neden-
le işten çıkardın geri al” diyen mahkemeye, 
“Kararınıza uyuyorum” diyen Horoz Nakli-
yat işverenleri, şimdi gene işten çıkartarak; 
“Sen ne karar verirsen ver ben sendikalı iş-
çiyi işten atarım” demektedirler! 

Ankara ve Bursa’da Protesto
işverenlerin bu işçi kıyımını, 12 Mart 

günü, Ankara ve Bursa’da işyerleri önünde 
sendikaların da katıldığı basın açıklamaları 
ile protesto ettik.

Bursa’da, Nülifer Organize Sanayi 
Bölgesi’nde Horoz Nakliyat işyeri önünde 
yapılan basın açıklamasına; TÜRK-İŞ Böl-
ge Temsilcisi Mehmet Kanca, Bölge Temsil-
ci Yardımcısı Sabri Özdemir, Türk Metal 1 
nolu Şube Başkanı İsmail Dursun ve diğer iki 
şubesinin yöneticileri, Petrol-İş Şube Başka-
nı Nuri Han, Yol-İş 2 Nolu Şube Başkanı 
Recep Karakaşlı, SHP İl ve ilçe başkanları, 
İşçi Partisi il Başkanı,  dergi temsilcileri ile üyele-
rimizden oluşan 200 dolayında kişi katıldı. 
Şube Başkanımız Ahmet Güllü’nün basın açık-

lamasını okuması ardından TÜRK-İŞ 8. Bölge 
Temsilcisi Mehmet Kanca basına ve kitleye hitaben 
yaptığı konuşmada; “Bu sendikal mücadele, yalnız-
ca TÜMTİS’in değil, TÜRK-İŞ’in de mücadelesi-
dir. Konfederasyon olarak maddi ve manevi yönden 
TÜMTİS’in yanındayız. İşverenler, işten çıkarmış ol-
dukları bir avuç işçinin değil, TÜRK-İŞ’in Bursa’daki 
70 bin üyesinin TÜMTİS olarak karşılarında olduğu-
nu bilmeli ve işten çıkarttıkları işçilere tekrar işbaşı 
yaptırmalıdırlar. Konfederasyon olarak TÜMTİS’in 
yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” dedi. 
Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz da bir konuşma 
yaparak Horoz Nakliyat’taki örgütlenme çalışmamı-
za ilişkin bilgi verip katılımcılara dayanışmalarından 
dolayı teşekkür etti. 

Ankara’da; Sarayköy’de Horoz Kargo işyeri 
önünde yapılan basın açıklamamıza; TÜRK-İŞ İl 

Temsilcisi Fahri Yıldırım, Petrol-İş Şube Başkanı 
Mustafa Özgen, Tezkoop-İş 1 nolu Şube Başkanı 
Hakan Bozkurt, Tezkoop-İş 3 nolu Şube Başkanı 
Haydar Özdemiroğlu, Tüm Bel-Sen Şube Başkanı 
Satı Burunucu ile üyelerimizin oluşturduğu 100 
dolayında kişi katıldı. Genel Eğitim Sekreterimiz 
ve Ankara Şube Başkanımız Nurettin Kılıçdoğan’ın 
yaptığı basın açıklaması ardından TÜRK-İŞ İl Tem-
silcisi Fahri Yıldırım bir konuşma yaparak; “İşve-
renler, Anayasa ve yasaların hükmettiği sendika 
hakkını tanımıyor, sendika üyesi olan işçileri işten 
çıkarıyorlar. Bu haklı mücadelede TÜMTİS yalnız 
değildir. TÜRK-İŞ olarak TÜMTİS’in mücadele-
sinde sonuna kadar yanlarında olacağız” dedi.

İşçilerin Sendikalaşma Hakkı Engellenemez
Sendikamız Horoz Nakliyat işçilerinin hafta 

tatili ve yıllık tatil, sekiz saatlik işgünü, geçinebi-
lecekleri bir ücret ve diğer sosyal haklarının elde 
edilmesi, TİS’li Düzenin kurulması için örgütlenme 
çalışmalarına devam etmektedir.  
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin şehiriçi taşı-
macılık şirketi olan Gazi Ulaş’a bağlı otobüsleri 10 
yıllığına kiralayan Kevser Turizm şirketi, yürürlükte-
ki Toplu İş Sözleşmesine aykırı tutumlarını, işçi kıyı-
mı ile sürdürmeye başladı. Belediye otobüslerinin ki-
ralanması ardından 25 üyemiz Gazi-Ulaş’ta kalırken 
180’i Kevser Turizm üzerine geçmiş ve Gazi- Ulaş 
ile yaptığımız Toplu İş Sözleşmesi yasa gereği bu 
işyerinde de geçerliliğini korumuştu. Kevser Turizm 
şirketi, yaklaşık 4 ay önce 70 işçiyi şoför olarak işe 
alıp onları günde 13-14 saat, hafta tatili olmadan ve 
fazla mesai ücreti ödemeden çalıştırmış, yasaları hiçe 
sayarak 2 ay boyunca SSK girişlerini de yapmamıştı. 
Bölge Çalışma ve SSK Bölge Müdürlüklerine yaptı-
ğımız başvurular sonucu yapılan tespitler üzerine bu 
işçilerin SSK girişlerini, kurduğu paravan şirket olan 
Gaziantep Turizm Şirketi üzerine geçirdi. O aşamada 
işçileri üye yaptık. Durumu öğrenen işverenler bu yeni 
işçiler üzerinde oyun üzerine oyun oynayarak sendika-
mızdan istifaya zorladılar. 

Sendikasızlaştırmada Hisse Ortaklığı Aldatmacası!
Kevser Turizm işverenleri, üyemiz olan bu işçile-

rin Anayasal bir hak olan sendikalaşma hakkını tanı-
mayıp işçilere “sendikamızdan istifa ederek binde bir 
oranda hisse ile şirkete ortak olmaları, aksi halde iş-
ten çıkarılacakları” tehdidinde bulundu. Hisse ortak-
lığı ile amaç, işçileri; sigortasız ve kuralsız bir şekilde 
köle koşullarında çalıştırmak ve batma aşamasında-
ki şirketin zararına ortak etmektir. Nitekim, Kevser 
Turizm şirketi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne 
1 trilyonu aşkın kira bedelini ödemediği gibi SSK’ya 
da 500-600 milyar lira borcu vardır. Bu üyelerimizin 
yasa gereği TİS’ten yararlanmaları için yaptığımız 
başvurudan 2 gün sonra da üyelerimizi işten çıkarma-
ya başladı ve ortak olmayan işçileri işten çıkartaca-
ğını açıkladı. Şu ana dek işten çıkarılan üyelerimizin 
sayısı 53’ü buldu. İşten çıkarılan üyelerimiz, işyeri 
önünde işe geri dönmek için bekliyorlar. 

Bu şirket pek çok alanda yasaları ihlal etmekte-
dir. 70 üyemizi sabah saat 04.00’te işe başlamaya 

Kevser Turizm’in
Sendika Düşmanlığı
İşçi  Kıyımına Dönüştü
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ve saat 21.00’e dek günde 16-17 saat aralıksız çalış-
maya zorlayıp bu uygulamayı hayata geçirmiştir. Bu 
durum iş yasasına ve Trafik Kanunu’na aykırı olduğu 
gibi hem işçilerin hem de Gaziantep halkının can gü-
venliğini tehlikeye sokmaktadır.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım 
Güzelbey’i Göreve Çağıyoruz!

Belediye otobüslerinin özelleştirilmesi, üyemiz 
işçilerin haklarını ortadan kaldıracağı gibi Gazian-
tep halkının da aleyhine olacağı için karşı çıkmıştık. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Asım Güzelbey, 
hiç bir üyemizin işten çıkarılmayacağını, kuralsız ve 
halkın çıkarlarına aykırı olan uygulamalara müsaa-
de etmeyeceğini belirtmiş ve Kira İhale Sözleşmesine 
de; “Belediyenin izni olmadan işçi çıkarılmayacak” 
ibaresi koymuştu. Oysa şimdi işçiler sendikadan isti-
faya zorlanıyor ve işten çıkarılıyorlar. Sayın Belediye 
Başkanı Güzelbey’i sözleşmeye aykırı bu duruma mü-
dahale etmeye çağırıyoruz.
İşveren Kevser Turizm şirketi üzerindeki üyeleri-

mizin ücretlerini de zamanında ödememekte, üyele-
rimiz kiralarını veremeyip esnafa olan borçları ne-
deniyle güç duruma düşmekte ve evlerine ekmek bile 
götüremez duruma düşmektedirler. Bu uygulamalar 
yürürlükteki Toplu iş sözleşmesine de aykırıdır.

İşçi Çıkarmaya Karşı Kitlesel Basın Açıklaması 
Kevser Turizm işverenlerinin mevcut yasaları da 

ihlal eden işçileri tehditle hisse ortağı yapma ve kabul 
etmeyenleri işten çıkarma tutumunu, 6 Mart 2007 
günü Balıklı Parkı’nda yaptığımız basın açıklaması 
ile protesto ettik. Ambar işyerlerinden temsilcileri-
mizin de bulunduğu 200 dolayında üyemizle Balık-

lı Parkı’na sloganlarla yüründü. Genel Örgütlenme 
Sekreterimiz Muharrem Yıldırım’ın ve Şube Yöneti-
cilerimizin de hazır bulunduğu basın açıklamamıza, 
Gaziantep’teki sendikalar katılarak destek verdiler. 
Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz’ın yaptığı “Kevser 
Turizm Üyelerimizin Haklarını İhlal Ediyor” başlıklı 
basın açıklaması, çevrede biriken halkın da alkış ve 
desteklerini aldı. 

Ayrıca Eğitim-Sen Şubesi, Kevser Turizm önünde 
işe geri dönmek için bekleyen üyelerimize bir daya-
nışma ziyaretinde bulundu. Şube Başkanı Mehmet 
Bozgeyik, bir konuşma yaparak, “Belediye Başkanı, 
uyarılara karşın otobüsleri özelleştirerek bu sonuca 
yol açtı. Sözleşme ihalesine Belediyenin izni olmadan 
hiçbir işçi atılmayacak’ ibaresini koydu ama gereği-
ni yapmadığı gibi Kevser Turizmle elbirliği yapmak-
tadır. Kamu çalışanları olarak TÜMTİS’in bu haklı 
mücadelesini destekliyor ve dayanışma içinde olduğu-
muzu belirtiyoruz” dedi. 

Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne Dilekçe Verildi
İşverenliğin sendikadan istifa etmeyen ve bu sü-

reçte sayıları 58’i bulan üyemizi işten çıkarmasının 
yasalara ve mevcut İş Yasası’na aykırı olduğu ve ge-
reken işlemin başlatılması istemiyle Şube binamızdan 
Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne topluca yürünerek şika-
yet dilekçeleri Müdürlüğe verildi.

Kevser Turizm işverenleri, üyelerimizin yasal ve 
Anayasal hakları ihlal edip Gaziantep halkının can 
güvenliğini de tehlikeye atarak sürdürdükleri bu tu-
tumlardan vazgeçmeli, işten çıkardıkları üyelerimize 
tekrar işbaşı yaptırmalıdırlar. Üyelerimizin haklarını 
savunmaktan geri durmayacağız.



34

TÜMTİS

Gaziantep’te örgütsüz, sigortasız ve hiç bir sosyal 
hak tanımadan işçi çalıştıran ambarların tespitine yö-
nelik başlattığımız çalışma bazı işverenleri rahatsız 
etti. Bunlardan biri de site dışından kurulan korsan 
ambar Star Van Kargo’nun işverenleridir.  Bu rahatsız-
lıklarının yanı sıra rakibi olan Sitede kurulu ve örgütlü 
olduğumuz Van Birlik Ambarı’nın işlerini engellemek 
için çaba sarfetmektedir. Star Van Kargo işverenleri, 
8 Mart 2007 günü, dışarıdan getirdiği silahlı adam-
larını kamyonetle mal toplayan Van Birlik’te çalışan 
2 üyemize saldırttılar. Şehir eşkiyaları, iki otomobille 
kıskaca alıp kamyoneti durdurmaları üzerine ellerin-
deki sopa, demir çubuk ve tabancalarla saldırdıkları 
üyelerimizden Fikret Uluç ve Mustafa Öztürk’ü yara-
ladılar. 

Olay yerine gelen polis, bir tabancayı ele geçirdi. 
Saldırganlardan bir grup bu kez araba değiştirip olay 
yerine geldiğinde üyelerimizin ikazı ile üzerlerinin 
aranması sonucu bunlarda da bir tabanca ele geçiril-
di. Olaya karışan 7 saldırgan ile şirket işverenlerinden 
Mehmet Orhan gözaltına alındılar. Kaçan şirket işve-
renlerinden Yahya Ertaş ise aranmaya başladı. Saldır-
ganlar, İki günlük gözaltı sonrasında salıverildiler.

“Bu koşullarda üyelerimize yapılan saldırı yalnız-
ca sendikamıza değil, sendikal harekete ve işçi sınıfı-
na yapıldı!”

Anayasa’nın işçilere tanıdığı sendikalaşma, sigor-
ta, 8 saatlik işgünü gibi hükümlere karşın bu hak-
lar tanınmamaktadır. Anayasal haklarını savunan 
işçiler işten çıkarılmakta, işçileri örgütleyip çalışma 
ve yaşam koşullarını iyileştirmek isteyen sendikalar 
da baskılara maruz kalmakta, yöneticileri yargıla-
narak örgütlenme çalışmasından alıkonulmak isten-
mektedir. Bu koşullarda üyelerimize yapılan saldırı 
yalnızca sendikamıza değil, sendikal harekete ve işçi 
sınıfına yapıldı. 

“Sendikamız Mafya ile, çetelerle mücadele ede-
rek gelişti”

Saldırıyı 9 Mart günü kitlesel bir yürüyüş ve ba-
sın açıklaması ile protesto ettik. Örgütlü olduğumuz 
Nakliyeciler Sitesi GATEM’de ambarlardan ve Kev-
ser Turizm’den 500’ü aşkın üyemiz ve çeşitli sendi-
kaların yöneticileri ile 1 km. yürünerek gelinen Star 
Van Kargo önünde basın açıklaması yaptık. 

Basın açıklamamıza; TÜRK-İŞ İl Temsilcisi Ali 
Tabur, DİSK Bölge Temsilcisi Muzaffer Subaşı, KESK 
İl Temsilcisi ve Dönem Sözcüsü Mehmet Bozgeyik, 
Tek Gıda-İş Şube Başkanı İzzet Özcan, Genel-İş Bölge 
Başkanı Nihat Bencan, Genel-İş 1 nolu Şube Başkanı 
Osman Kaplan, Emekli-Sen Şube Başkanı Fethi Yıldı-
rım, Eğitim-Sen Şube Başkanı Mehmet Bozgeyik, SES 
Şube Başkanı Murat Aydoğdu, Haber-Sen Şube Baş-
kanı Cengiz Tunç ile şubelerin yönetim kurulu üyeleri 
ve İHD Şube Yöneticileri katılarak destek verdiler.

Star Van Kargo önünde bir konuşma yaparak 
olayı protesto eden Genel Başkanımız Kenan Öztürk; 
“Sendikamız mafya ile, çetelerle mücadele ederek 
gelişti. Kevser Turizm adlı şirkette de üyelikten isti-
fa etmedikleri için işten çıkarılan üyelerimizin sayısı 
40’ı buldu. Saldırılar bizi, örgütlenme ve üyelerimizin 
çıkarlarını savunmaktan alıkoyamayacaktır.”dedi.

Genel Örgütlenme Sekreterimiz Muharrem 
Yıldırım’ın Basın Açıklamamızı okuması ardından 
TÜRK-İŞ İl Temsilcisi Ali Tabur; “Bu alçakça saldı-
rıyı şiddetle kınıyorum. Konfederasyon ve sendikalar 
olarak TÜMTİS’in yanındayız. Bu çetelerin saldırıları 
TÜMTİS’i engelleyemeyecektir. Saldırı tüm işçi sınıfına 
yapılmıştır. Organize eden işverenler biran önce yakala-
nıp yargılanmalıdır” diyerek saldırıyı protesto etti.

DİSK Bölge Temsilcisi Muzaffer Şubaşı ise saldı-
rıya olan tepkisi dile getirirken; “Bu saldırı yalnızca 
TÜMTİS’e değil, tüm işçi sınıfına yapılan bir saldı-
rıdır. Konfederasyon olarak, İl Temsilciliği olarak 
TÜMTİS’in yanında olacağız. Çetelere karşı birlikte 
duracağız.”diyerek dayanışma gösterdi. 

Star Van Kargo İşvereni
Silahlı Adamlarını Üyelerimize Saldırttı

GTEM’deki üyelerimiz iş bırakarak Karakola yürüdü
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AGOS Gazetesi kurucusu ve Ge-
nel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 
19 Ocak 2007 günü, gazete binası-
nın önünde kurşunlanarak katledildi. 
Dink, Ermeni sorunu ile ilgili verdiği 
demeçler nedeniyle yargılanmış ve 
TCK’nun 301. maddesinden ceza al-
mıştı. Yargılandığı süreçte mahkeme 
salonunda dahi hakaretlere maruz 
kalmış, tekme ve tehditlere uğramış-
tı. Gazete haberlerine göre tehditler; 
telefon ve internet adresinden de sür-
müş ve bu durumu iki kez savcılığa 
bildirdiği halde kendisine koruma ve-
rilmemişti!

Dink, düşünce özgürlüğü ve de-
mokrasi konularında da mücadele 
vermiş, farklı kimlik ve kültürlerin bir 
arada, barış ve kardeşlik içinde yaşa-
malarını savunmuştu. Harbiye’deki 
AGOS gazetesi önünde toplanan yüz bini aşkın kitle, 
“Hepimiz Hrant’ız”, “Yaşasın Halkların Kardeşliği” 
sloganları ile Yenikapı’ya kadar olan kilometrelerce 
yolu yürüdüler.

Tetikçi Ortada Ama Ya Ardındakiler!
Hrant Dink’i öldüren kişinin 17 yaşlarında O. S. 

adında bir genç olduğu açıklandı. Kendisini azmet-
tiren kişi olarak belirttiği Yasin Hayal’in ise Ekim 
2004’te, Trabzon’da 6 kişinin yaralandığı Mc 
Donald’ı bombaladığı ve dosyasının Erzurum’daki 
yetkili savcılığa gönderilmediği için “terör” ve “ör-
güt” suçlarından yargılanmayıp 10 ay tutukluluk-
tan sonra serbest kaldığı anlaşıldı. Hayal ise ken-
disini yönlendirdiği kişi olarak Erhan Tuncel adlı 
kişiyi belirtti. Bu kişinin Mc Donald’ın bombalan-
ması ile ilişkili olduğu ancak gözaltına alındığında 
emniyet istihbaratına çalışmayı kabul ettiği için 
dosyada adı geçmesine karşın yargılanmadığı açık-
landı. Ancak, bu cinayetin perde arkasında kimler 
ya da hangi kuruluşlar olduğu henüz ortaya çıkmış 
değil. Başbakan Erdoğan, “Derin Devlet”ten söz 
ederken kimi ya da hangi kuruluşları kasdettiğini 
açıklamazken, O. S., polis sorgusundayken İstan-
bul Emniyet Müdürü’nün sonradan tekzip ederek 

değiştirdiği; “Örgütsel bir ilişki yok. Milliyetçi 
duygularıyla bir gencin kişisel eylemi” sözleri, ci-
nayetin ardındaki sis perdesini biraz daha yoğun-
laştırdı. Çok daha önemlisi, gazeteler; Trabzon’dan 
İstanbul Emniyetine, “Hrant Dink’in öldürüleceği 
ve muhtemel katilin kalacağı adres” hakkında bilgi 
iletildiği ama buna karşın gereken tedbirlerin alın-
madığı yazıldı.

Karanlık İlişkiler Ortaya Çıkarılmalıdır
Irkçı ve şoven propagandaların yaygınlık kazan-

dığı, linç eyleminin olağan karşılandığı bu koşullar 
Dink’in katledilmesinin zeminini yarattı. Nitekim 
Başbakan Erdoğan, olaya ilişkin olarak; “hani mil-
liyetçilikle geçinenler var ya, bunlar milliyetçi değil, 
ırkçı, ayrımcı, kafatasçı” demek durumunda kaldı. 

Hrant’ı, “Türk düşmanı” olarak nitelendirenler, 
cenazesine yüz binden fazla Türk, Kürt, Ermeni, Laz, 
Arap vb. kesimden işçi, köylü, esnaf, sanatçı ve aydı-
nın katılarak gösterdikleri kardeşlik karşısında ken-
dilerini sorgulamaları gerektiğine inanıyoruz. Bek-
lentimiz, tetikçi bir genç ve “azmettirici” 1-2 kişinin 
dışında onları yönlendiren güçlerin açığa çıkarılıp 
yargılanmalarıdır. Ülkemizin demokrasi ve özgürlük-
ler konusunda ilerlemesi, her türlü karanlık ilişkiler 
ve perde arkası suç örgütlerinin ortaya çıkarılması ve 
dağıtılmasından geçmektedir.

Kardeş l iğe Kurşun

Hrant Dink Öldürüldü
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Güney Amerika ülkesi Guatemala’da 
ITF üyesi liman sendikası STEPQ’nun 
Genel Sekreteri Pedro Zamora Alvarez, 
15 Ocak 2007 tarihinde Puerto Quetzal 
kentinde ölüm mangaları tarafından hun-
harca öldürüldü. Bu saldırıda Alvarez’in 
üç yaşındaki çocuğu da yaralandı.

Olayın Arka Planı
2006 Ekim’inde ITF üyesi Puerto Qu-

etzal Liman İşçileri Sendikası (STEPQ) 
tarafından yapılan sendikal eylemin ar-
dından Quetzal Limanı 300 silahlı toplum polisi tara-
fından işgal edildi.

Sendikanın bu eylemi; limanın özelleştirilmesi pla-
nının, şirketin toplu iş sözleşme görüşmelerine sekte 
vurmasını ve sendika üzerindeki baskıları protesto 
etmek amaçlıydı. İşçiler ayrıca liman yönetiminin gö-
revden alınmasını talep ediyorlardı.

Hükümetin eylemine karşı uluslararası protestolar 
sel gibi aktı. Limanı kullanan muz şirketleri, ulusla-
rarası gıda işçileri IUF’nin yardımıyla lobi faaliye-
tine giriştiler. Sonra Guatemala Hükümeti, görüşme 
masasına gelmeye hazır olduğu işaretini verdi. 2007 
Ocağından itibaren uyuşmazlığın tam ve değişmez ol-
duğu görüldü.

Bununla birlikte Guatemala, her yıl bir çoğunun 
öldürülmesi ile sendikacılar için dünyanın en tehlikeli 
ülkelerinden biridir. Uyuşmazlığın devam ettiği sü-
reçte sendika önderleri tehdit edildiler, silahlı güven-
lik görevlileri Genel Sekreter Pedro Zamora’yı takip 
etti ve gözdağı verdiler.

Pedro Zamora’nın Ölümü
15 Ocak günü bir hastane randevusundan döner-

ken Pedro Zamora’nın aracı takip edilmeye başlandı 
ve sonra da beyaz bir pick-up kamyona zorla sokuldu. 
Arabası her iki taraftan kurşun yağmuruna tutuldu. 
Araca 100’den fazla, Zamora’ya ise 20 kurşun isa-
bet etti. Sivil savaş dönemindeki paramiliter güçlerin 
kullandıkları yöntemi hatırlatan bir metotla katiller-
den biri aracın üzerine çıkıp onun yüzüne ateş etti. 
Zamora’nın çocuklarını saldırıdan koruma çabasına 
rağmen üç yaşındaki çocuğu da yaralandı.

Hayatta Olan Liderler Ölüm Tehditleri 
Alıyor

Cinayetten bu yana STEPQ sendika-
sının hayatta olan beş lideri, telefonla 
ölüm tehditleri alıyorlar. Takip ediliyor-
lar, bir liderin evinin önünde içinde bir 
kişi bulunan bir araç sürekli bekliyor.
Sendikacılar, özellikle ailelerinin de 
öldürüleceği tehditleri nedeniyle kaygı 
duyduklarını anlattılar.

Uluslararası Tepki Oluştu
Uluslararası üst örgütümüz ITF ve Uluslararası 

Sendikalar Konfederasyonu-ITUC, bu eylemlerin sen-
dikal hakların şiddetli ihlali olduğu gerekçesiyle Ulus-
lararası Çalışma Örgütü-ILO’ya şikayette bulundular. 
ITF ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek 
Komiserliği’nden yardım talep etti. ITF, ITUC, AFL-
CIO ve ILO temsilcilerinden oluşan bir sendikal heyet, 
Şubat ayı başında Guatemala’ya gitti.

ITF, Guatemala Hükümeti’ne bir mektup yazarak, 
araştırmanın eksiksiz yapılması ve suçluların tespit 
edilerek yargılanmalarının sağlamasını istedi. Aynı 
istemde bulunmaları için uluslararası sendikal hare-
kete de çağırıda bulunan ITF ayrıca tüm üyelerine; 
Guatemala Hükümeti Başkanı’na, İçişleri Bakanı’na 
Pedro Zamora Alvarez’in katledilmesinin protestosu 
ve STEPQ sendikası yöneticileri ve ailelerinin can gü-
venliğinin sağlanmasını isteyen mektuplarla STEPQ 
Sendikası’na dayanışmada olduğumuzu belirten mesaj-
ların gönderilmesini istedi. Küresel sendikalar dayanış-
ma tekliflerinde bulundular ve çalışmalara katıldılar. 

Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ, ITF’nin “Adalet 
Şartnamesi” başlığıyla başlattığı kampanyaya destek 
sağlamak için tüm üye sendikalarına örnek dilekçeyi 
göndererek doldurulup ITF’ye gönderilmesini iste-
di. Biz de Guatemala Hükümet Başkanı ve İçişleri 
Bakanı’na bu vahşi cinayeti protesto ettiğimizi bil-
dirip suçluların ve azmettiricilerin en kısa zamanda 
tespit edilerek yargı önüne çıkarılmalarını istedik. 
Ayrıca Zamora’nın ve diğer sendika önderleri ve aile-
lerinin de can güvenliklerinin sağlanması gerektiğini 
önemle belirttik. STEPQ Sendikası’na gönderdiğimiz 
faks ile dayanışma içinde olduğumuzu ve üzerimize 
düşen görevleri yerine getireceğimizi bildirdik. 

Guatemala’da  Sendikacı Cinayeti


