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22 Temmuz Seçimlerinin yankıları sürüyor. Her 
kesimden çok farklı değerlendirmeler yapılıyor. 
AKP’nin başarısının, muhalefetin etkisizliğinin ne-
denleri tartışılıyor. Ama bizce, temel önemde bir 
konu, bu tartışma ve değerlendirmelerde yeterin-
ce yer bulamıyor. Acaba seçmenlerin çoğunluğunu 
oluşturan emekçilerin taleplerine yaklaşım, seçim 
sonuçları üzerinde nasıl bir etkide bulundu?

Dönüp bakalım bir. Siyasi partiler dev bütçeler-
le hararetli kampanyalar yürüttüler. Birbirleriyle 
sert çatışmalara girdiler, her konuda iddialaştılar. 
Ama emekçi sınıfların somut talepleri, emekçileri 
yakından ilgilendiren yasa tasarıları bu çatışmada 
yer bulamadı. Aslında seçimin erkene alınmasına 
vesile olan Cumhurbaşkanlığı seçimi krizinde iyice 
tırmandırılan, ordunun da taraf olduğu gerilimin 
devamıydı bu. Toplum, bütün öteki sorunlar ikinci 
plana itilmek üzere, laiklik-şeriat ekseninde bir ku-
tuplaşmaya zorlandı. Maalesef emekçiler kendi ta-
lepleriyle ortaya çıkarak, bu çatışma eksenine karşı 
emeğin ve sermayenin taraf olduğu bir saflaşma 
yaratamadılar.

Böyle olunca, AKP’nin hükümet ettiği yıllar 
boyunca izlediği emekçi karşıtı politikalar gölgede 
kaldı, adeta unutuldu. Yine aynı şekilde, ortalığı 
kaplayan toz dumana rağmen, AKP’nin rakiplerinin 
temel konularda AKP’yle çarpıcı bir benzerlik taşı-
dıkları da gözlerden kaçtı.

Bunun için de, AKP’nin yüksek bir oy oranıyla 
seçimden çıkmış olması, emekçilerin AKP’nin emek-
çi karşıtı politikalarına verdikleri bir onay gibi gö-
rülemez.

Genel ülke sorunlarına ilişkin de aynı saptamayı 
yapabiliriz. Halkın yüzde 90’ından fazlasının ABD 
karşıtı olduğu bir ülkede Amerika’nın stratejik orta-
ğı olmakla övünen IMF’ci bir hükümet partisinin oy-
larını artırması halkın kanaatini değiştirerek Ame-
rikancılığı onayladığı şeklinde yorumlanabilir mi?

Oluşan oy tercihi ile genel kanaati arasında olu-
şan bu çelişkili durum, yaratılan gerilimin ve oluştu-
rulan çatışma ekseninin temel önemdeki konuların 
üstünü örtmesinin sonucudur. Emekçiler, gerçekte 
onaylamadıkları politikaların sürdürücüsü bir parti-
ye başka etkenler nedeniyle oy vermişlerdir. Bu an-
lamda, AKP’nin başarısının temelinde, bir yönüyle, 
güven verici, farklı bir alternatifin olmayışı yatıyor.

Bu tablonun oluşumunun başka önemli nedenleri 
de sayılabilir:

AKP; ABD’den, AB’den, IMF’den, yanı sıra ser-
maye sınıfından ve tekelci basından da açık destek 
görmüş; izlediği sermaye yanlısı siyasetin ödülünü 
yüksek bir destekle almıştır.

Görünen odur ki, AKP, seçim sonuçlarını, izlediği 
sermaye yanlısı, emekçi karşıtı politikalara devam 
işareti gibi görmek isteyecektir. IMF reçetelerini, 
ertelenmiş yasaları, sosyal güvenlik, kıdem tazmi-
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natı vb konulardaki saldırılarını daha bir pervasız-
lıkla hayata geçirmeye çalışacaktır.

Emekçilerin ve onların önünde, tek yol vardır. 
Haklarını korumak ve genişletmek için mücadele 
etmek. Unutmayalım ki, IMF’ye ve sermayeye hiz-
met düsturuyla hareket eden AKP’nin ne emekçile-
rin yaşamını iyileştirme imkanı vardır ne de niyeti. 
Uygulamalarıyla emekçilerle karşı karşıya gelmesi 
kaçınılmazdır. 

Biz, ülkemizin, emekçilerin ve taşıma işçilerinin 
çıkarları doğrultusunda mücadelemizi sürdürece-
ğiz. Emekçilerin somut talepleri doğrultusunda 
yükseltecekleri sese ses katacağız, toplumun doğru 
bir temelde bir saflaşması için mücadele edeceğiz. 
Ülkemizin bağımsızlığını ve demokrasiyi, kardeşliği 
savunacağız.

* * *

Sendikamız Mayıs’tan bu yana şube genel kurul-
larını gerçekleştiriyor. İzmir, Bursa, Ankara, Ada-
na ve G. Antep şubelerinin genel kurulları toplandı. 
Bu genel kurullar bizim için bir gelişme ve olgun-
luk sınavı oldu. Genel kurullarımız, işçi iradesinin 
dolaysız olarak yansıdığı, işçilerin her konuda öz-
gürce tartışıp görüşlerini ortaya koydukları, isteyen 
herkesin istediği göreve aday olduğu, canlı, öğretici 
bir süreç oldu. Yönetim organlarımız en demokratik 
şekilde oluşturuldu.
Şube genel kurullarımız, bazı gerçekleri çarpıcı-

laştırarak gözler önüne serdi:
Her şeyden önce, sendikamız, kimilerinin iddia 

ettiği ve beklediği gibi, bir yönetim boşluğu yaşa-
mamış, birliğini sağlayıp güçlendirmiş ve oluşan yö-
netim etrafında kenetlenmiştir.

Sendikamız TÜMTİS’in mücadelesi emekçilere 
moral veriyor, mücadele şevklerini artırıyor.

TÜMTİS, her bakımdan atılım yapacak konum-
dadır. Bu atılım için gereken donanıma, deneyime, 
iç birliğe sahiptir.

* * *

Bu TİS sürecimizin en önemli özelliği, üyeleri-
mizin bu süreçte fiili olarak belirleyici olmalarıydı. 
Oluşturulan TİS taslakları genel üye toplantılarında 
tüm yönleriyle tartışıldı, üzerinde tam bir görüş bir-
liği oluşturulmuş önerilerle işveren karşısına çıkıldı.

İşçiler sadece TİS taslaklarının oluşumuna ka-
tılmadılar, TİS görüşmelerine de bizzat katılarak 
işveren karşısında sınıf kardeşlerini temsil ettiler.

TİS’lerde ortalama yüzde 20 oranında bir üc-
ret artışı gerçekleştirdik. Bu elbette başarılı bir 
sonuçtur. Ama TİS sürecindeki asıl başarımız ida-
ri maddelerde oldu. Bir süredir işverenler çalışma 
koşullarını esnekleştirmeye, kuralsızlığı kural haline 
getirmeye çalışıyorlar, bu yönde uygulamalara giri-
şiyorlardı. İmzalanan TİS’lerle bu yöndeki patron 
taleplerine taviz verilmemiş, kazanımlarımız korun-
muştur. Bizce TİS sürecinin asıl başarısı buradadır.

* * *

Bahar ve yaz aylarını yoğun mücadelelerle ge-
çirdik. 

Bu mücadelellerin sonuncusu G. Antep Kevser 
Turizm işyerlerinde 4 ay süren direniş, tam bir başa-
rıyla sonuçlandı. İşten atılan işçiler işbaşı yaptılar, 
işyerindeki tüm işçilerin sendikalı olması sağlan-
dı. Mevzi başarısızlakların damgasını vurduğu bir 
dönemde, özverili bir mücadeleyle ve örnek daya-
nışmalarla elde edilen bu başarı kardeş sendikalar 
tarafından da “uzun yıllardır hasret kaldığımız bir 
sonuç” olarak nitelendi, sevinçle karşılandı. 

Geçmiş döneme damga vuran gelişmelerden biri 
de yeni işyerleri örgütleme yönünde attığımız adım-
lar oldu. Sendikamız bir yandan TİS’leri başarıyla 
bağıtlarken bir yandan da  örgütlenme çalışmaları-
nı yoğunlaştırdı. Dergide okuyacağınız gibi bir dizi 
yeni işyerinde örgütlenme sürecini tamamladık.

Ancak bu henüz yetersiz bir adımdır. İşkolu-
muzda sayısız işyerinde çok kötü koşullarda çalış-
maya mahkûm edilen on binlerce işçi kardeşimizi 
örgütleme göreviyle karşı karşıyayız. Sendikamız, 
sağladığı iç birliğiyle, genel kurullarından aldığı 
güçle yeni bir örgütlenme hamlesi başlatmalıdır. 
Temel görevimiz, tüm olanaklarımızı ve enerjimizi 
ortaya koyarak yüzlerce ve binlerce işçiyi örgütle-
mektir. Tüm yönetici ve üyelerimizin ana gündemi 
örgütlenme olmalıdır. Bugüne kadarki mücadelele-
rimizde de görüldüğü gibi, üyelerimizin eşleri de bu 
mücadelede yakın yardımcılarımız olacaktır.

Kongrelerimizde pekiştirdiğimiz güçle, TİS sü-
recinde kazandığımız deney ve moralle örgütlenme 
atılımına başaracağız. Bu görevde hepimize başa-
rılar.
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İşçi Sınıfının Birlik mücadele ve Dayanışma 
Günü olan 1 Mayıs ülkemizde ve dünyada coşku ile 
kutlandı. Mesai gününe denk gelmesi ve DİSK’in tek 
bir merkez olarak Taksim’de kutlama kararı, İstan-
bul başta olmak üzere bazı illerde ortak kutlamanın 
gerçekleşmemesine yol açarken İstanbul, adeta ilan 
edilmemiş OHAL koşullarını yaşadı!

İstanbul’da; DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve bazı 
siyasi parti ve dergi çevreleri 1 Mayıs’ı, 1 Mayıs 
1977 katliamının 30. yıl dönümü olması nedeniyle 
Taksim’de kutlama kararı aldılar. Bu durum kar-
şısında TÜRK-İŞ Yönetimi, “Bize önerilmedi bile” 
diyerek Kadıköy’de kutlama kararı aldı. İşçi ve 
emekçilerin ortak taleplerle alanda birleşmesi gere-
kirken iki ayrı alanda kutlanması bir olumsuzluktu. 
Taksim Alanı işçilere açılmadığı gibi 1 Mayıs günü, 
tüm İstanbul, polis ablukasına alındı; Tramvay, 
Metro,vapurlar işlemedi, bazı güzergahlarda oto-
büs seferleri iptal edildi. Gebze’den ve Trakya’dan 
gelen otobüsler İstanbul’a sokulmadı. İstanbul’da 
halk, 1 Mayıs günü; işine, evine, hastaneye gide-
medi, yürümek zorunda kaldı. Taksim’e gitmek için 
Kabataş’tan ve Dolmabahçe’den hareket eden kitle-
lere ve Taksim’de anmaya gelenlere; gaz bombaları, 
cop ve panzerlerle müdahale edilmesi sonucu onlarca 

kişi yaralandı ve 700 kişi gözaltına alındı. Gaz bom-
baları sonucu yaşlı bir vatandaş yaşamını yitirdi. 
Gazeteciler engellendi, TV yayın araçları gözaltına 
alındı. İstanbul halkı, sıkıyönetimde bile görülmeyen 
bu uygulamalarla mağdur edildi. 

Taksim’e 2500 dolayında kitle ile giren DİSK, 
KESK, TMMOB, TTB ve bazı siyasi parti yönetici-
leri, 1 Mayıs 77’de katledilenlerin anısına Taksim 
Anıtı’na çelenk bıraktılar. DİSK Genel Başkanı Sü-
leyman Çelebi, “Burada ölen arkadaşlarımızı ana-
caktık. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan kaosa 
ve verilen muhtıraya tepkimizi ifade edecektik.” de-
dikten sonra Kadıköy’de 1 Mayıs kutlamalarına ka-
tılanları selamladığını belirtti. 

Kadıköy’de ise ulaşımın sınırlanması nedeniyle 
Numune Hastanesi önünden yürüyüş geç başladı. 
TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalar, bazı siyasi partiler, Mü-
şavirler Odası, Şoförler Derneği ve Eğitim-İş’in ka-
tıldığı miting, Kadıköy İskele Meydanı’nda yaklaşık 
7 bin kişi ile başladı. “Ne şeriat ne darbe demok-
ratik Türkiye”, “Yaşasın 1 Mayıs”, “Yaşasın İş ek-
mek özgürlük mücadelemiz” ve “Yaşasın halkların 
kardeşliği” sloganları haykırıldı. Bu kutlamada; iki 
şubemizin yöneticilerinin yanı sıra Genel Sekreteri-
miz Gürel Yılmaz ile üyemizle birlikte eş ve çocukları 

Ülkemizde ve
Dünyada Kutlandı1 Mayıs
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yer aldı. Kortejimizin önünde; “Yaşasın 1 Mayıs” 
pankartımız, ardında taleplerimizi içeren çok sayıda 
yazılı dövizlerimiz bulunuyordu. Taksim’de kutlama 
yapmak isteyenlere yapılan saldırıları duyan kitle, 
çeşitli sloganlarla protestoda bulundu. Haber-İş ve 
Belediye-İş’ten birer işçinin konuşması ardından 
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Salih Kılıç bir konuşma ya-
parak Taksim’de kutlama yapmak istediği için gözal-
tına alınanların serbest bırakılmasını ve işçi sınıfının 
bölünmediğini, amaçlarının aynı olduğunu belirtti. 
Hükümetin uygulamalarını eleştiren konuşması ar-
dından miting, sanatçı Mustafa Özaslan’ın türküleri 
ile çekilen halaylarla sona erdi.

Ankara’da; Tertip Komitesi’nde yer alan Şubemi-
zin 1 Mayıs’taki kortejinde direnişteki Horoz Kargo 
işçileri, üyelerimizin eş ve çocukları da yer aldılar. 
Tez Koop-İş’le birleşmek üzere şube binamızdan Se-
zenler sokağına dek sloganlarla yürüyen üyelerimizin 
Tez Koop-İş korteji ile birleştiklerinde karşılıklı hay-
kırılan; “Yaşasın sınıf dayanışması”, “Yaşasın işçi-
lerin birliği” sloganları, çevredeki halkın alkışlı des-
teğiyle karşılık buldu. Sıhhiye Meydanı’nda yapılan 
1 Mayıs kutlamalarına; Ankara Şubemiz, Petrol-İş, 
Haber-İş, GMİS, TGS Ankara şubeleri, KESK Anka-
ra Şubeler Platformu, Ankara Tabip Odası, İHD, Pir 
Sultan Abdal Kültür Derneği ile çeşitli siyasi partiler 
ve kitle örgütleri katıldı. Taksim’de yapılan saldırı, 
sloganlarla protesto edildi.

KESK MYK Üyesi Hasan Hayır’ın konuşması ile 

başlayan mitingde; TÜRK-İŞ İl Temsilcisi ve Pet-
rol-İş Ankara Şube Başkanı Mustafa Özgen, KESK 
Ankara Şubeleri Sözcüsü Osman Özyurt yaptıkları 
konuşmalarda; 1 Mayıs 1977 katliamının 30. yıl dö-
nümü olması nedeniyle bu 1 Mayıs’ın özel bir önem 
kazandığı belirtildi. 1 Mayıs’ın resmi tatil olması 
istenen konuşmalarda; güncel talepler için sendi-
kaların ve kitle örgütlerinin bir araya gelip emek 
cephesini oluşturmanın zorunlu olduğu ifade edildi. 
“Yaşasın 1 Mayıs”, “Yaşasın işçilerin birliği halkla-
rın kardeşliği”, “Ne şeriat ne darbe demokratik Tür-
kiye”, “Taksim’dekiler yalnız değildir” sloganlarının 
haykırıldığı miting, Grup Martı ve Grup Kırmızı 
Çizgi’nin müzik dinletileri ile son buldu.

Bursa’da; TÜRK-İŞ’in sadece katılımcı olduğu 
1 Mayıs kutlamaları, Gökdere Meydanı’nda yapıl-
dı. 1 Mayıs günü, şubemizde toplanan üyelerimiz, 
topluca sloganlar atarak toplanma yeri Demirtaş 
Köprüsü’ne geldiler. Balıkesir’deki üyelerimiz de 
getirdikleri davul ve zurnalarla bu coşkuya renk 
kattılar. Direnişteki Horoz Lojistik işçileri, yazılı 
dövizleri ve haykırdıkları; “Sendika hakkımız söke 
söke alırız” sloganları ile dikkat çektiler. Taksim’e 
katılım kararı nedeniyle DİSK’ten sendikaların katıl-
madığı Gökdere Meydanı’ndaki kutlamalara; TÜRK-
İŞ, KESK, TMMOB, Batis ve çeşitli siyasi partiler 
katıldı. Konuşmacılardan Petrol-İş Şube Başkanı 
Nuri Han’ın “Taksim’de gözaltına alınan emekçiler 
derhal serbest bırakılmalı” sözleri karşısında kitle, 
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saldırıyı sloganlarla protesto etti. Miting, türküler 
ve halaylarla sona erdi.

Adana’da; 1 Mayıs Tertip Komitesi’nde yer alan 
Şubemiz, Nisan ayı başından itibaren kutlama çalış-
malarını yürüttü. DİSK’in İstanbul Taksim’de kut-
lama kararı ve ardından TÜRK-İŞ’in de İstanbul’da 
kutlama eğilimi, Adana’daki kutlamalarda sıkıntı 
yarattı.

Mimar Sinan Açıkhava Tiyatrosu önünde toplanan 
kitle, Uğur Mumcu Meydanı’na dek en önde; “İşçile-
rin Emekçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Yaşasın 
1 Mayıs” yazılı pankart olmak üzere pankartlar ve 
sloganlarla yürüdü. Üyelerimizin eş ve çocuklarının 
da yer aldığı kortejimiz, davul-zurna eşliğinde çekti-
ği halaylarla ilgi odağı oldu. TÜRK-İŞ flaması’nı da 

taşıyan üyelerimiz haykırdıkları sloganlarla coşkuyu 
artırdılar. Mitinge; TÜRK-İŞ’e bağlı şubeler, DİSK/
Tekstil Bossa Şubesi, KESK’e bağlı şubeler, TMMOB 
ve siyasi partiler katıldılar.

Mersin’de; 1 Mayıs Metropol Alanı’nda yapıldı. 
Üyelerimiz, Mersin Taşımacılık İşyeri Temsilciliğimiz 
önünde toplanarak pankartımız ve sloganlarımızla 
bekleme yeri olan Devlet Hastanesi’nin önüne dek 
yürüdüler. Burada diğer sendikalar ve kitle örgütle-
ri ile buluşup Metropol Alanı’na doğru; “Yaşasın 1 
Mayıs”, “Ne şeriat ne darbe, demokratik Türkiye”, 
“Yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği” slo-
ganlarını atarak yürüdüler. Yapılan konuşmalarda 
halkın laik ve anti laik gibi kamplara bölünme gay-
retlerine dikkat çekildi, emek karşıtı saldırılara kar-
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şı birlikte mücadele çağrıları yapıldı. Coşkulu geçen 
miting, türkülerle sona erdi. 

İzmir’de; 1 Mayıs Gündoğdu Meydanı’nda kutlan-
dı. Ancak meydanın yanı sıra Aliağa Rafinerisi’nde, 
Buca Hastanesi’nde, Çiğli Ata Sanayisi’nde de kut-
landı. Gündoğdu Meydanı’ndaki kutlamalara katılma-
yan DİSK üyeleri ise Ege Bölge Temsilciliği önünden 
yürüdükleri Basmane Meydanı’nda basın açıklaması 
yaptılar. Bir kısım işçi buradan Gündoğdu meydanı’na 
giderek oradaki kutlamalara da katıldı. TÜRK-İŞ’e 
bağlı sendikalar, Alsancak Limanı önünde toplandı. 
Şubemiz kortejinde, üyelerimizin eş ve çocuklarını 
da yer aldı. “Yaşasın 1 Mayıs” pankartımız ardında 
“TÜMTİS” yazılı mavi ve kırmızı flamaların oluştur-
duğu renk cümbüşü ve haykırılan sloganlarla coşkulu 
bir kortej oluşturduk. Yürüyüşlerde; “1 Mayıs resmi 
tatil olsun”, “Ne şeriat ne darbe, demokratik Türki-
ye”, “Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği” 
şiarları en fazla atılan sloganlar oldu. Liseli ve üniver-
siteli gençler taleplerini; “Parasız, bilimsel, ana dilde 
eğitim” sloganı ile ifade ederlerken KESK üyeleri de 
“Emperyalizme, ırkçılığa ve gericiliğe teslim olmaya-
cağız” pankartını taşıdılar. İzmir, son yılların en coş-
kulu ve kitlesel kutlamasını yaşadı. 

Antalya’da; 1 Mayıs mitingine TÜRK-İŞ’ten (Pet-
rol-İş Şubesi ve Temsilciliğimiz), KESK, Kamu-Sen 
ve DİSK/Emekli-Sen ve çeşitli siyasi partiler katıl-
dılar. Tonguç Caddesi’nde toplanıp Real Alışveriş 
Merkezi’ne doğru yüründü. 1 Mayıs’a üyelerimi-
zin eş ve çocukları da katıldılar. En önde yer alan 

“Yaşasın 1 Mayıs” pankartının yanısıra “İş Ekmek 
Yoksa Barış da Yok” ve “Antalya Ambar İşçileri” 
pankartlarını taşıdılar. 

Gaziantep’te; 1 Mayıs sabahı şube binamız önün-
de toplanan üyelerimiz kortej oluşturup Fuar önü-
ne yürümeye başladılar. Kortejimizin en önünde yer 
alan Kevser Turizm’de işten çıkarılan 52 üyemiz, eş 
ve çocukları sendikamızın yürüyüş koluna ayrı bir 
renk kattılar. Kortejimizden yükselen; “Gün gelecek 
devran dönecek AKP halka hesap verecek”, “Kevser 
şaşırma sabrımızı taşırma” ve “Yaşasın halkların 
kardeşliği, Yaşasın sınıf dayanışması” sloganları 1 
Mayıs’a katılan diğer tüm emekçilerin haykırışları 
ile bütünleşti. Üyelerimizin çocukları ellerinde taşı-
dıkları dövizler ve sloganlara katılımları Gaziantep 
emekçilerinin ilgi odağı oldu. Fuar önünde yapılan 
mitingde TÜRK-İŞ Bölge Temsilcisi ve Haber-İş 
Şube Başkanı Ali Tabur ve KESK Dönem Sözcüsü 
Eğitim Sen Şube Başkanı Mehmet Bozgeyik yaptık-
ları konuşmalarla 1 Mayıs’ın anlamına değindiler ve 
emeğe yönelik saldırılar karşısında birlik çağrısında 
bulundular. 

Samsun ve Trabzon’da; TÜRK-İŞ ve KESK’in dü-
zenlediği 1 Mayıs mitingi Cumhuriyet Meydanı’nda 
gerçekleşti. Samsun’daki üyelerimiz; “Yaşasın 1 
Mayıs” pankartı ile yerlerini aldıkları yürüyüş ve 
mitingde özelleştirme ile karşı karşıya olan Tekel 
işçilerinin coşkusu; “Özelleştirmeye hayır, TEKEL 
bizimdir bizim kalacak” ve “Yaşasın sınıf dayanış-
ması” sloganları ile tüm kitleye yayıldı. 
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İzmir Şubemiz’in 7. Olağan Genel Kurulu, 20 
Mayıs 2007 tarihinde Fuar Göl Gazinosu’nda ya-
pıldı. Divan; üyemiz Şükrü Günsili başkanlığında, 
üyelerimiz Hasan Yayık, Gülsün Onur ve Aysel 
Kanlı’dan oluştu. 

Açılış konuşmasını yapan Şube Başkanımız 
Cafer Kömürcü, “Arkadaşlar üç yılı geride bırak-
tık. Bildiğiniz gibi bu süreyi sıkıntılarla geçirdik, 
zorlukları aşarak geldik. İşverenlerin, dışımızda-
ki güçlerin saldırılarına karşı her zaman kendini 
korumuştur TÜMTİS işçisi. Şubelerimizi bugüne 
örgütlülüğümüzle taşıdık. Son üç yılda yaşadık-
larımızdan çıkaracağımız dersler var. Eski Ge-
nel Başkan’ın tutumu ve dayatmaları, bize enerji 
ve zaman kaybettirdi. Biz son üç yılı kayıp olarak 
görüyoruz. Örgütlenme alanında sorunlar yaşadık. 
Demokrasi mücadelesinde yer alan TÜMTİS’in ge-
rekeni yaptığını söyleyemeyiz!

Ancak Olağanüstü Genel Kurul ile iç sorunlar-
dan sıyrıldık. Artık sendikamızı büyüten, örgütlü-
lüğümüzü geliştiren bir mücadeleyi yürüteceğimize 
yürekten inanıyorum. Yüzümüz ak, başımız dik bir 

İzmir Şubemiz

Şube Genel Kurullarımız
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şekilde önümüzde yapılacak kongreler, sözleşmeler 
var. Saldırılara karşı birlikte mücadele edeceğimizi 
burada bir kez daha belirtiyorum.” diyerek başarı-
lar diledi.

Divan Başkanı Şükrü Günsili söz alarak; “Bu 
dönem her zamankinden daha zorlu, büyük saldı-
rılarla baş başa kaldığımız bir dönem oldu. Sen-
dikamızın tarihi mücadeleler tarihidir. Sendikalı 
olmanın, insanca yaşamanın bir tek yolu var; ya 
‘kavgayı’ göze alacaksınız yada reva görüleni ka-
bul edeceksiniz! Eski Genel Başkan, sendikalarda 
olması gereken işçi denetiminin eksikliği koşulla-
rında kurulları yok sayan, eleştirilere tahammül et-
meyen bir tutum sergiledi. Sendika içi demokrasiyi, 
işçi iradesini yok sayarak tasfiye hareketine girişti. 
Arkadaşlarımıza yönelik saldırılar, bıçaklamalar 
oldu. Saldırılara karşı nasıl direnilmesi gerektiğini 
gösterdik. Bu ortamdan umutlananlar yanıldıkla-
rını gördüler. Olağanüstü genel kurulumuzu bütün 
engellemelere rağmen gerçekleştirdik. Bu onur-
lu genel kurulu coşkuyla toplamış bulunuyoruz. 
Sendika içi denetimin, işçi iradesinin her süreçte 
egemen olmasını sağlamak zorundayız. Sadece 
güven üzerinden giden bir sendikanın iyi sonuçlar 
doğurmayacağını görmeliyiz. Sendikamıza sahip 
çıkacağız. Yönetimdeki arkadaşların arkasında ke-
netlenecek, eksiklikleri olduğunda eleştireceğiz. Bu 
dönem, mücadele içinde atılım yapmamız gerekir. 
Özgürlük mücadelesinde, sendikal mücadelede, bu 
dönemki eksikliklerimizi aşacağız. Kendimizi kendi 

işyerimizde hak mücadelesi vermekle sınırlayama-
yız. Ülkenin demokratik bir yapıya kavuşmasını, 
her alanda insan onuruna uygun bir yaşamın boy 
vermesini sağlamak için çalışmalıyız. Bir şeyler de-
ğişecekse bunun mimarı işçi sınıfı olacaktır. 

Emekçileri; laik, antilaik, şeriatçı diye ayırma-
dan emekçilerin birliğini sağlamak lazım. Bu ol-
madan demokrasi olmaz. Demokrasi mücadelesi 
örgütlü mücadeleden geçer. Seçilecek tüm arka-
daşların arkasında seferber olacağız. Şube genel 
kurulumuzun hepimize başarılar getirmesini diliyo-
rum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Alkışlar arasında kürsüye gelen Genel Başkanı-
mız Kenan Öztürk, delegeleri selamlayarak başla-
dığı konuşmasını şöyle sürdürdü: “İçinde bulundu-
ğumuz süreç hem ülkemizde hem de dünyada hızlı 
gelişmelerin yaşandığı bir süreçtir. ABD emperya-
lizminin Ortadoğu’daki katliamları ve vahşeti de-

Şube Genel Kurullarımız
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vam ederken Afganistan’daki sivillere yönelik kat-
liamı da sürüyor. Sözüm ona ‘Irak’ı özgürleştirme 
operasyonu’ Irak’ta yaşayan farklı etnik kökendeki 
halkları biri birine kırdırma operasyonuna dönüş-
tü. Her gün onlarca çocuk ve kadın ölüyor. Buna 
karşın ülkemizdeki siyasi iktidar temsilcileri ve iş-
birlikçileri, halen ABD’nin stratejik ortağı olmakla 
övünüyor ve ona lojistik destek veriyorlar. Dünyada 
‘Küreselleşme’ adı altında uluslararası sermayenin 
emekçilerin kazanılmış haklarına yönelik saldırıları 
da artarak sürüyor.

Arkadaşlar, ülkemizde 4,5 yıllık AKP iktidarı 
dönemini yaşadık ve şimdi seçime gidiyoruz. Bugün 
demokrasi havarisi kesilen AKP’nin iktidarı dö-
neminde emekçiler lehine tek bir yasal düzenleme 
dahi yapılmadı. Aksine kazanılmış haklarımız gasp 
edilmeye çalışıldı. Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık 
Sigortası yasası, esnek çalışmayı ve kiralık işçiliği 
getiren yeni İş Yasası ve benzer yasalarla hakları-
mıza pervasızca saldırdı. Sırada kıdem tazminatı 
var! Kıdem tazminatının fona devri ve 15 gün üze-
rinden belirlenmesi TÜSİAD’ın istemleridir. Bu ta-
sarı seçim sonrasına bırakıldı. Demokrasi güçlerine 
karşı saldırılar artırılarak sürdürüldü. Cumhurbaş-
kanı seçimiyle, Genel Kurmay’ın yayınladığı bildiri, 
muhtıra her ne dersek yeni bir süreç başlatmıştır.

Holding basının körüklediği ‘laik-antilaik’ seçe-
neği halka zorla dayatılmaktadır. Ya laiksin ya da 
antilaiksin! Böyle bir süreçte IMF güdümlü AKP ik-
tidarının yedeği olmak hiçbir şekilde savunulamaz. 
AKP, bu dönemde yüzlerce kamu kuruluşunu ve ara-
zileri sermayeye peşkeş çekti. Binlerce emekçiyi özel-
leştirmeler sonucunda kapıya koydu. Peki AKP’ye 
karşı çıkan muhalefetin IMF ve AB’yle ilgili, eko-

nomi ile ilgili izlediği politika nedir? Irkçılığı, darbe 
çığırtkanlığını dillendirerek, sözüm ona ‘Biz laikliği 
koruyacağız, demokrasiyi koruyacağız’ diyorlar! Sa-
yın Baykal’a soruyorlar, ‘IMF ile ilgili politikanız var 
mı?’ diye. ‘IMF ile oturup yeniden konuşacağız, aynı 
programa devam edeceğiz’ diye yanıtlıyor! Bunun 
nesini savunacağız, nasıl taraf olacağız! Emek kar-
şıtı, özelleştirmeci partiler ne vaatte bulunurlarsa 
bulunsunlar biz onları tanıyoruz.

Önümüzdeki süreç zorlu. Şube genel kurulla-
rımızı tamamlarken direnişlerimizi ve TİS görüş-
melerimizi sürdürüyor, örgütlenme çalışmasına da 
devam ediyoruz. Yalnızca üyelerimizin değil, aynı 
zamanda işçi sınıfı ve emekçilerin çıkarlarını he-
defleyen çalışmalarımızı ihmal etmeden bu dönemi 
başarılı bir şekilde tamamlamak zorundayız. Ör-
gütlü yapımızı geliştirmek, kötü koşullarda çalışan 
işkolumuzdaki işçileri de sendikamız çatısı altında 
birleştirmek zorundayız. Bu amaçla genel kurulu-
nuzu kutluyor, başarılar diliyorum.”

Konuklarımızdan Türk-İş Bölge Temsilci Yar-
dımcısı Tuncay Kireçkaya, “Uzun direnişlerle kav-
gadaki yerini alan yiğit ambar ve kargo işçileri!” 
sözleriyle üyelerimize seslendi ve şöyle devam 
etti: “İşçilerin hakları için verilen mücadelede, 1 
Mayıs’larda ve her demokratik etkinlikte eş ve ço-

cuklarınızla en ön safta 
yer aldınız. Örgütlü mü-
cadelenizle örnek oldu-
nuz. Haklı taleplerinizi 
mücadele ederek aldınız. 
Önümüzdeki mücadelele-
re katkı koyacağınızdan 
kuşkum yok. TÜMTİS’in 
eli öpülesi işçileri, dağ 
gibi sorunlarımız var. 
Yolsuzluğun, yoksullu-
ğun ortadan kalktığı, 

emekçilerin insanca yaşama kavuşacağı, eşitlikçi, 
bağımsız, barış ve kardeşlik içinde yaşamak için 
dayanışma içinde sorunların üstesinden geleceğimi-
ze inanıyorum. Kongrenizin uğurlu olmasını diler, 
saygılarımı sunarım.”

Tek Gıda-İş İzmir Bölge Şube Başkan Yar-
dımcısı Göksel Köse; “TÜMTİS Sendikası’na hep 
hayranlıkla baktım. Disiplinli, birlik beraberlik 
içinde görünüyor. TÜMTİS’i mücadelemizde örnek 

Şube Genel Kurullarımız
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alıyoruz. Biz de belli sı-
kıntılar çektik. Üç tane 
olağanüstü genel kurul 
yaşadık.1,5 sene önce 
evlerine gönderdik. Beş 
bin yeni üye kattık. Ka-
rarlılıkla bu mücadeleyi 
veren insanlar güçleri-
mizi birleştirirsek başarı 
şansımız çoğalır.” dedi.

Tez Koop-İş İzmir 
Şube Başkanı S. Birol 
Aslanoğlu ise şöyle ses-
lendi delegelere: “Onur-
dur, gururdur TÜMTİS’in 
içinde olmak. Önemlidir 
işçi sınıfına önderlik yap-
mak. TÜMTİS’in hangi 
organı olursa olsun gö-
rev almak önemlidir. Siz-
leri kutluyor, başarılar 
diliyorum.”

Delegelerimizin ko-
nuşmasına geçildi. Şube 
Sekreterimiz Akif Şahin; 
“İki buçuk yıllık kaybı-
mız var. Patinaj çektik. 
Artık lastikleri değiştirip 
tam gaz ilerleyeceğiz.”

Ergin Karataş; 
“TÜMTİS işçisi, sendika-
mıza yapılan saldırılara, 
dışarıdaki güçler olsun, 
siyasi partiler olsun ge-
reken cevabı vermiştir. 
Bundan sonra da aynı şeyi 
yapacağız. Bu böyle bilin-
sin. Bundan sonra kaybı-
mızı nasıl telafi edeceğiz, 
onu konuşalım. Yönetim 
kuruluna adayım.”

Yalçın Aytar ; “Geçmiş 3 yıllık dönem bizim için 
bir kayıp oldu. Ancak bu önümüzdeki dönemde kay-
bımızı gidereceğimize inanıyorum. Yeter ki birlik ve 
beraberliğimizi bozmayalım.”

Ömer Uzun; “Ben bu işkolunda dört yıllık işçi-
yim. 44 yıllık hayatımın en heyecanlı anını yaşıyo-

rum. 17 yaşında işçiliğe 
başladım. İşçiler, kapi-
talizmi en iyi tanıyan-
lardır. Yeni bir yaşamı, 
yeni bir dünyayı işçiler, 
köylüler, emekçiler bir-
likte kuracaklar. Bugün 
insanlığın en büyük düş-
manı ABD’dir. Kızılderi-
lileri yok ederlerken on-
lara ‘barbar’ diyorlardı. 
Şimdi de Irak halkını yok 
ediyorlar. Çabalarımız, 
yeryüzü aşkın yüzü olana 
dek sürecek.”

Abdullah Karataş; 
“Bu kürsüde konuşma-
mızı sağlayan ve aramız-
da olmayan başta Şa-
hap Tunar olmak üzere, 
Topkapı’da yitirdiğimiz 
ve mücadele veren iş-
çilerdir. Hiç kimse işçi 
üzerinden kendi çıkarına 
politika yapmasın. Buna 
izin vermeyeceğiz. Yö-
netim Kurulu Üyeliğine 
adayım.”

Yönetim Kurulu Üye-
si Mesut Açık, “ Kongre-
mizi ülkede laik-antilaik 
tartışmalarının yoğun-
laştığı bir dönemde yapı-
yoruz. Bugün önümüzde 
zorlu bir süreç var. Yöne-
timde fedakarlık yapacak 
arkadaşlar olmalı. Yöne-
tim kuruluna adayım.”

Yönetim Kurulu Üyesi 
Cengiz Bildirici, “Kongre 

salonlarında söylediğimiz gibi; ‘Ateşten gömleği gi-
yeceksek’ bu sözde kalmamalı. Tüm arkadaşlarımız 
bu yarışta, ‘Ateşten gömleği giyerim’ demeli. Yö-
netim kurulunun altı doldurulmalı. Yönetim kurulu 
üyeliğine adayım.”

Mustafa Aytemur, “Sendikamızın üzerinde aşı-
rı baskı yaparak, şirket gibi yöneten 30 yıllık çınar 

Şube Genel Kurullarımız
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devrildi. Üç yıllık sürede örgütlenme yaşanmadı. Yö-
netime aday olan arkadaşların çoğu genç. Daha iyiye 
götüreceklerine inanıyorum, başarılar diliyorum.”

Nedim Bozdağ, “İki-üç yıllık çok zorlu bir sü-
reçten geçtik. Katkıda bulunan tüm arkadaşlara 
teşekkür ediyorum. Taşın altına elimi koydum ve 
Denetleme Kuruluna adayım.”

Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Çelik, “12 yıl-
lık üyeyim. Çok büyük sorunlarla karşılaştık. Biz 
yönetime geldiğimizde 
işçi düşmanı bir siyasi 
grubun silahlı saldırısı, 
ki ben de yaralandım, 
devletin baskısı, Antaş 
grevi ve çetelerle mü-
cadele ettik. Alnımızın 
akıyla sorunları çözdük. 
Üyelerimiz, hak ve men-
faatlerini korudular, iyi 
sözleşmeler yaptılar. 
Önümüzde önemli görev-
lerimiz var ve üstesinden 
geleceğimize inanıyo-
rum. Yönetim kuruluna 
adayım.”

Avukatımız Nedim 
Değirmenci, “Bazı nok-
taların yaşanması ge-
rekiyor. Sendikada da 
yaşanması gereken bir 
süreç vardı, yaşandı. En 
önemlisi bu yaşananlar-
dan ne dersler çıkardık; 
dürüstlük, açıklık, de-
mokratik anlayış. En alt-
en üst tabakalar arasında 
kılcal damarların açık ol-
ması gerekiyor. Eski ge-
nel başkan olmazsa ya-
şam olanağı bulamazlar, 
denildi. Örgütler kişilere 
bağlı olursa elbette öyle olur. Ama olmadı. Sendika 
zincirlerinden boşaldı. Genel kurullar sürecini yaşı-
yoruz. Sendikal örgütümüzün dimdik ayakta dur-
ması, demokratik bir şekilde önümüzün açılması, 
şimdi en önemli görev bu. TÜMTİS mücadele ile 
tarzını tekrar ortaya koyacaktır.”

Antalya Temsilcimiz Ramazan Dağlı, “Şubemi-
zin genel kurulu her üç yılda bir yapılıyor. Biz de 
ancak üç yılda bir araya geliyoruz. Keşke daha sık 
bir araya gelsek.”

Osman Tetik; “TÜMTİS’le ’93 sürecinde tanış-
tım. TÜMTİS İzmir işçisi, ‘95’te siteden panzerleri 
nasıl gönderdiyse yine öyle devam edeceğine inanı-
yorum.”

Fatih Çalış; “Bundan önceki yönetici arkadaşlar 
görevlerini iyi yaptılar. 
Bundan sonra da görev-
lerini iyi yapacakları-
na inanıyorum. Şükrü 
Günsili’nin başkan olma-
sını istiyorum.”
İlhanç Kömürcü; “Bü-

yük bir ‘savaştan’ çıktık. 
Kimliğimiz, mücadele 
tarzımız, ekmeğimizi bü-
yütmede tek anlayışımız 
bu. Bize ‘bu anlayıştan 
vazgeçin, mücadele an-
layışınızı değiştirin’ de-
nildi. ‘Kavgacı’ anlayışı-
mız bana göre doğrudur. 
Yeni üyeler kazandık. 
Biz mücadeleci sendika 
militanıyız. Yönetici ol-
mak yetmiyor, adam gibi 
kavgacı olmak gerekiyor. 
Denetleme’ye adayım.”

Konuşmalar ardından 
yapılan seçimlerde İzmir 
Şube Yöneticilerimiz şöy-
le belirlendi:
Şube Başkanı: Cafer 

Kömürcü, Şube Sekrete-
ri: Haydar Dönmez, Şube 
Mali Sekreteri: Akif Şa-
hin, 
Şube Yönetim Kurulu 

Üyeleri: Tevfik Çelik, Mesut Açık, Cengiz Bildirici, 
Abdülcabbar Karataş, 
Şube Denetim Kurulu: İlhanç Kömürcü, Levent 

Top, Hasan Keleş.
Şube Disiplin Kurulu: Mustafa Aytemur, Turan 

Bilgin, Yaşar Çolak. 

Şube Genel Kurullarımız
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Bursa Şubemizin 5. Olağan Genel Kurulu, 27 
Mayıs 2007 tarihinde Esnaf Sarayı Salonu’nda 
yapıldı. Divan; Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz 
Başkanlığı’nda, Örgütlenme Genel Sekreterimiz 
Muharrem Yıldırım, üyelerimiz Mesut Açık ve Kader 
Düzcan’dan oluştu. 

Bursa Şube Başkanımız Ahmet Güllü, yaptığı 
açılış konuşmasında; “Kurşunlara hedef olan, ölüm-
le yüz yüze gelen arkadaşlarla Bursa tarihinin en 
büyük mücadelesini verdik. Biz sendikayı kimseye 
teslim etmeyiz. Üyelerimiz, üç buçuk yıl boyunca 
‘sendikamızı teslim etmeyiz.’ dediler. 2004-2007, 
çok zor bir dönemdi. Ya var olacaktık, ya da sili-
nip gidecektik. Saldırılar, birlik ve beraberliğimizi 
parçalayıp peşkeş çekmek içindi. Ancak, işçinin bir-
liği ile püskürttük. Horoz Kargo’da örgütlenirken 
para bulamadık, üyelerimiz dayanışmada bulundu. 
Horoz’da işe iade davasını açtık. Bu sendikada mü-
cadele edersen varsın. Örgütlenmeye çekiniyorduk, 
merkezden destek yok, şubeler arasında bağlantı 
yoktu. Olağanüstü Genel Kurul ile düze çıktık, ör-
gütlenmeye başladık. Horoz Kargo’daki direniş, iş-
çilerin dikkatini çekti, şimdi bize örgütlenmek için 

geliyorlar.
ABD, AB ve IMF’ye bağlı bir ülkeyiz! Elimiz 

kolumuz bağlanmış gibi dışarıdan emir alıyoruz. 
TÜSİAD, haklarımızı nasıl kısacağını düşünüyor. 
Hazine’den düzen partilerine trilyonlarca para yar-
dımı yapıldı. Ama iş işçiye, emekçiye gelince Maliye 
Bakanı, ‘para yok’ diyor!

Topkapı ambarlarındaki arkadaşlarımızla bir 
ekmeği bölüştük, omuz omuza mücadele ettik. Gelin 

Bursa Şubemiz
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mücadelemizi ortaklaştıralım, sendikamızı birlikte 
büyütelim.” diyerek sözlerini tamamladı.

Alkışlar ve “Yaşasın TÜMTİS, Yaşasın örgütlü 
mücadelemiz” sloganları ile kürsüye gelen Genel 
Başkanımız Kenan Öztürk; “Arkadaşlar, bugün 
Irak’ta, Filistin’de ve diğer bölgelerde her gün yüz-
lerce insan katlediliyor, soykırımlar yaşanıyor. Dün-
ya genelinde emekçilerin kazanılmış hakları gasp 
ediliyor. Emperyalistlerin bu saldırı ve vahşeti kar-
şısında emekçi halklar direniyor, özgürlük ve bağım-
sızlık özlemi, kıtadan kıtaya yayılıyor. İşte Venezü-
ella, işte Bolivya, işte Nikaragua ve işte Ekvator!

Ülkemizde AKP Hükümeti sermayenin istemle-
rine uygun davranıyor. Sosyal güvenlik, tedavi ve 
eğitim haklarımız kısıtlandı. Emekçiler lehine bir 
tek yasal düzenleme yapılmadı. KİT’ler ve ülke top-

rakları işbirlikçilerine yok pahasına satılıyor. Hiçbir 
düzen partisinin programında emekçilerin lehine 
en ufak söylem yok. Halk, “şeriatçı-laik” şeklinde 
bölünmeye çalışılıyor. Provokasyonlar artarak sü-
rüyor. Malatya’daki vahşet. Ankara’da bombalı ey-
lem! Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hükümet cephe-
sinde durum bu. Muhalefet ondan farklı değil. IMF 
ile Dünya Bankası ile ilişki sürdükçe bağımsızlık 
mümkün mü! Irkçılık ve şovenizm körüklenirken bir 
yandan da darbe çığırtkanlığı yapılıyor. Emek ör-
gütü olarak; kardeşliği, barışı ve demokrasiyi daha 
çok savunacağız. 

Sendikamızda kaos sona erdi. Bütün şubele-
re savaş açmış bir genel başkanla karşılaştık. Bu 
sendika bin üyesini kaybetti. Baskılara rağmen sen-
dikamızda işçi iradesi tecelli etti. TÜMTİS, karga-
şayla değil, örgütlenme mücadelesiyle yola devam 
edecektir. Anayasal hakkını kullandığı için işten 
çıkarılan işçiler var. Horoz Kargo işçileri yanımız-
da. Gaziantep’te otobüs şöförü 52 arkadaş işe geri 
dönmek için mücadeleyi sürdürüyor. İşkolumuzda 
küçük ambarları tasfiye edecek Karayolları Yasası, 
uygulamaya geçecek. Biz, örgütlülüğümüzü güçlen-
direrek yolumuza devam edeceğiz. Bu duygu ve dü-
şüncelerle hepinizi kucaklıyor, başarılar diliyorum.” 
diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuklarımızdan TÜRK-İŞ 8. Bölge Temsilcisi 
Mehmet Kanca; “Ülkenin kaynaklarını kendi im-
kanlarımızla kullanmadığımızdan Batının dizi di-
binde çöken bir durum oluştu. Bu koşullarda birlik 
ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Demiryolu 
işçileri ‘Devrim Otomobili’ni üretmişti. Dış zorlama-

Şube Genel Kurullarımız
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larla üretimden vazgeçtik. Sismik gemisi, araştırma 
yapmış ve dünyanın en yüksek kalitesinde akaryakıtı 
bulmuştuk. Bir kararla yabancıların oldu! Şimdi sı-
rada Bor madenleri var, Halk Bankası, Ziraat Ban-
kası var, eğer satılırsa bu ülke bitmiştir. En büyük 
rahatsızlığı Bursa’da yaşıyoruz. Nisan ayında 2668 
işçi işsiz kaldı. Bu yıl işsiz 
kalan sayısı 6 bin. TÜRK-İŞ 
olarak Bursa sanayide ‘İrti-
bat Büroları’ kuracağız. Da-
yanışma içinde örgütlenme 
atağını başlatacağız.” dedi.

KESK Temsilcisi, Tarım 
Orkam-Sen Başkanı Ahmet 
Öztürk; “Yapacağınız her 
eylemde KESK olarak yanı-
nızda olacağımıza söz veriyo-
rum. İşçisi, memuru ile ser-
mayeye karşı birleşelim.”

Üyelerimiz söz aldılar. 
Suat Sarı; “Sendikamız ken-
dine geldi. TÜMTİS, mücade-
lecidir. Bizim için bir anadır, 
babadır, dayanışmadır TÜM-
TİS.

Efkan Özçelik; “On sene-
dir sendikaya üyeyim. Sendi-
ka ve işçi arkadaşlarım saye-
sinde buradayım.”

Özgür Kılıç; “Haklarımı-
za saldırıyorlar. Bunun çö-
zümü örgütlenmektir. Sendi-
kalar hak gasplarında işçinin 
önünde sessiz kaldılar. Sendi-

kamız da içindeki sorunlar nedeniyle örgütlenmede 
yetersiz kaldı. Yönetime gelecek arkadaşlar örgüt-
lenmeye önderlik etmeli, işçi ile kenetlenmeli. Şube 
Sekreterliğine adayım.”

Hüseyin Karasu; “Bursa Şube Sekreterimize 
yapılan saldırıyı nefretle kınıyorum. Gelen yönetici-

ler çok çalışmalı, eleştirilere 
açık olmalılar. Ben bu işi ya-
parım diyenler aday olsunlar. 
Demokrasiyi en çok sendi-
kaların ve aydınların savun-
ması gerek ama sendikalar 
mücadele geri kaldılar. Ülke 
yönetimine kim gelirse gel-
sin bir şeylerin değişeceğine 
inanmıyorum. Milyonlarca 
insan, hak talebiyle sokağa 
dökülmediği sürece hiç bir 
şey değişmez. Yönetim kuru-
luna adayım.”

Mehmet Özer; “1995 yı-
lında tanıştım TÜMTİS Sen-
dikasıyla. Şube yönetimine 
girdik Gürel Yılmaz’la ve çok 
yoksunluklar çektik. Hiç bir 
zaman ihanet olmadı. Şube 
Sekreterliğine adayım.”
İsmail Adaş; “ 13 Yıldır 

TÜMTİS’e üyeyim. Tüm am-
barlarımızda iş potansiyeli 
düşüyor. Sendikasız ambar-
lar çoğaldı. İşçi arkadaşları 
sendikamızda örgütlemeli-
yiz. Yönetime adayım.”

Şube Genel Kurullarımız
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Hasan Yetan; “ Son üç yılda kendi içimizdeki 
sorunlarla mücadele ettik. Şeffaf bir şekilde davra-
nacağımıza sendikayı böldürmeyeceğimize inanıyo-
rum. Yönetim kuruluna adayım.”

Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şahin; “1997 ‘den 
beri sendikanın içindeyim. Fazla konuşmayacağım. 
Sözün bittiği yerde icraat başlar. Yönetim kuruluna 
adayım.”

Yönetim Kurulu Üyesi Lütfü Akın; “TÜMTİS’e 
1995 yılından beri üyeyim. Yedi sene temsilcilik 
yaptım. İşçilere ışık tutup örgütleyeceğimize inanı-
yorum. Yönetime adayım.”

Mehmet Ateş; “Sendikanın her kavgasında yer 
aldım. Üzerimize silahlar sıkıldı. Bedel ödemeye ha-
zırım ve yönetim kuruluna adayım.”

Hikmet Sürücü; “Eskiden sendika nedir bilmi-
yordum. Sendikadan kaçı-
yordum. Sonra bu sendikaya 
baş koydum. Yönetime ada-
yım.”

Recep Depe; “Üst kurul 
delegeliğine adayım. Hepini-
zi saygıyla selamlıyorum.”

Halil İbrahim Kılınç; “İlk 
görevimi 1995’te aldım. De-
falarca yönetimde yer aldım. 
İyisiyle kötüsüyle bir şeyler 
yapmaya çalıştım. Yeni yö-
netime ciddi görevler düşü-
yor. Dayanışma ve dostluk 
içinde mücadele etmeliler. 
En güzel çalışmayı, en güzel 
örgütlenmeyi başaracakları-
na inanıyorum.”

Erdoğan Demir; “TÜM-

TİS Sendikası, çekişme değil, bir adım ileriye gö-
türebilecek yönetimleri oluşturabilecek güçtedir. 
TÜMTİS’in gücü işçiden gelir. Örgütsüz işçileri 
TÜMTİS çatısı altında toplamak amacımız olmalı-
dır. Seçilecek yönetime destek sunacağız.”
Şube Mali Sekreteri Yaşar Dündar; “Zorlu döne-

mi geride bıraktık. ‘Ateşten 
gömlekti’ görev almak, ar-
tık çelik yelek giymek gerek. 
Yönetime gelecek arkadaşlar 
ayrım yapmadan sınıfın ek-
meğini büyütmek için gece 
gündüz çalışacaklar. Süreç 
zor. Şube mali sekreterliğine 
adayım.”
Şube Sekreteri Özdemir 

Aslan; “Sendikanın en kötü 
döneminde sendikaya ina-
nan Horoz Kargo işçileri de 
burada. Hoş geldiniz. Son 
genel kurul olduktan sonra 
geçmiş dönemin muhasebesi 
yapılacağına ‘hesap kesilme 
devri’ başladı. Bunu gören 
işverenler, Bursa Denizli 
Birlik Ambarı’nı örgütlerken 
‘bunlardan bir şey çıkmaz’ 
dediler. Aç, susuz, işyeri 
önünde mafya, karakol ile 
uğraştık. İşveren dışarıdan 
paralı adam tutmuştu. Hü-
seyin Karasu, Yaşar Depe, 
iki işçi sendikayı savunu-
yor, karşılarında 20 mafya 
adamı! Bu iki işçi direnişi 
sürdürmeselerdi bu ambar 

Şube Genel Kurullarımız



16

TÜMTİS

yayan, bazen bir işçimizin aracını kullanıyorduk. 
Bugün örgütlenmek için 20 aracı kullanıyoruz. Ha-
sar bıraktı zorlu süreç, kırılmalar yarattı. Şubele-
rimizi, üyelerimizi karşı karşıya getirdi. Ama Ge-
nel Kurulla nokta koyduk. Hedefimiz sendikamızın, 
demokrasi mücadelesinin en önünde yer almasını 
sağlamaktır. Şubemiz organlarına seçilecek arka-
daşlardan daha fazla aday var. Bu, mutluluk veri-
ci bir durum. İşçilerin birliğini sağlamak için aday 
oldular. Seçilemeyenler, seçilecek arkadaşlara en 
büyük desteği vereceklerdir. Artık kimsenin işçile-
rin birliğini ortadan kaldırmaya yönelik tutumuna 
müsamaha gösterilmeyecektir.

Zorlu sürecin olumsuzluklarını, sıkıntılarını ya-
şamış üyelerimiz bunun bilinciyle kavganın en önün-
de olacaklardır. Deneyimleri, birikimleri, mücade-

ledeki yerleri ve sendikada 
almış oldukları tutumları 
göz önüne alarak seçim ya-
pacaksınız. Önümüzde Toplu 
Sözleşme dönemi var. İşve-
renler; sendikamızın görün-
tüsünü, çizgisini, birlik ve 
bütünlüğünü gözlüyorlar; 
‘Acaba bir sorun, bir ayrış-
ma var mı’ diye! Birlik ve 
bütünlüğümüzü bir kez daha 
göstereceğiz onlara. Bir tek 
amacımız var; Sendikamızın 
işkolumuzdaki tüm işçilerin 
örgütlenip, geleceğini ken-
di ellerine aldığı bir yapıya 
ulaşmak ve dostlarımıza gü-
ven, düşmanlarımıza korku 
veren bir mücadele örgütü-
nü yeniden inşa etmek! Bu 

uğurda hepinize başarılar diliyorum.” diyerek ko-
nuşmasını alkışlar arasında sona erdirdi.

Yapılan seçimlerde Şubemizin Zorunlu organları 
şöyle oluştu:
Şube Başkanı Ahmet Güllü, Şube Sekreteri Öz-

demir Aslan, Şube Mali Sekreteri Yaşar Dündar
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri; Metin Şahin, Ha-

san Yetan, Hüseyin Karasu, Lütfü Akın
Denetim Kurulu; A. Aziz Özer, Faruk Çiftsever, 

Murat Aydın
Disiplin Kurulu: Recep Depe, Fikret Akyol, Baki 

Demir. 

olmazdı. İşçi sınıfı mücadelesine inanalar bunu ya-
şadı. Bir ‘geçmiş olsun’ demedi eski genel başkan. 
Yapılması gereken derlenip 
toparlanıp mücadele etmek, 
tüzüğümüze göre hareket et-
mek. Biz, Horoz Kargo’yu na-
sıl örgütleriz hesabını yapar-
ken onlar işçileri biri birine 
düşürdüler. Onaltı arkadaşı-
mız; kar yağmur altında mü-
cadele etti. İzmir Şubesi’ne 
yapılan kurşunlama, saldırı-
lar, Kartal’da işçilere yapılan 
saldırılar! Barışı, özgürlüğü 
savunanlar, halk içinde şid-
dete karşı olanlar, şiddete 
maruz kaldılar. Şiddet, karşı 
şiddeti doğurur. Biz, ekmek 
için, demokrasi ve işimiz için 
bedel sınavından geçtik. Bas-
kılar bizi yıldıramaz. İşçiyim, 
işimi en iyi şekilde yapmaya 
çalışıyorum. Bilgim, becerim, 
yeteneğimle şube sekreterliğine adayım. İşçi sınıfı-
na olan inancımla saygılarımı sunarım.”
Şube Başkanımız Ahmet Güllü; “Dayanışma 

içinde örgütlenmenin açılacağına dair sözümüz var. 
Görev alacak arkadaşlar şunu bilecekler; az laf çok 
iş. Ben de lafı uzatmadan genel kurulumuzun üyele-
rimize, sendikamıza, işçi sınıfı hareketine güç kat-
ması dileğiyle başarılar diliyorum.” dedi.

Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, alkışlar ve 
“Yaşasın TÜMTİS” sloganları eşliğinde başladığı 
konuşmasında; “Bursa’da 1995 yılında örgütlen-
meye başladığımızda aracımız dahi yoktu. Bazen 

Şube Genel Kurullarımız
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Ankara Şubemiz’in 15. Olağan Genel Kurulu, 10 
Haziran 2007 tarihinde Ankara Birlik Tiyatrosu’nda 
yapıldı. Divan, Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz 
Başkanlığı’nda; Genel Örgütlenme Sekreterimiz 
Muharrem Yıldırım, üyelerimiz Zeki Karacan ve Te-
kin Aydın’dan oluştu.

Açılış konuşmasını yapan Şube Başkanımız Nu-
rettin Kılıçdoğan; “Arkadaşlar dünya genelinde gün 
geçmiyor ki insanlar öldürülmesin, hak gaspları ol-
masın. 20 milyon insan için 6 milyar insan; işgaller, 
savaşlar ve hak gaspları ile karşı karşıya kalıyor.” 
dedi ve şöyle devam etti: “Her şey sermayenin ege-
menliğini sürdürmek için. Bugün ülkemiz bir savaş-
la karşı karşıya. Kuzey Irak’a girilmesi tartışılıyor. 
‘Şeriatçı-laik’ diyerek bizleri bölmeye çalışıyorlar. 
Seçimler ve Güneydoğu üzerine hesaplar yapıyorlar. 
Biz bu partileri tanıyoruz. Hangisi işçiden, emek-
çiden yana çalıştı! Oy verirken kime oy verdiğimi-
zi bilelim. Bugün çocuklar sınava giriyor. Yarış atı 
gibi rekabete sokuluyorlar. Yüksek okul sınavların-
da halk çocukları geri düşüyor. Bu eğitim sistemine 
karşı da mücadele vermeliyiz. Ankara’da Sendikalar 
Platformu’nu oluşturduk. Mücadeleyi birlikte ver-
dik. Platform yoluna devam edecek.

Olağanüstü Genel Kurulumuzu yaptık. Yeni Yö-
netim olarak ‘geçmişe takılmadan işimizi yapmaya 
devam etme’ kararı aldık. Geçen dönemde Gram 

Gıda’yı örgütledik. İşten çıkarmalar oldu ve yapıla-
bilecek her şeyi de yaptık. Ancak üretimden gelen 
gücümüzü kullansaydık Gram Gıda işçileri şimdi 
burada olacaklardı. Horoz Kargo’da saldırılar oldu. 
İşletme türü olduğu için işveren tedbirini aldı. Konya 
Adana Ekspres işçilerini üye yaptık. 1 Mayıs ve di-
ğer etkinliklerde yaptıkları katkılardan dolayı hepi-
nizin eş ve çocuklarına teşekkür ediyorum.” diyerek 
konuşmasını tamamladı.

Ankara Sendikalar Platformu ve TÜRK-İŞ Bölge 
Temsilcisi, Petrol-İş Şube Başkanı Mustafa Özgen, 

Ankara Şubemiz
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geldiği kürsüden “Önceki genel kurulunuza da ka-
tılmış, o zaman da çok heyecanlanmıştım. TÜMTİS 
işçileri beni çok umutlandırdı. Hep birlikte mücade-
le ettik. Ambar işçilerini bir aile gibi hissediyorum. 
2007 Yılı umut verici görünmüyor.” diyerek yürü-
tülen mücadelelerden örnekler verdi: “Trakya’da bir 
fabrikada örgütlendik; işçilerin tümü, 190 işçi işten 
çıkarıldı. Bir ilaç fabrikasında grevimiz var. Alman 
işveren sendikaya tahammülsüz. AB’ye girmeyi sa-
vunanlar bunu görmeli. AB, IMF vb.’leri bir araya 
gelerek asgari ücreti düşürmek istiyorlar. Kıdem 
tazminatımızı yavaş yavaş kaldırmayı planlıyorlar. 
İşyerleri özelleştiriliyor, sağlıkta, eğitimde hakları-
mız gasp ediliyor. Sadece TÜRK-İŞ Yönetimi değil, 
bütün sendikalar harekete geçmeli. Üç konfede-
rasyon birleşmelidir. Kamu emekçileri grevli toplu 
sözleşmeli hakkı elde etmelidir. İşçiler, emekçiler 
birleşmelidir. Emeğinizi, bitmez tükenmez enerjini-
zi hayret ve sevinçle karşılıyoruz. Platform olarak 
mücadeleye katkılarınızdan dolayı size bir plaket 
vermeyi uygun bulduk. Bu plaketi TÜMTİS işçilerine 
armağan ediyoruz” diyerek Şube Başkanımız Nuret-
tin Kılıçdoğan’a plaket verdi. 

Alkışlar arasında kürsüye gelen Genel Başkanı-
mız Kenan Öztürk; “Dünyada emperyalist işgal ve 
katliamlar devam ediyor. Küreselleşme adı altında 
dünyada kan ve göz yaşı hakim. Ülkemizde ise AKP 
Hükümeti, haklarımızı gasp etti. Emek karşıtı yasa-
lar çıkardılar, Kıdem Tazminatımızı sıraya koydular. 
‘Demokrasi’ sözcüğü, kendileri içindir. Milli Gelirin 
yükseldiği koşullarda asgari ücrete 16 YTL zam yap-
tılar! Özgürlük için, emeğin çıkarı için hiçbir adım 
atmadılar. Bugün seçimde iki seçenek koyuyorlar 
ortaya; ya laiklik ya şeriat! CHP IMF’ye, AB dayat-
malarına karşı koyuyor mu? Emek örgütleri oyuna 

gelmemeli. Gündemimiz, birlik, demokrasi ve barış 
olmalı. Gece yarısı bildirileri ile darbe çığırtkanlığı 
yapılıyor.” dedi.

Konuşmasının devamında sendikamızın sorun-
larına değinerek şöyle devam etti: “Sendikamızda 
gerginlik ve karmaşa yaratıldı. Üyelerimiz gereken 
cevabı verdiler. Ancak zorluklar bitmedi. İşkolumuz-
da tekelleşmeye yol açacak Karayolları Yasası önü-
müzdeki yıl yürürlüğe giriyor. TİS görüşmelerimiz 
her bölgede başladı. İyi bir TİS bağıtlamak için üye-
lerimiz aktif bir şekilde omuz vermeli ve mücadele-
ye hazırlıklı olmalıdırlar. Sendikamızı güçlendirmek 
için örgütlenmeye devam edeceğiz.”

Delegelerimiz kürsüye gelerek görüşlerini açıkla-
dılar. Hacı Çadırlı; “Çok zor günler geçirdik. Kale 
içten yıkılmadı. Doğru karar vererek ayakta kalmayı 
başardık. Sadece yönetimdeki arkadaşlarla değil, 
işçilerin birliğiyle de koltuk sevdalısı olanlara karşı 
mücadele ettik. Yönetime adayım.”

Musa Atılgan; “Bugüne hep birlikte mücadeleyle 
geldik. Konfederasyonları da birleştireceğiz. Kimse-
nin bize gücü yetmez. Yeter ki birlik olalım.”

Ferhat Büyükkartal; “Bu salondaki coşku bize 
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güç katacak. Bu işkolunda büyük pasta var. Yabancı 
sermaye girmek istiyor. Sermaye planlı giriyor. Sen-
dikasız işçi çalıştırmak istiyorlar. Biz sendikamıza 
güveniyoruz. İşkolumuzda emeklilik yaşı düşürülme-
li, 47-48 yaşındaki arkadaşlar çalışamaz durumda. 
İşkolumuzdaki işçiler için yıpranma yasası çıkarıl-
malı. Eskiden bir İnci Baba vardı. Şimdi ‘Babalar’ 
çoğaldı. ‘Babaların’ olduğu yerde hukuk yoktur, 
demokrasi yoktur. AKP iktidarı ekonomiyi çökertti. 
Artık aynı şehirde oturan kardeşler, akrabalar bile 
bir araya gelemiyor.”

Sefa Baran; “Dünyada işçilere, emekçilere sal-
dırılar devam ediyor. En gü-
zel yol; işçilerin, emekçilerin 
birleşmesidir. Sendikamızda 
iki yıl kaos yaşandı. Doğru 
bir mücadele verildi. Ben 
sendikamıza güveniyorum. 
Bu mücadeleyi ileri götür-
mek istiyorum.”

Süleyman Bilecan; “11 
yıldır mücadele içindeyim. 
Omuz omuza mücadele ver-
meliyiz. Dostun ve düşmanın 
gözü bizde. Mücadele için 
yönetime adayım.”
İbrahim Akbaba; “İşçi-

ler, emekçiler, emperyalizm 
tarafından sömürülüyor. Bir-
likte hareket edersek yaşa-
mımız daha iyi olur. Sindir-
me politikaları uygulanıyor. 
Bugün, Cumhurbaşkanlığı 
seçimi adı altında gündem 
değiştiriliyor. Sendikamız 
mücadelesine devam ede-
cektir.”

Cemil Çırak; “Arkadaş-
lar ben Denetime adayım, 
desteğinizi bekliyorum.”

Hasan Savrumoğlu; 
“Bugün kirli bir siyaset 
var. Şu anda iktidar olanlar 
dini siyasete alet ediyorlar. 
İsrail’in askerini kaçırdı-
lar yer yerinden oynadı. 
Müslüman ülkeler Irak ve 
Afganistan’ın halkı bizim in-
sanımız değil mi? Niye ona 
tepki göstermiyorlar! İşçiyi, 

çiftçiyi, memuru herkesi düşman ilan ettiler.”
Mesut Demir; “Arkadaşlarım, zor dönem geçti. 

Biz bu kararı birlik içinde verdik. Denetime ada-
yım.”

Bülent Yakışık; “Sokakta saldırılar sürüyor. İn-
sanlar inançlarından dolayı yargılanıyor, devlette 
dinsel yapılanma gelişiyor. Vergilerimiz yatırıma ve 
hizmete değil, sermayeye gitmektedir. Özal dönemin-
de söylenenler yaşama geçiriliyor. Halkın birikimleri 
peşkeş çekiliyor. ‘Demokrasi getireceğiz’ denirken 
ortalık kan gölüne döndü. İktidar herkesle kavgalı. 
Sendikalar birleşmek zorunda. Biz birlik içinde yola 

çıktık. Bu güçle yola devam 
edeceğiz.”

Hilmi Aşılıoğlu; “Ada-
na Ekspres’te çalışıyorum. 
Mücadeleye destek bekliyo-
rum.”

Erkan Aydoğan; “Son 1 
yıldır TÜMTİS’le tanıştım, 
kadroya geçtim. Direnişten 
gelen bir arkadaşınız olarak 
yönetime adayım.”

Yönetim Kurulu Üye-
si Selahattin Demir; “Kaos 
yaşadık. Üye sayısı olarak 
küçüğüz ama mücadele açı-
sından büyüğüz. Bütün üye-
lerimiz yaşananlardan ders 
çıkarmalı. Uyanık olmamız 
gerekir. Örgütsüz ambarları 
örgütlemeliyiz. Kongremiz 
işçi ve emekçilere ışık tuta-
cak. 15 yıldır yönetimdeyim. 
Oy verirseniz yine adayım.”

Yönetim Kurulu Üye-
si Halil Keten; “Başbakan 
TÜRK-İŞ Kongresi’nde 
sendikacılara; ‘Gidin özel 
sektörde örgütlenin’ dedi. 
Horoz Kargo’da örgütleni-
yorduk, işçiler işten çıka-
rıldı, karşımıza polisi dikti-
ler. İşçilerin sağcısı solcusu 
olmaz. Hepimiz sekiz saat 
çalışıyoruz. Bizi bölmeye ça-
lışıyorlar. Bir ‘iç savaş’ ya-
şadık. Olağanüstü yaşadık, 
acılar yaşadık. Sendikamız 
bir adım ileri gidemedi. İha-
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netin bedeli büyüktür. Yeri 
geldi küfür ettiler. Biz bütün 
olmak zorundayız. Örgütsüz 
ambar bırakmayacağız. Eli-
mizi taşın altına koymalıyız. 
Mali sekreter adayıyım.”

Yönetim Kurulu Üyesi 
Turan Yitkin; “21 Yıldır ça-
lışıyorum. Yönetici oldum. 
Bu, onurlu bir dönemdi. Ben 
sendikamı yuvam olarak 
gördüm. Seneye emekli ola-
cağım. Çocuğumu yitirdim, 
çok destek oldu arkadaşlar. 
Hepinize teşekkür ediyorum. 
Seçimlerin sonunda hepimiz 
kazanacağız.”

Bu arada Bülent Yakı-
şık, emekliye ayrılma hazır-
lığındaki Turan Yitkin için 
yaptırdığı plaketi getirdi. 
Şube Başkanımız Nurettin 
Kılıçdoğan, plaketi Yitkin’ne 
verdi. Salon; “Yaşasın Sen-
dikamız TÜMTİS” sloganla-
rı ile yankılandı.
Şube Mali Sekreteri Hü-

seyin Babayiğit; “Eski ge-
nel başkan neredeyse biz de 
oradaydık. Ancak bizi biri 
birimize düşürmeye çalış-
tı. Topkapı olayından sonra 
istifa etmeliydi. Biz hede-
fimizi koyduk, görevimizi 
belirledik. İşçiler, emekçiler 
bir arada olmalı, tüm sendi-
kalar bir araya gelmeli. Oy 
verecek parti kalmadı. Ben 

‘97’den beri bu sendikadayım. Son dokuz yıldır çe-
şitli kademelerde görev aldım. lafta değil, tüm arka-
daşlar örgütlenmeye katılmalıdır. Şube Sekreterliği-
ne adayım.”

Son konuşmayı yapan Şube Başkanımız Nu-
rettin Kılıçdoğan, “Arkadaşlar, çok heyecanlıyım. 
Duygulu anların yaşanması, ilk genel kurulu hatır-
lattı. Sendikamız bu dönemi, bir kaosla geçirdi. Şu-
bemizdeki arkadaşlarla aramıza nifak sokulmasın 
diye çabaladık. Şubemizde çok tartışma yaşandı. 
İşçilere ihanete izin vermemeliyiz. Farklı düşünen-
ler olacaktır. Ama hiyerarşik yapıya uygun davran-

malıyız. Aldığımız kararları 
uygulayacağız. ‘Bu şube 
toparlanacak’, o lafı söyle-
yenler gitmeden toparlana-
madık. Sorun, sıkıntı olun-
ca şunu yaptık diyemedik. 
Örgütümüzü korumak bile 
önemliydi. Genel kurullar 
işçilerin önünü açmalıdır: 
Hepimiz örgütlenmeye kat-
kıda bulunmalıyız. Topkapı 
işçileri sendikamıza dönme-
lidir. Ve geleceklerdir, yara-
larını sararak geleceklerdir. 
Hepinize kolay gelsin, he-
pinizin katkılarınızı bek-
liyorum.” sözleri üzerine; 
“Yaşasın TÜMTİS, Yaşasın 
örgütlü mücadelemiz” slo-
ganları ve alkışlar yükseldi.

Yapılan seçimlerle Şube-
mizin Yönetimi ve zorunlu 
organları şöyle belirlendi;
Şube Başkanı Nurettin 

Kılıçdoğan, Şube Sekrete-
ri Hüseyin Babayiğit, Şube 
Mali Sekreteri Halil Keten
Şube Yönetim Kurulu 

Üyeleri; Binali Güney, Erkan 
Aydoğan, Atilla Yılmaz, Se-
lahattin Demir
Şube Denetleme Kurulu; 

Candan Genç, Bülent Yakı-
şık, Cemil Çırak
Şube Disiplin Kurulu; 

Mesut Demir, Hasan Deveci, 
Mehmet Beyazkılıç 
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Karadeniz Bölge Şubemizin 3. Olağan Genel Ku-
rulu 17 Haziran 2007 tarihinde Samsun’da Petrol-
İş Şube Salonu’nda toplandı. Şube Yönetim Kurulu 
üyesi Ali Çiçekli’nin başarı dilekleri ile genel kurul 
çalışmalarını başlatması ardından Divan, Genel 
Sekreterimiz Gürel Yılmaz’ın Başkanlığında, Genel 
Mali Sekreterimiz Seyfi Erez ve üyelerimiz Mesut 
Açık ve Yasemin Güler’den oluştu. 

Tek Gıda-İş Bölge Sekreteri Ayhan Saraç, Tes-İş 
Şube Başkanı İrfan Ünlü, Türk Metal Sendikası İl 
Temsilcisi İsmail Ekşioğlu ve Petrol-İş Şube Başkanı 
Necdet Kan, konuk olarak katıldılar. 

Açılış konuşmasını Şube Başkanı Muharrem Yıl-
dırım yaptı. Emperyalist devletlerin saldırılarının 
arttığı, ülkemizin de savaşa çekilmek istendiği bu 
koşullarda emekçilerin emperyalistlerin bu oyun-
larına karşı işçi sınıfı önderliğinde mücadelelerini 
yükseltmesi gerektiğini belirten Yıldırım, devamla; 
“Hakim sınıflar halkı; laik-anti laik, Alevi- Sünni, 
sağcı-solcu diye bölmeye çalışıyor. Bu oyunlara gel-
memeliyiz. Bugün seçimler gündemde. Oy isteyen 
partileri tanıyoruz. Bu partiler sermayenin hizme-
tinde partilerdir. Bu nedenle oy verirken işçilerin bu 
bilinçle hareket etmesi gerekir. Örgütlenme önünde 
yasal ve fiili pek çok engel var. İşçilerin örgütlenme 
özgürlüğü kâğıt üzerinde kalmaktadır. Buna karşın 
engelleri aşmakta kararlıyız.” dedi. Sendika içinde 
son yıllarda yaşanan sorunların aşıldığını anlatan 
Yıldırım konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Artık 
geriye dönüş mümkün değil, sendikamızın önü açık-
tır. TİS dönemini birlik ve bütünlük sayesinde ba-
şarıyla tamamlama azmindeyiz. Başarılar getirmesi 
dileğiyle Genel Kurulumuz hepimize kutlu olsun.”

Petrol-İş Şube Başkanı Necdet Kan yaptığı ko-
nuşmada seçimlere değinerek özelleştirmeci, işçi 
düşmanı partilere oy verilmemesi çağrısı yaptı. 
“Bugün emekçi yığınların koşulları giderek daha da 

Karadeniz Bölge Şubemiz
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zorlaşıyor. İşsizlik çığ gibi büyümekte, halkın alım 
gücü düşmekte, sağlık, eğitim gibi temel haklarımız 
yok edilmeye çalışılmaktadır. Çıkış yolu, birleşmek 
ve birlikte mücadele vermekten geçiyor. Genel kuru-
lunuzu kutluyor, başarılar diliyorum.” dedi. 

Genel Başkanımız Kenan Öztürk, delegelere ses-
lenmek üzere geldiği kürsüden, ABD’nin Irak ve Af-
ganistan işgalini ve gerçekleştirdiği katliamları pro-
testo ederek söze başladı. AKP’nin iktidarı boyunca 
işçi hak ve özgürlüklerine saldırdığını anlatarak oy 
kullanırken işçi ve emekçilerin bunu unutmamaları-
nı ve 4,5 yılın hesabını sormalarını isteyen Öztürk, 
“Sermayenin hizmetindeki hiçbir partiye oy verme-
mek gerek. IMF ile çalışacağını söyleyen CHP’nin de 
AKP’den farklı olmadığını, toplumu kamplara böl-

meye çalışan bu partilerin oyununa gelmeyecekleri-
ni” söyledi. Öztürk, sendikanın son 3 yılda yaşadığı 
sorunları da özetleyerek “Birlik ve bütünlük kazan-
dı, artık geri dönüş mümkün değil. Geçmişte sen-
dikamızdan kopmuş olan İstanbul ambar işçilerinin 
yuvalarına geri dönmelerini arzuluyoruz. Aramıza 
nifak sokanlar oldu. Ancak biz onlarla bir aileyiz.” 
diyerek başarı dilekleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Delegelerin konuşmalarına geçildi. Hamit Çelik-
can; “Sendikamızı büyütüp güçlendirmek için yeni 
işyerlerini örgütlemeliyiz. Bunu birlikte başaraca-
ğız.” dedi. 

Mevlüt Tunç; “Sermaye-
nin saldırılarını ancak işçi-
lerin birliği ile püskürtülebi-
liriz. Sendikamız bizim için 
hayati önemdedir. Hepimiz 
onu koruyup kollamalıyız.” 

Yönetim Kurulu Üyesi 
Hakkı Odabaşı; “Sendikal 
hak ve özgürlüklere yönelik 
saldırılar arttı. Bu saldırıları 
püskürtmek için mücadeleyi 
yükseltmek gerekiyor.” 

Yönetim Kurulu Üyesi Ni-
hat Kesmik; “Genel Kurullar 
sözleşme dönemine denk gel-
di. Genel kurulların ve sözleş-
melerin sonuçlanmasından 
sonra yeni bir enerji ile ör-
gütsüz işyerlerini örgütlemek 
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için çalışacağız. İşimizi ve ekmeğimizi korumanın 
başka bir yolu yok.” 

Yönetim Kurulu Üyesi Halit Mırık; “ Bölgemiz-
de işkolumuza giren örgütsüz işyerleri var. Onların 
örgütlenmesi halinde yaşa-
mımız daha iyi olacak, mü-
cadele ile daha çok hak ala-
bileceğiz.” 

Alaattin Karacelep; “Sen-
dikal örgütlenmenin önüne 
çıkarılan yasal ve fiili engel-
lere rağmen yılmamak gere-
kir. Daha çok örgütlenmek 
gerekir. İşçilerin birlik ve 
beraberliklerini korumaları 
halinde başarılı kaçınılmaz 
olacaktır.” 

Son olarak söz alan Şube 
Başkanı Muharrem Yıldırım, 
AKP hükümetinin emek düş-
manı saldırılarını özetleyerek 
başladığı konuşmasını; “Bu 

saldırılara karşın işimizin ekmeğimizin devamı için, 
ülkemizde demokrasinin gelişmesi ve yerleşmesi için 
işçiler ve emeği ile geçinenler birlik, dayanışma ve 
ortak mücadele içinde olmak zorunda. Geçmiş dö-
nemdeki olumsuzluklardan şubemiz de etkilendi. 
Ancak bölgemizdeki örgütsüz işyerlerini örgütlü 
ailemiz çatısı altında birleştirmek için daha fazla 
zaman yitirmemeliyiz. Bu mücadele, yalnızca şube 
yöneticileri ile başarılamaz. Her üyemiz örgütlenme 
ve hak mücadelesinde omuz omuza olmalıdır. Bunu 
başaracağımıza inanıyor, genel kurulumuzun hepi-
mize hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek başarılar 
diledi. 

Yapılan seçimler sonra-
sında Şube organlarına seçi-
lenler; 
Şube Başkanlığına; Mu-

harrem Yıldırım, Şube Sek-
reterliğine; Halit Mırık, Şube 
Mali Sekreterliğine; Kemal 
Baş,
Şube Yönetim Kurulu 

Üyeliklerine; Nihat Kesmik, 
Mevlüt Tunç, Kara Yıldırım, 
Bünyamin Özyılmaz,
Şube Denetleme Kurulu’a; 

Yasemin Gürel, Hakkı Oda-
baş, Metin Zengin, 
Şube Disiplin Kurulu’na; 

Suna Yıldız Çaylık, Hamit 
Çelikcan, Bekir Çiftçi  

Şube Genel Kurullarımız
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Adana Şubemiz’in 6. Olağan Genel Kurulu, 
24 Haziran günü, …….. Düğün Salonu’nda ger-
çekleşti. Divan; Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz 
Başkanlığı’nda, Örgütlenme Sekreterimiz Muhar-
rem Yıldırım, üyelerimiz Mediha Karabacak ve Hadi 
Altsoy’dan oluştu.

Türk-İş Bölge Temsilci Yardımcısı Edip Gülnal, 
Çimse-İş Şube Başkanı Şaban Yıldırıcı, Sağlık-İş 
Şube Başkanı Mehmet Demirci, Tes-İş Şube Başkanı 
Mustafa Öğüt, Eğitim-Sen Merkez Yöneticisi Gülabi 
Köseoğlu, Eğitim-Sen Şube Başkanı Güven Boğa, 
Şube Yöneticisi Halil Kara, DTP temsilcisi Davut Ut-
kan ve Bağımsız Milletvekili Adayı Nazmi Gür konuk 
olarak katıldılar.

Açılış konuşmasını yapan Şube Başkanımız Ha-
lil Çekin; “Yaşadığımız koşullar giderek ağırlaşıyor. 
Ölümü gösterip sürünmeye razı ediliyoruz. Sermaye 
kesiminin acımasız darbelerine maruz kalan işçi ke-
siminin cevabı 22 Temmuz’da sandık başında veri-
lecektir. Artık ABD’den icazet almadan bu ülkede 
hükümet olunamamaktadır. Uygulanan ekonomik 
politikalardan en fazla nasibini alan yerlerin başında 
Adana gelmektedir. Adana, önceleri iş odağı iken şu 

anda işsizlik merkezine dönüştü. Bizler ambar işçi-
leri olarak hiç kimsenin aşında ekmeğinde gözümüz 
yok. Ve hiç kimsenin de bizim aşımıza, ekmeğimize 
göz dikmesine müsaade etmeyeceğiz.” diyerek ba-
şarılar diledi.

Alkışlar arasında kürsüye çıkan Genel Başkan 
Kenan Öztürk; “Arkadaşlar, içinde bulunduğumuz 
süreçte Ortadoğu kan gölüne dönüştü.” Diyerek şöy-
le devam etti:

“ABD, sözde Irak’a demokrasi götürmek adı-
na yüzyıllardır birlikte yaşayan kardeş mezhepleri 

Adana Şubemiz
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birbirine düşürdü, böylece Irak, insanların birbirini 
katlettiği bir savaş ortamına dönüştü. Hükümet de, 
halkımızın karşı çıkışına karşın ABD’ye bu konuda 
lojistik destek vermekten çekinmedi. Şu karşıda asılı 
pankartımızda da ifade edildiği gibi bizler halkaların 
kardeşliğini ve işçilerin birliğini savunuyoruz, savun-
maya da devam edeceğiz.

Bugün ülkemizde; 5 yıldır sermaye kesimi ile bir-
likte işçinin kanını emen, Sosyal Sigortalar Kanunu 
gibi pek çok düzenleme ile IMF’nin direktiflerini hal-
kımıza empoze eden bir hükümet ile karşı karşıya-
yız! Biz IMF’nin değil, halkımızın yanında olan bir 
hükümet istiyoruz.

Bugün sendikal hareket, sermayenin saldırıları 
karşısında günü kurtarmaya çalışıyor. Bu çaba bizi 
kurtaramaz. Sendikalar olarak elbirliği ile mücade-
lemizi devam ettirmeliyiz. Böyle davranırsak saldırı-
ları püskürtmek olanaklı olur. Kıdem Tazminatı Ka-
nunu ile hesaplamanın 15 güne indirilmesi isteniyor. 
Bu hakkımızı sonuna kadar koruyacağız. Bu sendika 
örgütlenme mücadelesine ara vermeden devam ede-

cektir. Genel Kurulunuz hepi-
mize hayırlı olsun.”

Konuklarımızdan söz alan 
Bağımsız Milletvekili Ada-
yı Nazmi Gür; “Sayın Genel 
Başkanın sözlerine aynen ka-
tılıyorum. Ülkemiz, Cumhur-
başkanlığı seçimi ile birlikte 
bir siyasal krize girdi. Ancak, 

ülkemizde nedense ekonomik, siyasal ve daha fark-
lı krizlerin oluşmasının faturası hep işçi ve emekçi 
kesimlere kesilmektedir. Bugünkü düzen partilerinin 
halkın yararına hiçbir programı yok. Görünüşte fark-
lı olsalar da hepsi sermayenin çıkarları için çalışıyor-
lar. İşte bu nedenle ben ezilenlerin sesi olmak için 

aday oldum. Sizlere başarılar 
diliyorum.” dedi.

Delegelerimizden ilk sözü 
alan Disiplin Kurulu Üyesi 
Rıdvan Akdeniz; “TÜMTİS’e 
girdiğim günden beri sendi-
ka yöneticilerimizden birlik 
olmamız adına tavsiyeler al-
dık. Bu tavsiyeler doğruluk 
taşımaktadır. Toplu sözleşme 
sürecimizde başarıyı birliği-
miz sayesinde kazanacağız, 
inanıyorum.”

Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Kılıç; “Yaklaşık 3 
yıldır içimizde huzursuzluk 
yaratmak isteyen kişilerin 
emellerine ulaşamayacakla-
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rına inanıyorum. Sendikamızı 
örgütlenerek büyüteceğiz.”
Şakir Öner; “Genel kong-

remizin yaklaştığı günlerde 
birilerinin amaçlı bir şekilde 
aramıza nifak sokma çaba-
larını görüyoruz. Bu çabalar 
sonuçsuz kalacaktır.”

Ali Akar; “Kongremizin 
hepimize hayırlı olması di-
leğiyle, aramızdaki birliğin 
devam etmesi için mücadele-
mizi sürdüreceğiz.”
Şube Sekreteri Fe-

reç Tunç; “5. Olağan 
Kongremiz’de göreve geldim. 
Bana, ‘Sendika diye bir şey 
kalmadı nereye gidiyorsun’ 
diyenler oldu. Ama vazgeç-
medik. Ve çok şükür bugün daha güçlü bir şekilde 
ayakta durmaktayız.”

Yunus Fidancı; “Geldiğimiz son noktada, ‘Biz 
yok isek sendika da olmasın’ diyenler! Sendikasız 
ambarların hali ortadadır. İşçi sınıfına yakışmayan 
davranışta bulunmalarını tasvip etmiyoruz.”

Delegelere son bir kez seslenen Şube Başkanı 
Halil Çetin; “Değerli arkadaşlar, kongremizin sonu-
na yaklaşmış bulunuyoruz. Katıldığınız için hepinize 
teşekkür ediyorum.” diyerek genel kurulun başarılar 
getirmesini diledi.

Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, “Arkadaşlar, 
şube genel kurullarımız, coşkulu bir biçimde sürüyor. 

Genel kurullarımız, üyeleri-
mizin birliği ve sendikamıza 
yönelecek saldırılara karşı 
ortak mücadele istemini çok 
açık bir şekilde ortaya ko-
yuyor. Az şey başarmadık. 
Ancak zorluklar bitmedi. 
Bölgelerimizde süren toplu 
iş sözleşmelerini haklarımızı 
koruyarak ve yeni haklar elde 
ederek sürdüreceğiz. Fakat 
unutmamamız gereken önem-
li bir nokta örgütlenmek ve 
işkolumuzda örgütsüz bir yer 
dahi bırakmamaktır. Demok-
rasi istiyoruz. Demokrasiye, 
ancak örgütlü toplumlar ula-
şabilir. Bu nedenle TÜMTİS 
olarak hem işimizi ve hak-

larımızı koruyacak hem de örgütlenerek demokra-
si mücadelesine daha bir güçle omuz vereceğiz. Bu 
duygularla sizleri kutluyorum.” dedi.

Yapılan seçimler sonucu Adana Şube Yönetimi ve 
organlar şöyle oluştu:
Şube Başkanı Halil Çetin, Şube Sekreteri Fereç 

Tunç, Şube Mali Sekreteri Şehmuz Çelik
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri; Şakir Özer, Rıdvan 

Akdeniz, Sedat Üyhan, Mehmet Kılıç
Şube Denetleme Kurulu; Ali Akar, Ömer Saz, 

Ömer Özdemir
Şube Disiplin Kurulu; Tahsin Güder, Lezgin Altın-

ten, Vedat Çabuk 

Şube Genel Kurullarımız
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Gaziantep Şubemiz’in 4. Olağan Genel Kurulu, 
8 Temmuz 2007 günü Büyükşehir Belediyesi Kül-
tür sarayı’nda yapıldı. Divan; Genel Sekreterimiz 
Gürel Yılmaz Başkanlığında Örgütlenme Genel 
Sekreterimiz Muharrem Yıldırım, Merkez Yöne-
tim Kurulu Üyemiz Abdurrahman Arslan ve üye-
miz Naciye Küçükoğlu’ndan oluştu. 

Üyelerimizin sloganları ile başlayan kongre-
de açış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen 
Şube Sekreteri Mahmut Canyurt, yaptığı konuş-
mada üyemiz oldukları için işten çıkarılan ve 4 
aydır direnişi sürdüren Kevser Turizm işçilerinin 
mücadelesine değinerek başarıya olan inanç ve 
kararlılığını dile getirdi. Öte yandan ücretlerini ve 
sosyal haklarını alamayan Kevser’de çalışan üye-
lerimizin bu hakları için verdikleri mücadelenin 
yükselişe geçeceğini belirtti. İçten ve dıştan yoğun 
saldırıların yaşandığı 3 yıllık bir dönemi geride 
bıraktıklarını ifade eden Canyurt; “Bu dönemde 
eski genel başkanın başını çektiği bir yıkım gücü 

ile mücadele etmek zorunda kaldık. Korsan am-
barlar yoluyla örgütlülüğümüze saldırıldı. Ancak 
bu saldırıları püskürtmeyi başardık. Yeni Taşıma-
cılık Yasası ile önemli zorluklarla karşı karşıyayız. 

Gaziantep Şubemiz

Şube Genel Kurullarımız
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Ancak ben bu zorlukları da aşacağımıza inanıyo-
rum. Bizi oy deposu olarak gören düzen partilerini 
bu seçimlerde cezalandıracak, onlara oy verme-
yeceğiz. Demokrasiden, barıştan, kardeşlikten ve 
özgürlükten yana olan adayları destekleyeceğiz.” 
diyerek konuşmasını mücadele çağrısıyla sonuç-
landırdı.

Genel Kurul’a gelen konuklar tanıtıldı ve me-
sajlar okundu. Konuklardan ilk sözü alan Eği-
tim-Sen Şube Başkanı Mehmet Bozgeyik, Kevser 
Turizm’de işten çıkarılan işçilerin aylardır sürdür-
dükleri mücadelenin işlerine dönene kadar devam 
edeceğine inandığını belirttikten sonra; “Bugün 
savaş çığırtkanlığı yapan siyasi partiler bizden oy 
istiyor. Ancak bizler, barış adına, kardeşlik adına 
ileri çıkanları tercih edeceğiz. Halkın demokrasi-
den, barıştan ve kardeşlikten yana olanları des-
tekleyeceğine inanıyorum. TÜMTİS Gaziantep 
Şubesi, bölgemizde önder konumdadır, dayanışma 
tutumu ile herkese örnektir. 
TÜMTİS’in bu mücadeleci 
geleneğini devam ettirece-
ğine inanıyor, başarılar dili-
yorum” dedi.

Bağımsız Milletveki-
li Adayı Vakkas Dalkılıç, 
“TÜMTİS, demokratik hak 
ve özgürlükler mücadelesin-

de önemli bir yeri olan sendikadır” diyerek baş-
ladığı konuşmasında; “Kongreniz, halkların kar-
deşliğine hizmet edeceğine inanıyorum. Seçilmem 
halinde ben de barış, kardeşlik ve demokrasi için 
çalışacak, ezilenlerin sesi olacağım. Eski bir sen-
dikacı olarak TÜMTİS’i iyi tanıyorum. TÜMTİS’in 
mücadelesi tüm sendikalara örnek olmalı. Başarı-

lar diliyorum.” dedi.
Emekli-Sen eski Şube 

Başkanı Haşim Beydilli; 42 
Yıldan beri emek mücade-
lesini sürdürdüğünü belir-
terek; “Ben de mücadeleci 
bir kişiliğim yüzünden pek 
çok haksızlıklara uğradım. 
Ama bir şey öğrendim ki 

Şube Genel Kurullarımız
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TÜMTİS baskılara kar-
şın yılmadan mücadelesini 
sürdürecektir.”dedi.

Kevser’de işten çıkarı-
lan üyelerimizden Ahmet 
Canpolat; “Biz elli iki şoför, 
TÜMTİS’e üye olduğumuz 
için Kevser Turizm’de işten 
çıkarıldık. Sendikamız bize 
sahip çıktı. 124 gündür işyerinin önünde, işe geri 
dönmek için bekliyoruz. Belediye Başkanı’ndan 
tek istediğimiz işe geri dönmektir. Sendikamız 
TÜMTİS’ten çok şey öğrendik. Ambar işçilerinin 
gösterdiği dayanışmayı da hiç unutmayacağız. Bu 
mücadeleyi kazanacağımıza inanıyorum.” diyerek 
kararlılıklarını dile getirdi.

“Yaşasın TÜMTİS, Yaşasın Örgütlü mücadele-
miz”, “Kevser işçisi yalnız değildir” sloganları ve 
alkışlar eşliğinde kürsüye gelen Genel Başkanımız 
Kenan Öztürk; “Bu birlik, bu coşku ve böylesine 
bir kardeşlik ortamında sizlere seslenmekten onur 
duyuyorum. Sendikamızın tekrar ayağa kalkışının, 
işçiler içinde kardeşlik ve dayanışmanın yeniden 
kuruluşunun en somut örneğisiniz. Sizleri saygıyla 
selamlıyorum” diyerek Divan’ı ve konukları da se-
lamlamasının ardından; “Arkadaşlar, bugün dün-
ya, emperyalist saldırganlığın bir sonucu olarak 
çatışmalarla kan gölüne dönüştürülmektedir. 

Ülkemizdeki durum ise iç 
açıcı değil. Yoksulluk arttı, 
işsizlik en büyük sorun oldu. 
Gelir adaletsizliği bir uçu-
ruma dönüştü. 4,5 milyon 
insan aç yaşamakta, çöpten 
ekmek toplayanların sayısı 
her gün artmaktadır. Kev-
ser Turizm’de işten atılan 

52 arkadaşımızın işe iadesi ve evlerine ekmek gö-
türebilmesi için, halen çalışmakta olan ama ücret-
lerini zamanında alamayan diğer üyelerimiz için 
Gaziantep Şubesi olarak mücadelemizi üst boyut-
lara taşıyacağız. AKP hükümeti çıkardığı yasa-
larla emeklilik ve sağlık haklarımızı kıstı, işçi hak 
ve özgürlüklerine saldırdı,. Oy verirken bunların 
hesabını sormalıyız. CHP’nin de ondan farkı yok. 
IMF programını onlar da kabulleniyorlar. Toplu-
mu kamplara bölmeye çalışan düzen partilerinin 
oyununa gelmeyeceğiz. Demokrasiden, barıştan, 
emekten yana olacağız. Geçmişte sendikamızdan 
koparılmış İstanbul ambar işçilerini yuvalarına 
geri dönmeye çağırıyorum. Bu çatı, kardeşliğin, 
dostluğun ve dayanışmanın çatısıdır.” diyerek 
kongrenin sendikamıza ve işçi hareketine katkıda 
bulunması inancıyla başarılar diledi.

Delegelerden ilk sözü alan Şube Yönetim Kuru-
lu Üyesi Sinan Gündüz, ülkemizi ve seçim sürecini 

Şube Genel Kurullarımız
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değerlendirmesi ardından; “Mevcut haklarımızı 
korumak ve geliştirmek için mücadele etmemiz 
gerekiyor.”diyerek örgütlen-
me çağrısında bulundu.

Yönetim Kurulu Üyesi 
İbrahim Gülmez, sendika-
mızın yaşadığı iç sorunlara 
değinerek; “Kazanan mü-
cadeleci sendikacılıktır. Ka-
zanan işçi sınıfıdır. Sendi-
kamızı kaosa sürükleyenler, 
işçinin iradesine saygı gös-
termeyenler bugün burada 
yoklar. Ama biz buradayız.” 
dedi.

Kemal Acar; sendikamı-
zın yaşadığı saldırılara de-
ğindikten sonra “Bu saldı-
rıları püskürtmek için daha 
fazla örgütlenmek gerek. 
Bunu başaracağımıza ina-
nıyorum. Bunun için gerekli kararlılık hem yöne-
ticilerimizde hem de işçi arkadaşlarımızda var.” 
dedi.

Fikret Uluç;”İç sorunlarımızı birlik ve beraber-
lik içinde aştık. İşverenlerin korsan açma girişim-
lerini mücadele ile yenilgiye uğrattık. Bu karar-
lılıkla Kevser’de işten atılan arkadaşlarımızı işe 

geri aldıracağımıza inanıyorum.” diyerek başarı-
lar diledi.

Şemsettin Tuncer; örgüt-
lenme seferberliğinin başla-
tıldığı ve bunu gerçekleştir-
mek için tüm üyelere de görev 
düştüğünü belirterek, “Artık 
sendikamız ayağa kalktı, biz 
de ayaktayız.” dedi. 

Yapılan seçimlerde Yö-
netim ve zorunlu organlar 
şöyle oluştu;
Şube Başkanlığı’na   

Kenan Öztürk, Şube 
Sekreterliği’ne Mah-
mut Canyurt, Şube Mali 
Sekreterliği’ne Servet Kurt,
Şube Yönetim Kurul 

Üyeliklerine; Fikret Uluç, 
İbrahim Gülmez, Sinan Gün-
düz, Mehmet Karayılan,
Şube Denetleme 

Kurulu’na; Hicip Yıldırım, 
Niyazi Atçeken, Şemsettin 
Tuncer,
Şube Disiplin Kurulu’na; 

Erol Kutval, M. Doğan Bey-
dilli, Yaşar Kara 

Şube Genel Kurullarımız
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Başkanlar Kurulumuz, 21 Mayıs 2007 günü 
İzmir’de toplandı.. Başkanlar Kurulu üyeleri, toplantı 
öncesinde Nakliyeciler Sitesi’ndeki üyelerimizi ziyaret 
ettiler. Genel Başkanımız Kenan Öztürk ve Genel Sek-
reterimiz Gürel Yılmaz yeni seçilen yönetimi kutlayıp 
başarılar diledi. Ardından Başkanlar Kurulumuz, Tem-
silciliğimizde toplandı. 

Genişletilmiş bir şekilde yapılan toplantıda; Toplu İş 
Sözleşmelerimiz, direnişler, örgütlenme çalışmalarımız 
ve işyerlerinde durum konuları işlenerek kararlar alın-
dı.

Genel Başkanımız Kenan Öztürk TİS’lere hazırlık 
ve görevlerimize ilişkin yaptığı açıklamada şu görüşleri 
dile getirdi: 

“Daha önceden, üyelerimizin istem ve önerilerinin 
belirlenmesi amacıyla anketler yapılması, genel üye 
toplantıları gerçekleştirilmesi, işyeri temsilcileriyle şube 
yönetimlerinin ortak toplantılar yapması ve böylece TİS 
taslaklarımızın somutlaştırılması kararı almıştık. Bu 
çalışmalarının henüz tamamlanmadığı yerlerde bir an 
önce sonuçlandırılması gerekir. Ayrıca hepimizin bildiği 
gibi zorlu bir süreçte bulunuyoruz. Bu koşullarda iyi bir 
Toplu İş Sözleşmesi bağıtlamamız, ancak üyelerimizi 
de bu faaliyete doğrudan katmamız ve her türlü müca-
deleye hazırlamamızla olanaklı olacaktır.”

Konuşmasının devamında bazı işverenlerin sitele-
rin dışında işyerleri açarak mevcut işyerlerini kapatıp 
“sendikadan kurtulma” çabalarına dikkat çekti. “Böyle 
bir durumla karşılaştığımızda haklarımız ve örgütlülü-

ğümüzü korumak için tüm üyelerimizi seferber edece-
ğiz, ihtiyaç duyulması halinde diğer bölgelerden takviye 
sağlayacağız” dedi.
Şubelerimizden yöneticilerin konu üzerinde görüş-

lerini açıklamalarının ardından Başkanlar Kurulumuz; 
sendikasızlaştırma çabaları ve TİS’lerimizde dayatma-
lara karşı grev dahil her türlü meşru mücadeleyi sürdür-
me kararı aldı.

Sendikal nedenle işten çıkarılan üyelerimizin devam 
ettiği işe geri dönme mücadelesinin sendikalardan ye-
terli destek bulmaması durumundan hareketle bölge-
lerimizden maddi desteklerin sağlanarak sürdürülmesi 
karar altına alındı.

Bölgelerimizdeki örgütsüz ambarlarda işçilerin iş 
bitimine dek günde 12-14 saat çalışmalarına karşın çok 
düşük ücret aldıkları ve birçoğunun SSK kayıtlarının 
bile yapılmadığı belirtilerek yeni örgütlenen ambarlara 
ilişkin bilgiler verildi. “Örgütlenme perspektifimiz, iş-
kolumuzda sendikasız işyeri bırakmamaktır. Örgütsüz 
ambarların ucuz veya kaçak işçi çalıştırmaları, örgüt-
lü ambarlarla haksız rekabetin oluşmasına da yol aç-
maktadır.” görüşü dile getirilerek örgütsüz ambarları 
örgütleme çalışmalarımızın yoğunlaştırılması kararı 
alındı.

Başkanlar Kurulumuz alınan kararların yaşam bul-
ması için Genel Merkezimiz üzerinden bilgi akışının 
sağlanması ve işbirliği ve dayanışmanın daha da geliş-
tirilmesinin önemine işaret ederek toplantıyı sonuçlan-
dırdı. 

Başkanlar Kurulumuz
İzmir’de Toplandı
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Gaziantep’te şehir içi toplu taşıma yapan Kev-
ser Turizm şirketinde işten çıkarılan üyelerimiz tek-
rar işbaşı yaptı. Halen çalışmakta olan üyelerimizin 
ücretleri ödendi, yazlık elbiselerinin siparişi verildi 
ve paso paralarının 3 taksitte ödenmesi kararlaştı-
rıldı. İşverenin TİS toplantılarına katılmaması ne-
deniyle uyuşmazlık tutulmuş ve Arabulucuya gön-
derilmişti. Anlaşmaya göre TİS görüşmeleri tekrar 
başladı ve başarıyla sonuçlandırıldı.

Özelleştirmeye Karşı Kampanya Başarılı oldu
Bilindiği gibi, Sendikamız, Gaziantep Büyükşe-

hir Belediyesi’nin bir şirketi olan Gazi-Ulaş’ta ör-
gütlüydü ve toplu iş sözleşmesi imzalanmıştı. Ne 

var ki, 2004 yılında Gazi-Ulaş’ın özelleştirilmesi 
gündeme getirildi. Sendikamız buna karşı “Beledi-
ye Otobüsleri Halkındır Özelleştirilemez” kampan-
yası başlattı. İmza standları açtık, 80 bin bildiri 
dağıttık ve 100 dolayında muhtarın imzaları ile 
sendikalar ve meslek örgütlerinin destek verdiği bir 
çalışma yürüttük. Halkın karşı çıkmasına rağmen 
Belediye, özelleştirmeyi önce 1 yıl erteledi sonra 
da belediyeye otobüsleri Kevser Turizm şirketine 10 
yıllığına kiraya verdi. 

Özelleştirmeyle birlikte sorunlar arttı!
Özelleştirme ile belediye otobüslerinin yanı sıra 

üyelerimiz de Kevser çalışanı haline getirildi. Gazi-

Kevser’de Başarılı Sonuç
Atılan işçiler işbaşı yaptı, TİS imzalandı!

işten çıkarılan işçilerin tekrar işbaşı yapması, ücret ve diğer alacaklarının ödenmesi ve 
işyerinde çalışan tüm işçilerin sendikalı olması konularında anlaşmaya varıldı. Uyuşmazlığa 

giden TİS’in görüşmeleri tekrar başladı ve başarıyla sonuçlandı. Bu durum ülkemiz işçi 
hareketi açısından önemli bir kazanımdır. Bu başarıda sendikamızın mücadeleci çizgisi, 

üyelerimizin kararlılığı ve ambar işçilerinin desteği ve eylemli dayanışmasının payı büyüktür.
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Ulaş’la bağıtladığımız TİS, yasa gereği devam etti. 
Kevser Turizm, 2006 yılı sonunda işe 70 dolayında 
yeni işçi aldı. Üç ay boyunca sigortasız ve asgari 
ücretten çalıştırılan işçileri üye yaptık. Bu işçilerin 
üye olması karşısında Kevser işverenliği üyeleri-
mizi istifaya zorladı. 52 üyemiz direndi ve 4 Mart 
2007 günü tümü de işten çıkarıldı. Bu tarihten iti-
baren işten çıkarılan üyelerimiz Kevser Turizm şir-
keti önünde, Balıklı Parkı’nda; “İşçi Kıyımına Son, 
Yasadışı Çalışmaya Hayır!” pankartı ile beklediler. 
Sendikamız bu aşamadan sonra pek çok kez üyeleri-
miz, çocukları ve eşlerinin katılımı ile birlikte yürü-
yüşler yaparak Belediye binası önünde ya da Balıklı 
Parkı’nda toplu basın açıklamaları yaptı, oturma 
eylemleri düzenledi. 

Çalışmakta Olan Üyelerimiz de Mağdur Edildi!
İşten çıkarılan üyelerimizin yanı sıra çalış-

makta olan üyelerimizin hakları da ihlal edildi. 
Ücretler 15-20 gün geciktirildi, elbiseler verilme-
di, paso paraları ödenmedi ve hatta SSK primleri 
bile aksatıldı. Ücretlerini zamanında ve tam ola-
rak alamayan üyelerimiz, elektrik-su faturalarını, 
bakkala, manava borçlarını, ev sahiplerine kirala-
rını ve kredi kartlarını ödeyemeyerek güç duruma 
düştüler. Faturalar cezalı ödenmek zorunda kalır-
ken bazıları da hacizle yüz yüze kaldı. Buna karşın 
Kevser Turizm yöneticileri, sendikamızla yaptık-
ları görüşmelerde hep söz verdiler ama sözlerini 
yerine getirmediler. Artık işverenlerden muhatap 
bile bulunamaz oldu!
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Belediye Başkanlığı Sorumluluğu
Hep Reddetti!

Büyükşehir Belediye Başkanı, ihale sözleşmesi-
ne; “Belediyenin izni ve onayı olmadan hiçbir işçi çı-
karılmayacak ve hiçbir işçi alınmayacak” maddesini 
koymuş olmasına ve yasa gereği “Ana işveren” olup, 
“Alt işveren” olan Kevser Turizm’in yasadan toplu 
iş sözleşmesinden, veya alt işverenin taraf olduğu 
toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden 
“Alt işverenle birlikte sorumlu” olmasına karşın bu 
sorumluluğunu hep reddetti. “Kevser bir özel şirket-
tir. Belediyemizle ilgisi yoktur. Bizi ilgilendirmez.” 
diyerek müdahaleden kaçındı, sessiz kaldı.

Eylemler Üst Boyuta Çıktı!
İşten çıkarılan üyelerimizin seslerine kulakları-

nı tıkamaları ve çalışmakta olan üyelerimizin ücret 
ve diğer sosyal haklarının verilmemesi karşısında 
artık direniş alanı Büyükşehir Belediyesi önü oldu. 
9 Temmuz’da işverenlerle bir görüşme randevusu 
aldık. Ancak öncekiler gibi sudan bir bahaneyle 
görüşmeye gelmediler. Aynı akşam, Otobüs Bakım 
Atölyesi’nde toplanan 200 dolayında Kevser işçi-
siyle birlikte saat 20.30’da pankart ve yazılı dö-
vizlerle Belediye binasına dek 6 km. yürüdük. Üye-
lerimiz yol boyunca; “Kevser Ücretimizi vermiyor, 
Belediye Başkanı neden susuyor!”, “Ücretlerimiz 
ödensin, atılan işçiler geri alınsın” ve “Yaşasın ör-
gütlü mücadelemiz” sloganlarını haykırdılar. Ga-
ziantep Büyükşehir Belediye binası önünde oturma 
eylemi, gece 22.30’a dek sürdü. Yazılı ve görsel 
basının yoğun ilgisini çeken, seçim propaganda 

Kevser Turizm Şirketi’nden üyemiz oldukları için işten çıkarılan Abdullah Yılmaz ve 
Mahmut Akdoğan ile çalıştıkları halde ücretlerini zamanında ve düzenli bir şekilde ala-

mayan üyelerimizden Cuma Seyrek’le yaptığımız söyleşileri yayınlıyoruz.

Kevser’den Üyelerimizle Söyleşi

“TÜMTİS’liysen Eğer, Korkma!”

İşçi Gücü; Kevser Turizm’de 
iş koşullarınızdan bahseder mi-
siniz?

Mahmut Akdoğan; Kevser’de 
2006 yılında 10. ayın 3’ünde işe 
başladık. İşe sabahtan başlıyor, 
vardiya halinde 12 saat aralıksız 
çalışıyorduk. Sigortalarımız an-
cak 3 ay sonra sigorta müfettiş-
leri geldikten sonra yapıldı. İşe 
girerken anlaştığımız ücret 750 
YTL idi. Ancak bize 450 YTL 
verdiler.

Abdullah Yılmaz; Sigorta, 
sekiz saatlik işgünü ve ücretle-
rin söz verildiği düzeyden öden-
mesi taleplerinde bulunduk. Hep 
“Halledeceğiz” dediler ama hiç-
bir şey değişmedi.

İ.G.; Neden sendikalı olmayı 
seçtiniz?

M. Akdoğan; Gazi-Ulaş’tan 
gelen eskiden beri çalışan arka-
daşlar sendikalı oldukları için 
ücretleri daha yüksekti; elbise, 
kömür, paso, ikramiye ve 8 saat-
lik çalışmaları, yıllık izinleri var-
dı. Biz de o haklara kavuşmak 
için sendikalı olduk.

A. Yılmaz; Sendikalı olunca, 
“Ya sendikadan istifa edersiniz 
ya da sizi çalıştırmayız” dedi-
ler. Bize; “Binde-bir oranında 
hisse ile şirkete ortak olacaksı-
nız. Aksi halde çalıştırmayız” 

dediler. Bu hisse oyununu sendi-
kamız açığa çıkarttı, bize sahip 
çıktı. Biz, ortak olmadığımız ve 
sendikadan istifa etmediğimiz 
için 52’imizi birden işten çıkar-
dı. Bugün 123 gün oldu. Şu an 
sendikam ne karar verirse ona 
uyacağım. Sendikama güveniyo-
rum. Özgür yaşamak istiyorum.

İ.G.; Direnişin gidişatı, ge-
leceği hakkında düşünceleriniz 
nedir?

M. Akdoğan; Geleceği iyi 
görüyorum. İşe iade davası açtı 
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sendikamız. Davanın sonuna dek 
bekleyeceğiz. Geleceği ilişkin 
hiçbir kaygım yok.

A. Yılmaz; 450 saatlik mesa-
im içeride duruyor. Bir günden 
bir güne eşime dostuma gideme-
dim. İşimden eve, evden işime 
gittim geldim. 9. Ayın 12’sinde 
işe iade davasının duruşması 
var. Şehirde dolaşırken hangi 
sendikadan olduğumu sordukla-
rında, “TÜMTİS” deyince, “Hiç 
korkma, o sendikanın başara-
mayacağı bir şey yok” diyorlar. 
Hiç umudumu yitirmedim, yitir-
meyeceğim de.

Çalıştığı halde ücretini ve 
öteki haklarını alamayan üyeleri-
mizden Cuma Seyrek:
İşçi Gücü; Kendinizi tanıtır 

mısınız?
Cuma Seyrek; Ben 14 sene 

Gazi-Ulaş’ta şoför olarak çalış-

tım. Otobüsler Kevser’e kiralandı 
ve 1 yıldır da Kevser Turizm’de 
şoför olarak çalışıyorum.

İ.G.; Bu işyerinde hangi so-
runlarla karşılaşıyorsunuz?

C. Seyrek; Kevser’de en bü-
yük sorunumuz ücretlerimizin 
çok geç ödenmesi. Banka kredi 
kartlarına sürekli gecikme faizi 
ödüyoruz. Kasaba, bakkala, fırı-
na hep borç ediyoruz. Elektrik, 
su faturalarını zamanında öde-
yemiyoruz. İçimizde kirada otu-
ran arkadaşlarımız var. Kirayı 
zamanında ödeyemeyince ister 
istemez ev sahibi ile sorunlar ya-
şanıyor. 

İ.G.; Ücret ödemeleri dışında 
sorunlarınız var mı?

C. Seyrek; Kışlık ve yazlık 
olarak yılda iki kez verilmesi ge-
reken elbiseleri zamanında ala-
mıyoruz. Yazın kışlık kışın ise 
yazlık elbiseleri giymek zorunda 
kalıyoruz. İşverenlerin yakacak 
olarak vermesi gereken kömürü 
zamanından 1-2 ay sonra, 10.-
11. ayda veriyor. Talepte bulun-
duğumuzda bize hep; “Kazana-
mıyoruz”, “Şirkette şu an para 
yok. Ama düzelecek” deniyor. 

Hiç de düzelmiyor!

İ.G.; Peki bu duruma Büyük-
şehir Belediyesi hiç müdahale 
etmedi mi?

C. Seyrek; Otobüslerin kira 
sözleşmesinde, “Hiçbir işçi za-
rar görmeyecek” deniliyordu. 
Ama Belediye Başkanı bize hiç 
sahip çıkmıyor.
İ.G.; Sendikanın bu konudaki 

çabalarını nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

C.Seyrek; Sendika, elinden 
gelen tüm çabayı gösteriyor. 
Görüşmelerde bulunuyor, onlar 
söz veriyor ama sözlerinde dur-
muyorlar. Sendikamız da yaptığı 
basın açıklamaları ile kamuo-
yu oluşturuyor, iş yavaşlatıyor, 
Belediye Başkanına sorumlu-
luğunu hatırlatıp müdahalede 
bulunmasını istiyor. Ancak iş 
yavaşlatmada -durak harici yol-
cu almadığında- halkla sorunlar 
yaşanıyor. 
İ.G.; Bu sorunların çözümü 

için sendikadan beklentin var 
mı?

C. Seyrek; Sendikamın bu so-
runları çözeceğine inanıyorum. 
Sendikama güveniyorum.
İ.G.; Teşekkürler. 

araçları ile dolaşan siyasi partilerin uğrak yeri ha-
line gelen Belediye önü, artık eylemlerin merkezi 
oldu. Bergama köylülerinin siyanürlü altına karşı 
mücadelesine önderlik eden Oktar Konyar, direniş 
yerine gelerek üyelerimizle dayanışmada bulundu. 
Her sabah sendika binamızdan Belediyeye yüründü, 
pankartımız açılıp yazılı dövizlerimizle beklendi. 

13 Temmuz günü, Büyükşehir Belediye Başka-
nı ile toplantı yapan muhtarlar, Türkiye Muhtarlar 
Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Muh-
tarlar Derneği Başkanı Ökkeş Titiz’le birlikte dire-
niş yerine gelip bilgi aldılar, desteklerini belirttiler. 
Daha sonraki toplantıda da atılan işçilerin tekrar 
işbaşı yaptırılması ve çalışanların haklarının verile-
rek sorunun çözülmesini istediler. Muhtarların ar-
dından Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey 

de yanımıza gelerek, “Bir komisyon kurulduğu ve 
ertesi günü sendika başkanımızın da katılmasıyla 
sorunu tekrar görüşeceklerini” belirtti. Kayseri’de 
TİS görüşmelerinde bulunan Genel Başkanımız Ke-
nan Öztürk, aynı gece Gaziantep’e geldi. Görüşme-
lerde Belediye Başkanı’nın tavrı aynı olurken katı-
lımcılar olayı daha iyi kavradılar. Şehit Kamil Be-
lediye Başkanı Metin Özkarslı, Genel Başkanımızla 
görüştü ve sorunun çözülmesi için çaba sarfetti. Bu 
aşamada Kevser Turizm işvereninden görüşme ta-
lebi geldi.

Zor Başarıldı, İşçiler Tekrar İşe Döndü,
TİS İmzalandı!

14 Temmuz günü Genel Başkanımız Kenan Öz-
türk, Şube Mali Sekreterimiz Servet Kurt’un katıl-
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dığı toplantıda kısmen uzlaşmaya varıldı. Ertesi 
gün de süren toplantıda ise anlaşma sağlandı. İşten 
çıkarılan 52 üyemizden 10 kadarı başka iş bulup di-
renişten ayrılmıştı. Toplam 38 üyemiz tekrar Kev-
ser Turizm’de işe başladı. Aynı hafta içinde yazlık 
elbiseler için sipariş verildi ve ücretler ödendi. Paso 
paralarının 3 taksitte ücretlere eklenerek ödenme-
si, işyerindeki tüm işçilerin olması ve uyuşmazlığa 
giden TİS’in en kısa zamanda olumlu bir şekilde 
sonuçlandırılması şeklinde anlaşmaya varıldı. Ni-
tekim tekrar başlayan TİS görüşmeleri 9 Ağustos 
2007 tarihinde başarı ile sonuçlandı. Böylelikle 
Arabulucu’ya giden sözleşme, direnişin bir diğer 
kazanımı olarak bağıtlanmış oldu.

Bu başarımız sendikal cephede sevinç yarattı. 
Sağlık-İş Genel Başkanı Sayın Mustafa Başoğlu 
gönderdiği kutlama mesajında;

“Kevser işyerinde yaptığınız direnişin başarıya 
ulaşmasından son derece memnunuz, elde edilen bu 
başarıdan dolayı sizi kutluyoruz.

Her şeye rağmen elde ettiğiniz sonuç, son yıllar-
da işçi kesiminin hasret kaldığı bir sonuçtur.

Sizi kutluyor. başarılarınızın devamını Yüce 
Allah’tan diliyoruz”  diyerek kutladı. Sayın 
Başoğlu’na teşekkür ediyoruz.

Güç veren dayanışma ve destek
Sendikamız olanaklarını bu mücadele için se-

ferber etti. Başta 131 günlük direnişin 100 günü-

nü işçilerle birlikte olan Genel Örgütlenme Sek-
reterimiz Muharrem Yıldırım başta olmak üzere 
Merkez yöneticilerimiz, Gaziantep ambar işçileri 
ve diğer bölgelerdeki üyelerimiz de dayanışmada 
bulundular.

Dayanışma bununla sınırlı kalmadı.
Üyelerimizin bu meşru mücadelesinde Konfede-

rasyonumuz TÜRK-İŞ’e bağlı sendika şubelerinin, 
KESK’e bağlı sendika şubelerinin, Emekli-Sen şu-
besinin başkan ve yöneticileri, siyasi partilerin il 
ve ilçe yöneticileri direniş yerini ziyaret edip ba-
sın açıklamalarımıza katılarak destek verdiler. 
Gaziantep’in yerel televizyon kanalları ve yazılı 
basını, etkinliklerimizi duyurarak, oturumlar ve 
söyleşiler düzenleyerek Kevser Turizm işçilerinin 
sorunlarını iletmede yanımızda oldular, sesimize 
ses kattılar. Ulusal TV, yarım saati aşan basın açık-
lamamızı olduğu gibi yayınladı. Muhtarlar ve Şehit 
Kamil İlçe Belediye Başkanı Sayın Metin Özkarslı 
sorunun çözümü için çaba gösterdiler. Konfederas-
yonumuz TÜRK-İŞ, Dayanışma Fonu’ndan Kevser 
işçilerine 3 ay boyunca toplam olarak 28.200 YTL, 
TÜRK HABER- İŞ Sendikası ise 15.000 YTL vere-
rek dayanışmada bulundular.

Dayanışmada bulunan tüm kişi, kurum ve ku-
ruluşlara desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, 
başarımızda onların payını hiç unutmayacağımızı 
belirtiyoruz. 
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Ankara’da Örgütlenme Çalışmamıza
Bıçaklı Saldırı

Sendikal örgütlenme çalışması yürüttüğümüz 
Horoz Kargo’da 29’u üyemiz ve sendikamızla görü-
şen 10 işçiyle birlikte toplam 39 işçinin işten çıkaran 
işverenler, faaliyetimizi sürdürmemiz karşısında dı-
şarıdan getirdikleri şehir eşkiyalarını devreye sok-
tular. Ankara işyerinde örgütlenme çalışması yapan 
üyelerimizden İhsan Sezer ve Ankara Şube Denetim 
Kurulu Üyemiz Erkan Aydoğan, 6 Nisan 2007 tari-
hinde, işverenin dışarıdan getirdiği adamların saldı-
rısında bıçakla yaralandılar. Sezer, hayati tehlikesi 
olduğu için kaldırıldığı Üniversitesi Hastanesi’nde 
bir hafta arayla iki kez ameliyata alındı.

Saldırıyı, ertesi günü, Ankara’nın Saray 
Bölgesi’ndeki Horoz Kargo işyeri önünde yaptığımız 
kitlesel basın açıklaması ile protesto ettik. Ankara 
Şube Başkanımız ve Genel Eğitim Sekreterimiz Nu-
rettin Kılıçdoğan, Horoz Kargo işverenlerinin yasa-
ları hiçe sayarak üyemiz oldukları için 5 ilde işçileri 
işten çıkardığını, örgütlenmede ısrarlı çalışmaları-
mız karşısında kiralık adamları devreye sokarak bı-
çaklı saldırıyı organize ettiklerini belirtti. 

Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz ise; “Horoz 
Nakliyat’ta işçiler, günde 13-14 saat, fazla mesai 
ücreti ödenmeden ve hiçbir sosyal hak tanınma-
dan çalıştırılıyorlar. İnsani koşullarda çalışmak ve 
haklarını elde etmek için sendikamızda örgütlenen 
işçileri işten çıkartıyorlar. Bu üyelerimiz Bursa’da, 
Balıkesir ve Ankara’da işe geri dönmek için işyer-
leri önünde bekliyorlar. Horoz Nakliyat işverenleri, 
üyelerimizi işten çıkardıkları yetmezmiş gibi şimdi 
de örgütlenme çalışmasını dışarıdan getirdiği adam-
ları bıçaklı saldırıya yönlendirerek engellemeye ça-
lışıyorlar. Bu saldırı hem sendikal hakların hem de 
insan haklarının ihlalidir.” diyerek konfederasyonla-
rı ve sendikaları dayanışmaya çağırdı. Üyelerimiz; 
“Yaşasın örgütlü mücadelemiz” ve “Baskılar bizi 
yıldıramaz” sloganları ile azim ve kararlılıklarını 
gösterdiler.

Star Van Kargo Kapand
Gaziantep’ten Van’a mal taşıyan ambarların oluş-

turduğu şirkete rakip olarak site dışında kurulan ve 
kaçak işçi çalıştırarak birleşmiş Van ambarlarının 
mallarını engelleyen Star Van Kargo kapandı. Van’a 
işleyen birleşmiş ambarlarda çalışan üyelerimiz, mal 
toplarken Star Van Kargo işverenlerinin dışarıdan ge-
tirdiği adamların silahlı saldırısında yaralanmışlardı. 
Olay ardından sitedeki tüm üyelerimiz, saldırganların 
gözaltına alındıkları karakola kadar protesto slogan-
ları ile yürümüşlerdi. İşçi tepkisi sonuç verdi ve Star 
Van Kargo işverenleri, sitedeki birleşmiş ambar işve-
renleri ile uzlaşarak işyerini kapattılar.

Atal Taşımacılık İşverenleri İle Görüşme
Arçelik ürünlerinin dağıtımını yapan ve toplu iş 

sözleşmesinin yürürlükte olduğu Atal Taşımacılık iş-
verenleri ile 15 Mayıs 2007 günü bir görüşme yapıl-
dı. Genel Merkezimizde gerçekleşen görüşmeye Ge-
nel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, İstanbul Şube Baş-
kanımız Ali Rıza Atik ve işyeri temsilcimiz Hüseyin 
Tatlıcan katıldılar.

Görüşmede TİS’in 2. dönem ücretleri ve işyerine 
ilişkin üyelerimizin talepleri ele alındı. Şu an 4 adet 
ikramiye, 800 YTL net ücret ve 115 YTL aylık ye-
mek parası yürürlüktedir. İmzaladığımız TİS’in ikin-
ci döneminde ücretlerin enflasyon + 3 puan zamlı 
ödenmesi belirlenmişti. Görüşmede; ikramiyelerin, 
yemek parası ve aylık net ücretlerin % 14,5 zamlı 
olarak ödenmesi kesinleştirildi.

Örgütlenme Çalışmalarımız

S e n d i ka m ı z d a n



38

TÜMTİS

Ayrıca emekli olan işçilerin yerine yeni işçilerin 
alınması ve sendikasız çalıştırıldığı tespit edilen iş-
çilerin sendikalı olması gerektiği konuları ile işyeri 
Temsilcimiz Hüseyin Tatlıcan’ın yükleme bölümünde 
bulunması istemlerimizin somutlanması için süre be-
lirlendi.

Bursa Şube Kurulları ve İşyeri Temsilcileri 
Ortak Toplantısı

28 Mayıs günü, Bursa Şube Yönetimi, Disip-
lin ve Denetleme Kurulları ile İşyeri Temsilcilerinin 
ortak toplantısı yapıldı. Genel Sekreterimiz Gürel 
Yılmaz’ın oturumu yönettiği toplantıda Şube Sekre-
teri Özdemir Aslan, Şubenin son 3 yıllık geçmişinde 
eksikliklerin görüldüğü, tüzüğe göre davranma an-
layışının pekişmesi gerektiğini belirtti. “Bu sendi-
kanın olmazsa olmaz iki özelliği var, ‘Örgütlenmek’ 
ve ‘Sendikanın birliğini korumak’.” diyen Aslan, ör-
gütlenerek güçlenmemiz gerektiğini, belirtti. Şube 
Başkanı Ahmet Güllü ise; “İşçilerimizin ve temsil-
cilerimizin de içinde olacağı ‘Örgütlenme Komitele-
ri’ oluşturacağız. Herkes örgütlenme komitelerinin 
içinde yer alacak.” diyerek örgütlenme konusunda 
görüşlerini dile getirdi.
İşyeri Temsilcimiz Halil İbrahim Kılınç, “Bu şube-

nin kurulduğu 1995’ten beri yönetimde görev aldım. 
Yönetici arkadaşlara güveniyorum ve ihtiyaç ollan 
her konuda görev alacağım” dedi. Yönetim Kurulu 
Üyesi Hüseyin Karasu ise; “Ben bu sendikaya 2002 
yılında girdim. Hayalim, yönetici olmak, işyerlerin-
deki sorunları çözmekti. Hayalim gerçekleşti. Şimdi 
görev zamanı” dedi.

Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz; “Önceki yöne-
timde yer alan ancak yeni yönetimde bulunmayan ar-
kadaşlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. 
Yeni yönetime de örgütlenme ve birliğimizi güçlen-
dirme, demokrasi mücadelesine güç verme görev-
lerinde başarılar diliyorum. Genel kurullarımızda 
birliğimizin bozulması beklentisinde olanların hayali 
boşa çıktı. Genel kurullarımız coşku ve birlik içinde 
gerçekleşiyor. İşyerleri temelinde yapılacak toplan-
tılarda varsa aksaklıkları tespit ederek giderilmeli. 
Örgütlenme çalışmalarını aksatmadan sürdürmek 
zorundayız.” diyerek başarılar diledi.

Kartal Ambarları İşyeri Temsilcileri İle
TİS Toplantısı

Toplu İş Sözleşme Teklif Tasarımızın oluşması 
amacıyla tüm bölgelerde üyelerimizle Anket çalış-

ması yapıldı. Anketlerde TİS’lerimize temel oluştu-
racak; ücret artışları, sosyal haklar, işyerine ilişkin 
düzenlemeler ve çalışma koşullarına ilişkin sorular 
yer aldı.

Kartal bölgesinde kurulu ambar işyerlerindeki 
işyeri temsilcilerimizle 21 Haziran 2007 günü, TİS 
teklif tasarımızı somutlaştırmak için bir toplantı dü-
zenledik. Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz’ın yöneti-
minde yapılan toplantıda; İstanbul Şube Başkanımız 
Ali Rıza Atik, Şube Sekreterimiz Çayan Dursun ve 
İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Ersin Türkmen de 
yer aldılar. Anket sonuçlarının açıklanması ardından 
ücret artışlarının hangi yöntemle belirleneceği tartı-
şıldı. Temsilcilerimiz, seyyanen belirlenmesi görüşü-
nü paylaştılar. Ardından işyeri temsilcilerimiz, ücret 
artışı olarak TİS’in 1. ve 2. yılları için belirlenecek 
zam miktarı konusunda hemfikir oldular. 

Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz; “En iyi sözleş-
meyi tamamlamak için en iyi taktiğin, en iyi yöntem-
lerin uygulanması yetmez. Aynı zamanda işyerlerin-
deki örgütlülüğümüz ve birliğimizin güçlendirilmesi 
gerekir. Ayrıca üyelerimizi her türlü mücadeleye ha-
zırlamak gerekir. İşverenlerden gelebilecek dayat-
malara karşı tüm üyelerimiz, işyerlerinde tepkilerini 
ifade edecek ve dayatmalara boyun eğilmeyeceğini 
gösterecek bir tutum içinde olmalıdırlar.” diyerek 
TİS’in başarısı için her üyemize görev düştüğünü be-
lirterek toplantıyı sonuçlandırdı.

İstanbul’da Örgütlenme Atağımız Sürüyor!
İstanbul’da, Olağanüstü Genel Kurulumuz sonra-

sı başlatılan örgütsüz ambarlara yönelik örgütlenme 
çalışmalarımız başarılarla devam ediyor. Bu süre 
içinde TİS bağıtladığımız Ege Birlik şirketi ile birlik-
te 8 ambar işyerinde örgütlenme sağlandı. Bunların 
yanı sıra bazı işyerlerinde halen örgütlenme çalış-
maları sürdürülmektedir. Örgütlenen işyerleri;

Konak İzmir; İzmir’de merkezi, Kartal’da şube-
si bulunan bu işyerinde örgütlendik. Bağıtladığımız 
TİS ile asgari ücretle çalışan işçilerin ücretlerinde 
iyileştirmeler yapıldı, ikramiye hakları kazanıldı. 

Batı Taşımacılık; İzmir’deki karşılığında da ör-
gütlü olduğumuz Pendik Kurtköy’de kurulu bu işye-
rinde çalışan işçiler üyemiz oldu. Yetki için başvuru-
da bulunacağız.

Süper Kargo; Kartal, İkitelli ve Bursa ilinde iş-
yerleri olan ve işletme konumunda bulunan bu şir-
kette örgütlenmemizi tamamladık. Yetki başvuru-
sunda bulunduk.
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Ak Lojistik; Kartal’da kurulu bu işyerinde de ör-
gütlülüğümüzü gerçekleştirdik ve Yetki için Bakanlı-
ğa başvuruda bulunduk. 

Başkent Güneş; Ankara’daki karşılığında da ör-
gütlü olduğumuz bu işyerinde örgütlendik.

Yeni Ankara Kargo; Ankara’daki karşılığında da 
örgütlü olduğumuz ve Kartal’da kurulu bu şirkette 
örgütlülüğü sağladık.

Özeroğlu Nakliyat Ambarı (Kiremitçiler); 
İzmir’deki karşılığında da örgütlü olduğumuz ve 
Zeytinburnu’nda kurulu bu işyerinde çalışan işçileri 
üye yaparak örgütlendik.

Bizim Kargo’da Örgütlendik,
İşverenle Protokol İmzaladık!
İzmir, İstanbul ve Bursa’da işyerleri olan Bi-

zim Kargo’da örgütlendik. İşverenler; İstanbul ve 
Bursa’da üyelerimizi işten çıkardı. Bunun üzerine 
İzmir ve Bursa’da başlayan direnişler sonucu işve-
renle yapılan görüşmeler olumlu sonuç verdi. İşten 
çıkarılan üyelerimiz işbaşı yaptı, işverenle imzala-
nan protokol ile üyelerimizin ücretleri ve çalışma 
koşulları iyileştirildi. Böylece Bizim Kargo’da örgüt-
lenme çalışmalarımız başarıyla sonuçlandı.

Bursa’da Evin Taşımacılık Şirketi’nde 
Örgütlendik

Olağanüstü Genel Kurul ardından tüm bölgeleri-
mizde başlatılan örgütlenme atağı Bursa’da da mey-
velerini vermeye başladı. Evin Taşımacılık Şirketi’nde 
örgütlenerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 
Çoğunluk Tespiti için başvuruda bulunduk.

Bursa’da şehriçi yolcu taşımacılığı, Büyükşehir 
Belediyesi’nin bir yan kuruluşu olan BURULAŞ ta-
rafından yapılmaktaydı. BURULAŞ, kendisine bağlı 
Deniz-Ulaşım A.Ş. adlı bir şirket kurarak belediye 

otobüslerini bu şirkete kiraya verdi. Otobüslerde şo-
för olarak istihdam etmek üzere 192 işçi aldı. Ancak 
bu işçilere, “Sizleri Deniz-Ulaşım şirketine alıyoruz”, 
demelerine karşın işçiler Adapazarı’nda kurulu Evin 
Taşımacılık Şirketi üzerine geçirildiler.  Anlaşılacağı 
gibi taşeronun taşeronunu kullanılarak sendikalaş-
ma önlenmek istendi.

Evin Taşımacılık işverenleri, işçilerin sendikamı-
za üye olduklarını öğrendikleri andan itibaren üyele-
rimizi sendikadan istifaya zorladılar, bazı üyelerimiz 
Sakarya’ya sürgün edildi. Anayasa’nın 51. madde-
si; “Sendikaya üye olmak…. serbesttir. Hiç kimse 
.… üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.” demektedir. 
TCK’nın 118. maddesi, sendikadan istifaya zorlama-
yı; 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırmaktadır.

5 Temmuz günü, TÜRK-İŞ Bölge Temsilciliği’nde 
bir basın açıklaması yaptık. Genel Sekreterimiz Gü-
rel Yılmaz, başta Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 
BURULAŞ olmak üzere herkesin işçilerin Anayasal 
haklarına saygı göstermesi gerektiğini belirterek; 
“Üyelerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için 
fiili, meşru ve yasal haklarımızı sonuna kadar kullan-
makta kararlıyız. Büyükşehir Belediyesi, üyelerimizi 
tehdit eden Evin Taşımacılık yetkililerini uyarmalı, bu 
tehditlere izin vermemelidir. Çünkü; Belediyeye ait 
otobüslerle Bursa halkını taşıyan üyelerimize yönelik 
baskı ve tehditler, öncelikle halkın hayatını tehlikeye 
atacaktır. “Büyükşehir Belediyesini ve Evin Taşıma-
cılık A.Ş.’yi, işçilerin demokratik, Anayasal hakkını 
kullanmasına saygı göstermeye çağırıyoruz.” dedi.

Kitlesel Basın Açıklaması
Evin Taşımacılık yöneticileri, sendikamıza üye 

olan işçilere, “Sendikadan istifa etmezseniz seçim-
lerden sonra sizleri işten çıkaracağım” şeklindeki 
tehditlerini genel seçimler ardından yaşama geçirip 
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6 üyemizi işten çıkardı. Bu tutumu protesto etmek 
ve kamuoyunu bilgilendirmek için 10 Ağustos günü, 
Bursa’da Osmangazi metro durağı önünde üyele-
rimizin de katılımı ile kitlesel bir basın açıklaması 
düzenledik. Şube binamızda toplanan üyelerimizle 
pankartlarımız ve yazılı dövizlerimizle metro önüne 
dek sloganlarla yürüdük. 

Basın açıklamamıza; TÜRK-İŞ Bölge Temsilci 
Yardımcısı Sabri Özdemir, Tarım-İş Şube Başkanı 
Şaban Tüğ, Yol-İş Şube Başkanı Nursal Kaya, Şube 
Sekreteri Ahmet Kolayca, Tez Koop-İş Şube Başka-
nı Ayhan Kurtuluş Demirel, KES Dönem Sözcüsü ve 
Eğitim-Sen Şube Başkanı Kemalettin Yıldız ile Tüm 
Bel-Sen Şube Başkanı Sevgi Bağcılar ile Yönetim 
Kurulu Üyeleri de katıldılar.

Çevredeki halkın ve basının yoğun ilgi gösterdiği 
basın açıklamasında Bursa Şube Başkanımız Ahmet 
Güllü, kısa bir açıklama yaparak; “Bu sorunu gö-
rüşmek için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın 
Hikmet Şahin’den görüşme talep ettik. Ancak aile-
leri ile 500’ü aşkın insanın talebini dikkate bile al-
madı.” diyerek, ana işveren konumundaki Belediye-
nin sorunu görmezlikten geldiğini belirtti. TÜRK-İŞ 
Bölge Temsilci Yardımcısı Sabri Özdemir ise yaptığı 
açıklamada, “Burada bir hak mücadelesi var. 182 
insan, Anayasal haklarını kullandıkları için mağdur 
oldular, işten çıkarılanlar oldu. Evin Taşımacılık, 
Anayasal bir suç işliyor. TÜRK-İŞ olarak TÜMTİS 
Sendikamızın ve Evin Taşımacılık işçilerinin yanında 
olacağız. Maddi ve manevi yönden desteğimizi eksik 
etmeyeceğiz.” dedi.

Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, yaptığı ba-

sın açıklamasında çağrılarda bulunarak; “Buradan 
Evin Taşımacılık işverenlerini uyarıyoruz. Bu yasa 
dışı tutumdan vazgeçin. İşçilerin ekmeği ile oynaya-
rak, baskıyla, tehditle sonuç alamazsınız.

Evin Taşımacılık’taki üyelerimize sesleniyorum; 
Sizler yasal haklarınızı kullanıyorsunuz. Tehditlere 
ve baskılara boyun eğmeyin. İşinizi, ekmeğinizi ve 
onurunuzu korumaya devam edin. Bilin ki sendikanız 
sizleri; Sendikalı, Toplu İş Sözleşmeli bir düzen içer-
sinde çalışmanızı sağlamak için hiçbir fedakarlıktan 
ve meşru mücadele yöntemlerini kullanmaktan ka-
çınmayacaktır.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hikmet 
Şahin’e sesleniyorum; üyelerimizin kullandığı sarı 
otobüsler Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Toplu ta-
şımacılık bir kamu hizmeti, Evin Taşımacılık şirketi 
ise sizin alt işvereninizdir. Yasa gereği üst işveren 
olarak Evin Taşımacılık şirketinin tüm uygulama-
larından sorumlusunuz.” diyerek Evin Taşımacılığa 
müdahale etme çağrısında bulundu.

Bursa halkına da bir çağrıda bulunan Yılmaz; 
“Sizleri her gün işinize, evinize taşıyan, can güven-
liğinizi emanet ettiğiniz otobüs şoförleriyle daya-
nışmada bulunun, hak mücadelelerine destek verin, 
onlara sahip çıkın” dedi ve sendikaları, kitle örgüt-
lerini dayanışmaya çağırdı.

Üyelerimiz basın açıklaması sırasında; “Yaşa-
sın sınıf dayanışması”, “Evin Taşımacılık işçisi köle 
değildir”, “Hikmet Başkan işçine sahip çık” ve “İş 
ekmek yoksa barış da yok” sloganlarını haykırdılar. 
Açıklama ardından üyelerimiz, güvenleri biraz daha 
pekişerek işlerine döndüler. 
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Toplu İş Sözleşmelerimizin hemen hemen tümü 
bağıtlandı. Ortalama yüzde 20 oranında ücret artı-
şı ve ceşitli sosyal haklar elde edildi; ikramiyelerin 
azaltılması, esnek çalışma gibi işveren talepleri ka-
bul edilmedi.

Yılda her biri tam aylık ücret tutarında 4 adet 
ikramiye alınan işyerlerinde bu uygulama sürdürü-
lürken hiç ikramiye olmayan yerlerde yılda; 2 ya da 
3, bazı işyerlerinde de 4 ikramiye elde ettik. Kaza-
nılmış haklar korunurken yeni kazanımlar sağladık.

Bu TİS sürecinin ayırt edici özelliği, tüm üyele-
rimizin sürece aktif katılımı oldu. Teklif Tasarıları-
mız; üyelerimizle yapılan toplantılar ve anket çalış-
maları sonucunda işçilerimizin iradeleri ile belirlen-
di. TİS görüşmelerine profesyonel yöneticilerimizin 
yanı sıra işyeri temsilcilerimiz de katılarak görüş ve 
önerilerini dile getirdiler.

GAZİANTEP

Gazi-ulaş ve Gaziantep Ambar İşyerleri:
Gaziantep’te Büyükşehir Belediyesi’nin şehriçi top-

lu taşımacılık alanındaki şirketi Gazi-Ulaş’ta ve 
Gaziantep’teki ambar işyerlerinde 1 Mayıs 2007 
tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olacak Toplu İş 
Sözleşmesi imzaladık. TİS ile mevcut haklar korun-
du, ücretlerde artışlar sağlandı.

Gazi-Ulaş: Gazi-Ulaş ile bağıtladığımız TİS ile 
Ücretlere; 1. yılda yüzde 15 oranında artış yapıldı, 
İkinci yılda enflasyon oranı + 2 puan şeklinde zam 
yapılması kararlaştırıldı. 

Her yıl tam ücret tutarında verilen 2 ikramiye-
nin aynı şekilde ödenmesi; Çocuk Yardımı, Ölüm 
Yardımı gibi “yardımların” % 15 oranında artı-
rılması; Her yıl verilen 1,5 ton kömürün Yakacak 
Yardımı olarak devam etmesi, yazlık ve kışlık elbise 
verilmesi kararlaştırıldı. 

“Sendika yöneticileri ile sendika temsilcilerinin 
yüz kızartıcı suçlar dışında işten çıkarılamayacağı, 
aksi durumda yasal hakları saklı kalmak koşuluyla 
ilgili işçiye 12 aylık brüt ücreti tutarında tazminat 
ödeneceği” şeklindeki iş güvencesi, “kıdem tazmi-
natının her yıl için 40 gün üzerinden hesaplanma-

TİS’lerimiz
Başarıyla Sonuçlandı
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sı”, “Hastalık halinde işçinin iş akdinin feshedile-
meyeceği”, “İşverenin işini kendi işçisine yaptırma 
zorunluluğu ve geçici işçi çalıştıramayacağı” gibi 
maddeler korundu. 

Gaziantep Ambarları: İşverenlerin ücret artış-
ları için birinci yıl yüzde 4, ikinci yıl yüzde 3 ora-
nında artış önermeleri nedeniyle görüşmelerin 19 
Haziran’da uyuşmazlıkla sonuçlanmasına karşın 
TİS, 20 Haziran 2007 günü anlaşmayla sonuçlan-
dı. TİS ile ücretlere; 1. Yılda net 115 YTL, 2. Yıl-
da ise 110 YTL artış yapılması kararlaştırıldı. Bu 
durumda 1. Yılda ücretler; Dağıtım Ambarlarında 
net 1105 YTL, diğer ambarlarda ise net 1050 YTL 
oldu.

Tam aylık ücret tutarında yılda 4 kez verilen 
ikramiyenin aynı şekilde ödenmesine ve Fazla Ça-
lışma ücretinin yüzde 100 zamlı ödenmesine karar 
verildi. Yıllık ücretli iznin çalışma süresine bakıl-
maksızın 30 gün olarak devam etmesine karar 
verilen TİS ile; “8 Mart’ın tüm kadın üyeler için 
ücretli izin günü olması”, “1 Mayıs’ın tüm üyeler 
için ücretli izin günü olması”, “İşverenin TİS’in 
herhangi bir maddesini ihlali durumunda işçilerin 
‘çalışmama’, ‘iş durdurma’ hakları olduğu”, “Eşit 
sayıda işçi ve işveren temsilcisinden oluşan Disip-
lin Kurulu kararı olmadan hiçbir işçinin iş akdinin 
fesh edilemeyeceği” gibi idari ve demokratik hak-
lar korundu.

“KEVSER TURİZM’DE
1. DÖNEM TİS BAĞITLANDI”
İşverenlerin TİS görüşmesine katılmamala-

rı nedeniyle uyuşmazlık zaptı tutulmuş ve dosya 
Arabulucu’ya gönderilmişti. 9 Ağustos günü ak-
şam geç saatlere dek süren görüşme olumlu sonuç 
verdi ve TİS bağıtlandı. 01.05.2007 tarihinden 
30.04.2009 tarihine kadar 2 yıl süreli bağıtlanan 
TİS ile ücretlere net olarak; 1. yılda yüzde 15, 2. 
yılda yüzde 10 zam yapılması kararlaştırıldı. 

Sosyal haklarda ise; 
TİS’in 1. ve 2. yılında net aylık ücretler tutarında 

2’şer adet (toplam 4 adet) ikramiye verilmesi, yol 
için servis hizmetinin işverence sağlanması, üye iş-
çilere yıllık paso verilmesi, paso yerine para öden-
mesi durumunda 1. yılda net 80.73 YTL, 2. yılda 
yüzde 10 zamlı ulaşım yardımı yapılması, yemek pa-
rası olarak 1. yılda net 103,50 YTL, 2. yılda yüzde 
10 zamlı olarak verilmesi, yıllık ücretli izinlerde ve 
sağlık kuruluşlarından alınan istirahatlerde yemek 
parasının kesilmemesi, çalışıyormuş gibi ödenmesi, 
çocuk parası, evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm 
yardımı, öğrenim yardımı gibi yardımların yapılma-
sı, Sendikanın talebi halinde yeterli sayıda işçiye1 
Mayıs günü ücretli izin verilmesi, “İş göremezliğe” 
uğrayan işçilerin SSK’ca ödenmeyen ilk 2 günlük 
ücretlerinin işveren tarafından ödenmesi, diğer 
günler için işçiye SSK’ca eksik ödenen meblağın 
tamamının işverence ödenmesi, hastalığı nedeniy-
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le işçinin iş aktinin fesh edilemeyeceği, Yakacak 
Yardımı olarak, her yılın 9. ayında verilmek ya da 
ödenmek üzere üye işçiye 1,5 ton 1. kalite ithal Rus 
Linyit Kömürü verilmesi ya da tespit edilecek para-
sal karşılığının işçiye net olarak ödenmesi, Giyim 
Yardımı olarak; işçilere yılda 1 kez olmak üzere; 
1 Yazlık takım elbise, 1 Kışlık takım elbise, 2 çift 
ayakkabı, 2’si yazlık ve 2’si kışlık olmak üzere 4 
adet gömlek, ayrıca 2 yılda bir 1 kaban verilmesi, 
yılda 1 kez melbusat ile birlikte yün kazak verilmesi 
konularında anlaşmaya varıldı.

Yılbaşı ve ulusal bayramlarda işçi çalıştırılırsa 
asıl yevmiyesine ilave olarak 2, dini bayramlarda 
ise ilave 3 yevmiye daha verilmesi, fazla çalışma üc-
retinin asıl yevmiyesi hariç yüzde 100 zamlı öden-
mesi, yıllık izin olarak 30 günlük ücretli izin veril-
mesi, 2’si sendika temsilcisi ve diğer 2’si işveren 
temsilcilerinden oluşan Disiplin Kurulu’nun oybirli-
ği olmadan hiçbir işçinin iş akdinin fesh edileme-
yeceği ve bu kurulun kararı olmadan işçilere ihtar 
hariç hiç bir cezanın verilemeyeceği gibi konularda 
anlaşma sağlandı.

ELAZIĞ
Elazığ’da kurulu Elazığ Taşımacılık şirketi ile 

TİS bağıtlandı. TİS ile ücretler net olarak;
1- Şoför ve katipler için; 745 YTL’den 1. Yılda 

860 YTL, 2. Yılda 960 YTL,
2-Yükleme-boşaltma işçileri için; 770 YTL’den 

1. Yılda 890 YTL, 2. Yılda 990 YTL oldu.
Yılda 4 adet ikramiye verilmesine devam edil-

mesi kararlaştırılan TİS ile sosyal haklarda da ge-
nişleme sağlandı. İdari maddeler aynen korundu.

KAYSERİ 
Kayseri’de; Etçioğlu, Öz Çukurova, Kayseri Yıl-

şah ve Kayseri Erciyes ambar işyerlerinde; 1 Ha-
ziran 2007 tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan 
Toplu İş Sözleşmesi imzaladık. TİS ile ücretler net 
olarak; 1. Yılda 750 YTL’den 825 YTL, 2. Yılda 
915 YTL oldu. 

Yılda 3 kez verilen her biri aylık ücret tutarın-
da olan ikramiyenin yılda 4 kez verilmesi, yemek ve 
servis uygulamalarına devam edilmesi kararlaştı-
rıldı. Sosyal haklarda da artışlar gerçekleşti. İdari 
maddelerde ise demokratik kazanımlar korundu.

KONYA’DA ADANA EKSPRES
Konya’da Adana Ekspres Ambarı ile TİS bağıt-

landı. 860 YTL olan ücretlere net olarak; 1. ve 2. 
yıllarda 120’şer YTL zam yapıldı. Ücretler; 1. yılda 
980 YTL, 2. yılda 1100 YTL oldu.

Hiç ikramiyenin olmadığı bu işyerlerinde 1. yıl-
da ve 2. yılda tam aylık ücret tutarında 2 adet ikra-
miye verilmesi kararlaştırıldı. İdari maddeler diğer 
ambar TİS’lerinde yer alanlarla aynı olup sosyal 
haklarda da aynı oranda artışlar sağlandı.

ESKİŞEHİR - KARGO TAŞIMACILIK
Eskişehir’de kurulu Eskişehir Kargo Taşımacılık 

şirketi ile Toplu İş Sözleşmesi imzaladık. 1 Haziran 
2007 tarihinde itibaren 2 yıl süreyle geçerli olan 
TİS ile aylık ücretler net olarak;

1 Yılda; 135 YTL artışla 965 YTL oldu. 2. Yıl-
da; enflasyon + 5 puan ilave ile bulunacak miktar 
kadar olması kararlaştırıldı.

Her yıl için net ücret tutarında 4 adet ikramiye 
verilmesi, Yemek ve Servis hizmetlerinin işverence 
karşılanmasına devam edilmesine karar verildi. Di-
ğer sosyal haklarda da önemli artışlar sağlandı. Ör-
neğin 575 YTL olan “ölüm ödeneği” 1. Yılda 800 
YTL, 2. Yılda ise 1000 YTL olurken anne, baba ve 
çocuklar ve iş kazasında ölüm için yüzde 53 oranın-
da artış sağlandı.

BURSA AMBARLARI
Bursa’da kurulu ambar işyerleri ile imzalanan 

TİS ile ücretler net olarak;
1 Yılda net 140 YTL artışla 1000 YTL olması, 

2. Yılda enflasyon + 3 puan eklenmesi,
810 YTL ve 860 YTL olan ücretlerin 860 YTL’de 

birleştirilerek 1. Yılda 1000 YTL olması, 2. Yılda 
ücretlere enflasyon + 3 puan eklenmesi,

Yeni işe girenlerin ücretleri ise 775 YTL olması 
kararlaştırıldı.

Fazla mesai ücreti 1. Yılda saat başı 5,5 YTL, 
2. yılda ise 7 YTL oldu. Pazartesi günleri çalışma 
ise 1. yıl için 55 YTL, 2. yıl için 65 YTL oldu. 

Her yıl için tam ücret tutarında 4 adet ikramiye 
verilmesine ve servis ile yemek hizmetlerinin işve-
ren tarafından karşılanmasına devam edilmesine 
karar verildi. İdari maddeler diğer ambar sözleş-
melerindeki gibidir.
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BALIKESİR VE BANDIRMA AMBARLARI
Balıkesir’de 2 ve Bandırma’da 1 ambar işyeri 

ile yapılan TİS ile ücretler net olarak;
1. Yılda 775 YTL’den 125 YTL artışla 900 

YTL’ye yükseldi, 2. Yılda ücretlere enflasyon + 3 
puan eklenmesi kararlaştırıldı.

Her yıl için tam aylık ücret tutarında 4 adet 
ikramiye verilmesi, yemek ve servis hizmetlerinin 
işveren tarafından karşılanmasına devam edilme-
si kararlaştırıldı. Diğer sosyal haklarda da aynı 
oranda artış olurken idari maddeler diğer ambar 
TİS’lerinde olduğu gibidir.

ANKARA’DA İSTANBUL BAĞLANTILI 
AMBARLAR

Ankara’da kurulu ve İstanbul’a çalışan ambar 
işyerleri ile bağıtlanan TİS’e göre;

900 YTL ve 980 YTL olan ücretler; 1. Yılda 
225-145 YTL artışlarla 1125 YTL, 2. Yılda 150 
YTL artışla 1275 YTL oldu.

Fazla çalışmanın yüzde 100 zamlı olmasına, 
tam aylık ücret tutarında yılda 4 adet verilen ik-
ramiyenin ve işveren tarafından karşılanan servis 
hizmetinin devam etmesine karar verildi. sosyal 
haklarda da aynı oranda artış olması ve idari mad-
delerin aynen korunması kararlaştırıldı.

ADANA 
Adana Taşımacılık’ta ve Mersin Taşımacılık’ta; 

Her iki işyeri ile 2 yıl geçerli olmak üzere imzala-
nan TİS ile 860 YTL olan ücretler net olarak; 1. 
Yılda 980 YTL’ye, 2. Yılda 1100 YTL’ye yükseldi.

Her yıl tam ücret tutarında 4 adet ikramiye 
verilmesine, yemek ve servis hizmetlerinin işveren 
tarafından karşılanmasına karar verildi. Diğer sos-
yal haklarda da aynı oranda artışlar sağlandı. İdari 
maddeler aynen korundu.

Gazitaş ile TİS: Adana’da kurulu Gazi Taşımacılık 
şirketi ile TİS bağıtladık. 735 YTL olan ücretlere 
net olarak; 1. yılda yüzde 15,5 oranında artış sağ-
landı, 2. yılda ise seyyanen 120 YTL zam yapıl-
ması kararlaştırıldı. Yemek ve yol ücretlerinin işve-
ren tarafından karşılanmasına karar verildi. İdari 
maddeler aynen korundu ve sosyal haklarda da aynı 
oranlarda artışlar sağlandı.

Ekmekçiler Kargo İle TİS: Bu işyeri ile 2 yıl ge-
çerli olmak üzere bağıtlanan TİS ile 720 YTL olan 
ücretler net olarak;

1. Yılda 835 YTL’ye, 2. Yılda 950 YTL oldu.
Yılda 4 adet ikramiye verilmesi yemek ve servis 

hizmetlerinin işverence karşılanmasına devam edil-
mesi kararlaştırılan TİS ile idari maddeler aynen 
korundu.

Adana Ekspres İle TİS: Ücretlerde çeşitli ka-
demeler, önce 860 YTL düzeyine yükseltildi. Ar-
dından 1. ve 2. yıllar için 120’şer YTL zam ya-
pılarak ücretler 1. yılda 980 YTL, 2. yılda 1100 
YTL oldu. Her yıl için 4 adet ikramiye alanların bu 
hakkı korundu. Hiç ikramiye almayanlara (işe yeni 
girmiş olanlara) her yıl 2 adet ikramiye verilmesi, 
2 ya da 3 adet ikramiye alanlara da her yıl 4 adet 
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ikramiye verilmesi kararlaştırıldı. Yemek ve servis 
hizmetleri işveren tarafından karşılanmakta olup 
sosyal hakların da aynı oranda artırılması karar-
laştırıldı.

 
İZMİR AMBARLARI
İzmir’de İNAKO Nakliyeciler Sitesindeki ambar-

lar için sürdürdüğümüz Toplu İş Sözleşme görüşme-
leri 20 Temmuz 2007 günü anlaşma ile sonuçlandı. 
Buna göre 1 Haziran 2007 tarihinden itibaren 2 yıl 
geçerli olmak üzere bağıtlanan TİS ile ücretler net 
olarak;

Taşra ambarlarında; 975 YTL olan ücretlere 1. 
ve 2. yıllarda 150 YTL artış,
İstanbul bağlantılı ambarlarda; 995 YTL olan 

ücretlere; 1. 2. yıllarda 150 YTL artış yapılması 
kararlaştırıldı.

Yeni işe gireceklerin 1. yıl ücretleri 1000 YTL, 
2. yılda 1.175 YTL olması kararlaştırıldı.

Cumartesi ve resmi tatil günlerinde çalışmalar 
ise günlük 65 YTL’den 75 YTL’ye yükseltildi. İşe 
yeni girenler de dahil TİS’in her yılında verilen 4 
adet ücret tutarındaki ikramiyeye aynen devam edil-
mesi karar altına alındı. İdari ve demokratik kaza-
nımlar korundu ve sosyal haklarda da aynı oranda 
artışlar gerçekleşti.

ANTALYA’DA TİS
Antalya’da kurulu 5 ambar işyeri ile TİS görüş-

meleri, 27 Temmuz 2007 günü olumlu sonuç verdi. 
Anlaşma ile 935 YTL olan ücretler; 1 yılda; 140 
YTL artışla 1.075 YTL, 2. yılda 145 YTL artışla 
1220 YTL oldu. Yeni işe girenlerin 850 YTL olan 
ücretlerinin; 1. yılda 990 YTL, 2. yılda 1145 YTL 
olması kararlaştırıldı.

Her yıl verilen 4 adet ikramiyenin devam etmesi 
ve sosyal haklara da aynı oranda zam yapılması ka-
rarlaştırılan TİS ile fazla çalışma saati 9 YTL, 2. 
yılda ise 10 YTL olması, resmi tatil ve hafta sonları 
çalışma, günlük; 1. yılda 70 YTL, 2. yılda 80 YTL 
olması yemek ve yol parasının işverence karşılan-
maya devam edilmesi kararlaştırıldı.

EGE BİRLİK ŞİRKETİ İLE TİS
İzmir’deki karşılığında örgütlü olduğumuz, 

Zeytinburnu’nda kurulu bir işletme durumundaki 

bu işyerinde örgütlülüğümüzü sağladık ve TİS ba-
ğıtladık. TİS ile ücretler net olarak; 
İzmir’de: 1. Yılda; 950 YTL, 2. Yılda 1100 YTL 

oldu.
İstanbul’da: 1. Yılda 1000 YTL, 2. Yılda 1150 

YTL oldu.
Her TİS yılında her biri net aylık ücret tutarında 

4’er ikramiye verilmesi kararlaştırıldı. Diğer am-
barlardaki sosyal haklar ve idari maddelerin Ege 
Birlik Şirketi’nde de geçerli olmasına karar verildi. 

KARTAL AMBARLARI İÇİN
NAK-İŞ İLE TİS
İstanbul Kartal’da kurulu ve İşveren Sendikası 

NAK-İŞ’e bağlı ambar işyerlerinde TİS’ler bağıt-
landı. TİS ile çok farklı seviyelerde olan ücretler 
3 düzeye çekildi. Yeni işe girenlerin ücretleri 850 
YTL, diğerleri ise 975 YTL ve 1075 YTL iken TİS 
ile 975 YTL, 1050 YTL ve 1075 YTL olan ücretler 
önce 1075 YTL’de birleştirildi. Bunun üzerine;

1. Yılda 140 YTL zam, 2. yılda 130 YTL zam 
yapılması, 

850 YTL olan ücretlerin; 1. Yılda 225 YTL zam 
ile 1075 YTL, 2. Yılda 130 YTL zam ile 1205 YTL 
olması kararlaştırıldı. 

Yeni işe girenler için 1. yılda aylık net ücret 900 
YTL, 2. yılda 1030 YTL oldu.

Yıllık 4 adet ikramiyeye devam edilmesi ka-
rarlaştırılan TİS ile sosyal haklar da aynı oranda 
artarken kazanılmış haklar ve idari maddeler ko-
rundu.

SAMSUN TAŞIMACILIK (SAMTAŞ) İLE TİS
Samsun’da kurulu SAMTAŞ Şirketi ile anlaşma 

sağlandı, TİS imzalandı. TİS ile 760 YTL olan üc-
retlere net olarak; 1. yılda 90 YTL, 2. yılda 100 
YTL zam yapıldı. Her yıl 2 adet ikramiye verilme-
sinde mutabık kalınırken işverenin yemek parası 
olarak ayda; 1. yılda net 130 YTL, 2. yılda net 150 
YTL vermesi ve yol için servis hizmeti karşılaması 
kararlaştırıldı. Fazla çalışma, hafta içi yüzde 60, 
Bayramlarda ve hafta tatillerinde ise yüzde 100 
zamlı olmasına karar verildi. İdari maddeler ise di-
ğer ambar TİS’lerinde yer alanlarla aynı olup, ka-
zanımlar korundu. 
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Önce belediye otobüsü, sonra minübüs derken, 
uzun, aktarmalı bir yolculuğun ardından varıyo-
ruz Altınşehir’e. Altınşehir, İstanbul’un uzak bir 
mahallesi. Yoksul, emekçi insanların çoğun-
lukta olduğu bir yerleşim. Deneyimli bir 
üyemizi evinde ziyaret etmek, ailesiyle 
birlikte söyleşmek için geldik. Bu üye-
miz Demir Avcı, bir taşıma işçisi; ha-
len İzmir Nakliyat’ta çalışıyor. Daha 
50’sine varmamış ama genç sayılabi-
lecek hayatına 35 yıllık işçiliği ve sayı-
sız mücadeleyi sığdırmış. 

Minibüs durağında bizi karşılıyor 
Demir Avcı. O önde biz arkada bakım-
sız sokaklardan ilerliyoruz mahalle-
nin içlerine doğru. Rehberimiz, 
esnafla, komşularla 
selamlaşıp şakala-
şarak bize eşlik 
ediyor. Demir 
Avcı’nin üç toru-
nu apartman kapısında utangaçca gülüyor bize. 
Küçük bir apartmanın ikinci katındaki daireye çıkı-
yoruz. Eşinin ikram ettiği çay ve kurabiye eşliğinde 
sohbeti koyulaştırıyoruz.

Sendikamızın tarihine doğru bir yolculuğa çıkı-
yoruz Demir Avcı ile. Anlatırken o günleri sanki ye-
niden yaşıyor; coşkulanıyor, hüzünleniyor. Suskun-
laştığı da oluyor. Ama sendikal mücadelenin öne-
mine inancı sarsılmaz. Sendikasına güveni tam.

16 yaşında Pötürge’den İstanbul’a
Demir Avcı, 1958 Malatya Pötürge doğumlu. Ço-

cuk yaşta rızkını gurbette arıyor, geliyor İstanbul’a. 
16 yaşında Şen İzmir Nakliyat Ambarı’nda işe baş-

lıyor. Sendika yok, ücret düşük, mesai sabahın kö-
ründen gece yarısına kadar… Patrondan durumun 
iyileştirilmesini istemişler ama girişimleri sonuçsuz 

kalmış. Ülkenin kaynadığı, sendikaların 
canlandığı bir dönem. İşçiler sendika-

laşmaya karar vermişler, 2 yıl sonra 
sendikalı olmuşlar. Sendikalı olun-
ca ücretler ikiye-üçe katlanmış, 
iki de ikramiye kazanmışlar! İşte 
o gün, sendikanın kıymeti, vazge-
çilmezliği kazınmış zihnine..

O günleri şöyle anımsıyor De-
mir Avcı:

“Sendikasız çalışırken çalışma 
saatlerimiz belirsizdi. Tatil hak-

kımız yoktu. O zamanlar iş 
olursa ücret alırdık, iş 
olmazsa ücret de yok-

tu. Yarı aç, yarı 
toktuk! Sendi-
ka, hocalar geti-

rip seminerler verdi. İşçi nedir, sermaye nedir diye 
seminerler veriyor, sınıf bilinci aşılıyordu. Topkapı 
Nakliyeciler Sitesi 1978’de kurulunca siteye taşın-
dık. Orada Bölük Ambarları ile sorunlar yaşandı. O 
ambarlar bitti ve sendika, diğer ambarlarda da ör-
gütlendi. Ücretler yükseldi, ikramiye altıya çıktı.”

12 Eylül’le sendikaya kilit!
İşçilerin şartları iyileşiyor, yüzleri gülüyor. İş-

çinin yüzü gülüyor gülmesine ama uzun sürmüyor 
bu. 12 Eylül 1980 darbesi kazanımları tırpanlıyor, 
sendikayı da kapatıyor. Bir albay sendikaya kayyum 
olarak atanıyor. İşçiler fiilen sendikasız kalıyorlar. 
Birkaç suskun yılın ardından işçilerde arayış baş-

TÜMTİS’in Tarihine
Bir Yolculuk

Üyemiz Demir Avcı’yla söyleşi
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lıyor. Sendikaları kapandığı için, aynı işkolundaki 
TÜRK-İş’e bağlı Ulaş-İş’in kapısını çalıyorlar. 

Ulaş-İş’in üyesi yok ama kadrosu var. Sabri 
Topçu ve Yurdal Şenol da bu sendikadadır o sırada. 
TÜMTİS’in başkanı ise İbrahim Uzun’dur. İki sen-
dika TÜMTİS tabelası altında birleşiyor ve örgüt-
lenme çalışmaları hız kazanıyor. 1985’te TÜMTİS, 
İstanbul Nakliyeciler Sitesi’nde örgütleniyor, üye 
sayısı kısa sürede 900’ü buluyor. Çok geçmeden 
Kumcular, Tuzcuoğlu ve başka işyerleri de örgüt-
leniyor.

Ama sendika rüştünü asıl olarak 1987 greviyle 
ispat ediyor.

Sendikanın büyük sınavı: 87 Grevi
12 Eylül’ün şiddeti ve yasaklarıyla bastırılan 

işçi hareketi 80’lerin ortalarında bir çıkış arıyor. 
Peşpeşe grevler uç veriyor. Netaş, Kazlıçeşme deri 
bunlardan bazıları. İşçiler, 12 Eylül’ün açtığı ya-
raları, kayıpları gidermek için harekete geçiyorlar. 
1987 Ambarlar Grevi de bunlardan biri.

Grev günleri için şunları söylüyor Demir:
“12 Eylül sonrasında yaşanan ilk önemli grev-

lerden biriydi Ambarlar Grevi. 1987’de TİS gö-
rüşmelerine başlandığında işverenler, sıfır zam 
dayattılar. O dönem işçiler eğitilmişti ve 150-200 
dolayında bir öncü işçi kitlesi oluşmuştu. Uyuşmaz-
lık sonucu grev kararı alındı. İşverenler de lokavt 

kararı aldılar, site dışında sokak aralarında mal 
yüklemeye başladılar. Biz bunu fiili olarak engel-
ledik. Bunun üzerine Belediye Başkanı Bedrettin 
Dalan, işverenlere, Küçükbakkalköy’deki gümrükte 
yer verdi. Orada mal yüklemeye başladılar. İşçiler 
de orayı basıp dağıttılar.”

Mülki amirlerin, polisin ve belediyenin greve 
karşı ortak tutumunun altını çiziyor Demir Avcı:

“Bu süreç polis saldırıları, yaralanan işçiler, 
gözaltılar ve yoklukla geçti. Lokavtı sürdüren iş-
verenlerin grev sırasında sendika ile anlaşan işyer-
lerini şikayet etmeleri sonucu, tüm ambarlar Be-
lediye tarafından mühürlendi. Diğer işverenler ise 
Küçükbakkalköy’de işlerini kısmen sürdürüyorlar-
dı. Sitedeki ambarların mühürlenmesi; sendikayla 
uzlaşmayı önlemek, anlaşan işyerlerini de cezalan-
dırmak için yapıldı. Belediye bile doğrudan grev kı-
rıcılığına soyunmuştu!”

Demir Avcı, bu mücadelede ağır bedel ödeyen-
lerden.

“İşçiler, mühürleri söktüler. Grev gözcüsü oldu-
ğum bir sırada bir işyerinde bir olay olmuş. İşveren 
şikayet etmiş. Site kapıları polis tarafından tutul-
muştu. Birisi çıkış sırasında beni gösterince polis-
ler beni gözaltına aldılar. Karakolda akla gelmedik 
sorular soruyorlardı. Beş gün orada tutulduk. Beş 
gün sonra 4 kişi mahkemeye çıkarıldık ve tutuklan-
dık. Kırk beş gün sonra bizi serbest bıraktılar.”
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Grevin başarısında işçilerin kararlılığının belir-
leyici olduğunu söylüyor Demir Avcı:

“İşçiler eğitimliydi, paylaşımcıydı. Cebin-
de 10 lirası olan, onu arkadaşları ile paylaşırdı. 
Çoğu zaman eve yayan gidip gelirdik. Her amba-
rın önünde bir arkadaşımız grev gözcüsü olarak 
beklerdi. Soğukta, karda üşür ama grev yerini 
terk etmezdik. Grev zorlu geçti, yedi ay sürdü. 
Küçükbakkalköy’deki olayın ardından 3-4 ambarla 
anlaşma sağlandı. O işyerlerinde çalışan işçiler, al-
dıkları ücreti arkadaşlarla paylaşıyordu. Bu bizim 
dayanma gücümüzü artırdı. İşveren sendikası da-
ğıldı, yüzde 217 oranında zam ile grev sonuçlandı. 
İşçilere kışlık giyecek olarak mont, yakacak parası, 
Migros’tan alışveriş fişi veriliyordu.”

Grevin başarısı, sendikanın İstanbul dışındaki 
örgütlenmelerini de hızlandırmış. Bilinçlenmiş işçi-
ler, İzmir ve diğer illere örgütlenme için gönderil-
mişler.

“İşçileri dışlamayacaksın!”
Mücadeleci, başarılı bir sendikanın son yıllarda 

iç sorunlar yaşaması, bir grup işçinin sendikadan 
kopması Demir Avcı’yı derinden etkilemiş. O da bu-
nun sebeplerini soruyor kendi kendine: 

“Bence menfaat ve koltuk sevdası ile bu bir-
lik bozuldu. Yönetim olarak anlaşamayanlar işçiyi 
alet ettiler. İşçiler ikiye bölündü. İşçiler, ‘Bunlar 
şucudur, bucudur’ diyerek kışkırtıldı. İşçiler bunun 
bilincinde değildi. Geçmişte işverenlere karşı ver-
dikleri mücadeleyi birbirlerine karşı vermeye baş-
ladılar.”

Sendikanın yeniden aynı sorunları yaşamaması 
için neler önerdiğini soruyoruz Demir Avcı’ya.

“Bir kere işçiyi dışlamayacaksın,” diyor. “Dış-
larsan o insanda istek kalmaz. İkincisi; insanlara 
güven vereceksin. İkiyüzlülüğü ortadan kaldıracak, 
mert davranacaksın. Üçüncüsü; insanlar bireysel 
düşünüyor, bireysel davranıyor. Bireysel değil, top-
lumsal düşünmeleri için eğitilmeleri gerekir.”

“Sendika hayat”
Ama sancılı yıllar Demir Avcı’nın düşüncesinde 

sendikanın yararına dair kanaati zedeleyememiş. 
“Sendika benim için hayattır” diyor. Bilincini, ba-
kış açısını sendikalı olmaya borçlu olduğunu söylü-

yor. Şimdi daha sakin bir hayatı var. Emekli ama 
İzmir Nakliyat’ta kapı görevlisi olarak çalışıyor. 
Sendikalı, TÜMTİS’li olmanın sağladığı olanakları 
vurguluyor. 

Evi kendisine ait. 5 çocuğu var, çocukları yetiş-
kin. Üç de torunu var. Kendisi bir geçim sıkıntısı 
çekmese de ülkenin gidişinden kaygılı.

“Her gün gazete alır okurum. Türkiye’nin du-
rumu hiç iyiye gitmiyor. Durmadan borçlanıyor. 
Bu hükümet geldiğinde 180 milyar dolar borç var-
ken şimdi oldu 400 milyar dolar. Halk yoksullaştı. 
İnsanlar bu düşük ücretlerle nasıl ev geçindirsin, 
çocuğunu nasıl okutsun! Sendikaları da bitirdiler, 
kimsenin sesi çıkmıyor.”

Sonra kucağına oturan 4 yaşındaki torununun 
başını okşuyor. Saate bakıyor. Demir Avcı’nın nö-
bet teslim alma saati yaklaşıyor. Bizim de yolumuz 
uzun. Demir Avcı’nın geniş ailesiyle vedalaşıyoruz. 
Sendika dediğin de böyle bir aile değil mi? Daha 
geniş, sorumluluğu daha büyük bir aile! 



49

TÜMTİS

Dünyada 2.8 milyar ücretli çalışa-
nın yarısı günlük 2 dolar ve daha az 
bir ücretle çalışıyor. Türkiye’de nüfu-
sun yüzde 4.8’inin satın alma gücü 1 
doların altında. Dünyada son 10 yılda 
açlık sınırındaki insanların sayısı 840 
milyondan 854 milyona çıkarken dolar 
milyarderlerinin serveti 16 trilyon do-
lardan 33 trilyon dolara çıkmıştır. Her 
gün 100 bin kişi açlık ve ona bağlı has-
talıkların kurbanı oluyor. Her 5 saniye-
de 10 yaşının altındaki 1 çocuk yetersiz beslenmeden 
dolayı ölüyor. Dünyanın en zengin 8 ülkesinde, dünya 
nüfusunun yüzde 13.5’i yaşarken bu ülkeler, dünya 
gelirinin yüzde 62.6’sını ellerinde bulunduruyor. Tüm 
dünyada yoksulluk artarken belli bir azınlık, küresel-
leşmenin kaymağını yiyor.

1970’li yıllarda kapitalizmin dünya çapında gir-
diği yapısal krize çözüm olarak Küreselleşme, Yeni 
Dünya Düzeni gibi isimler altında yeni mekanizma-
lar hayata geçirilmeye başlandı. Sosyal devletin tas-
fiyesi, IMF ve Dünya Bankası gibi sistemin ihtiyaç 
duyduğu “yapısal reformları” tüm dünya piyasasına 
dayatacak kurumların oluşturulması buna bağlı ola-
rak esnek üretim modellerinin yaratılmasıyla sosyal 
kazanımların yok edilmesi amaçlanmıştır. O dönem-
de amaçlanan sistem, bugünümüze giriş bölümünde-
ki çarpıcı gerçekleri gündeme getirmiştir.

Küreselleşmenin çalışanlara etkisini en açık bir 
biçimde ülkemizde görmekteyiz. Küreselleşme ile 
birlikte özelleştirmenin arttığı, kamu kaynaklarının 
adeta yangından mal kaçırırcasına satılarak ulus-
lararası sermayeye hediye edilmesi bunun çarpıcı 
göstergesidir. Açlık sınırının 626 YTL olduğu ülke-
mizde, asgari ücretin 419 YTL olması; hayatını bu 
ücretle sürdüren milyonlarca insanın yoksulluğunun 
bir gerçeğidir. Üretimin azaldığı ve dışa bağımlılığın 
arttığı son günlerde işsizliğin korkutucu rakamlara 
ulaşması da kaygı verici sonuçlardan biridir. Küre-
selleşme ile birlikte ülkemizde son yıllarda yapılan 
özelleştirmeler pek çok sorunu da ortaya koymuştur. 

80’li yılların başından itibaren artan 
işsizliğin yanı sıra taşeronlaştırma ile 
kayıt dışı da artmış ve bu kayıt dışının 
yaratmış olduğu zararların faturası ça-
lışanlara ve yoksullara çıkarılmıştır.

Geçtiğimiz günlerde örgütlü olduğu-
muz İstanbul Trafik Vakfı işyerinde 130 
işçinin katılımıyla “Çalışma Hayatı ve 
Sosyal Sorunlar”la ilgili bir anket çalış-
ması yaptık. Anket sonuçları çok çarpıcı 
gerçekleri ortaya koydu. Çalışanlarımı-

zın büyük bir bölümü, iş dışındaki zamanında ken-
disine, ailesine ve çevresine yeterince zaman ayıra-
madığı görüşünde. İş koşullarının yarattığı stres ve 
buna bağlı olarak işe gidiş gelişlerinde yaşadıkları 
sorunlar ağırlıklı olarak yaptıkları şikayetler arasın-
da görülüyor. En önemli olarak ekonomik taleplerin 
başta olması ve büyük şehirde yaşamanın getirdiği 
zorluklar işçi arkadaşlarımızın en önem verdikleri 
sorun olarak gözüküyor. Yapmış olduğumuz anket-
le ilgili birçok soruda çalışanların vermiş oldukları 
cevaplardan anlaşılıyor ki bu Yeni Dünya Düzeni içe-
risindeki etkileri tüm çalışanlar tarafından da görül-
meye başlandı ve bunun ortaya koyduğu sonuçların 
insanların ekonomik olarak kayıplarla, gelecekle il-
gili kaygıların artmasıyla açıkça görülür oldu. 

70’li yıllarla başlayan ve günümüze gelen süreçte 
kapitalizmin Küreselleşme adı altındaki daha acı-
masız uygulaması; eşitsizliği, gelir dağılımının ada-
letsizliğini, tekelleşmeyi ve yoksulluğu derinleştirdi. 
Bu durum yalnızca ülkemizde değil, Küreselleşmeyi 
dünyanın ezilen halklarını daha rahat sömürmek için 
dayatan emperyalist ülkelerde de geçerlidir. Bütün 
dünyadaki işçiler ve diğer emekçi yığınlar, Küresel-
leşme adı verilen emperyalist uygulamalardan mağ-
dur olduklarına göre kendi ülkelerinde verecekleri 
mücadelenin yanı sıra, ezenlere karşı bütün dünya 
genelinde birleşmek zorundadır. Bu nedenle tüm 
dünyanın işçileri, dayanışma ve ortak mücadeleyi 
önlerine koymalı, bunun araçlarını ve yollarını ya-
ratmalıdırlar. 

Küreselleşme İşçileri Vuruyor!
Ersin Türkmen

İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı
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Yaklaşık 322 bin kamu işçisi adına sürdürülen 
toplu iş sözleşme görüşmeleri 27 Haziran 2007 
günü anlaşma ile sonuçlandı. Buna göre; işçile-
re seyyanen 140 YTL zam yapıldı. Sendikalar 
adına TÜRK-İŞ Başkanı Salih Kılıç’ın, hükümet 
adına ise Devlet Bakanı Ali Şahin’in başkanlık 
ettiği TİS görüşmeleri, ancak dördüncü turda 
sonuçlanabildi. Varılan anlaşmaya göre; Birinci 
yıl olan 2007 için seyyanen 140 YTL zam yapı-
lacak. 900YTL altında ücret alanlara 50 YTL 
iyileştirme yapılarak 140 YTL zam verilecek. 1 
milyon 400 YTL altında ücret alanların tümüne 
140 YTL seyyanen zam yapıldı. 1400 YTL’nin 
üzerinde ücret alanlara ise yüzde 10 oranında 
zam yapıldı.
İkinci yılın 1. ve 2. altı aylarında yüzde 3 ar-

tış yapılacak. Enflasyonun bu oranı aşması ha-
linde de enflasyon farkı ödenecek.

Sosyal yardımlara da aynı oranda zam yapıla-
cak ve farklar 4 ay içinde ödenecek. Bu durumda 
en düşük 550 YTL dolayında olan ücretlerin 740 
YTL’ye geldiği ve bunun rakama yüzde 34.5’e 
varan bir artış anlamına geldiği belirtildi.

Memura Günlük 1.17 Ytl Zam!
Hükümetin yılın ikinci yarısı için belirlediği 

memur maaşları artış oranı, enflasyon oranı 
olarak kabul edildiği için ortalama 903 YTL tu-
tarındaki memur maaşına Temmuz ayından iti-
baren günlük 1.17 YTL zam yapıldı. Türkiye İs-
tatistik Kurumu (TÜİK)’nun araştırmasına göre 
Temmuz ayından itibaren geçerli olacak yüksek 
ücretlere yüzde 3, düşük ücretlere yüzde 4 ora-
nında zam ortalama memur başına yüzde 3.9 
oranında yansıyacak. Bu oran ortalama memur 

maaşına ayda 35 YTL, günlük 1.17 YTL artış 
anlamına geliyor. Yılın ilk 6 ayında TÜFE ora-
nının yüzde 3.87 çıktığı için enflasyon farkı da 
doğmamış durumda!

TÜİK’in belirlediği TÜFE oranına karşın 
KESK’in araştırmasına göre; yılın ilk 6 ayında 
kiralardaki artış oranı yüzde 8.99, ekmekte-
ki artış oranı yüzde 7.75 olup kiralardaki artış 
baz alındığında memur maaşlarındaki reel kayıp 
yüzde 3.57’yi bulmaktadır.

Emeklilere Günlük 67 Ykr Zam!
2007 Bütçe Kanunu’nda SSK ve Bağ-Kur 

emeklilerine Temmuz 2007’de yılın ilk yarısında 
gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılması 
hükme bağlanmıştı. TÜİK’in açıkladığı rakama 
göre Ocak-Temmuz döneminde enflasyon yüz-
de 3.87 olarak gerçekleşti. Ek ödeme de dahil 
taban aylıkları 527 YTL 34 YKr. olan SSK ve 
Bağ-Kur emeklilerine bu oranda yapılacak zam; 
aylık maaşlara 20 YTL 22 YKr., günlük olarak 
da 67 YKr zam anlamına geliyor! Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği’nin hesaplamalarına göre 
vergi iadesi olarak verilen ek ödeme dahil 527 
YTL 34 YKr olan SSK taban aylığı zamla bir-
likte 547 YTL 56 YKr’a, 577 YTL 59 YKr olan 
ortalama SSK aylığı ise 599 YTL 75 YKr’a çı-
kacak!

Aylık maaşları dört kişilik bir ailenin mutfak 
masrafına (623 YTL) dahi ulaşamayan emeklile-
re ve ancak bu düzeyde aylık alan memurlara reva 
görülen bu artışlara karşın, Cumhurbaşkanı’nın 
maaşı 15 bin 247 YTL, Başbakan’ın maaşı 8 bin 
492 YTL, bakanların maaşı ise 8 bin 202 YTL 
olacak. 

Kamuda
TİS İmzalandı

Aylık maaşları dört kişilik bir ailenin mutfak masrafına (623 YTL) dahi 
ulaşamayan emeklilere ve ancak bu düzeyde aylık alan memurlara reva görülen 

bu artışlara karşın, Cumhurbaşkanı’nın maaşı 15 bin 247 YTL, Başbakan’ın 
maaşı 8 bin 492 YTL, bakanların maaşı ise 8 bin 202 YTL olacak
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- Polis, “failleri yakalamak, onların kimliklerini 
tespit etmek, bir tehlikeyi önlemek amacıyla” ki-
şileri ve araçları durdurabilecek, kişilerin üstlerini 
ve aracı arayabilecek. Mevcut durumda bunun için 
mahkeme kararı gerekiyordu.

- Polis durdurduğu kişiyi sorgulaması esnasında 
kimlik bilgileri kayda geçirilebilecek. Belgesinin ol-
maması veya belirlenememesi halinde kişi, gözaltı-
na alınacak ve gerekirse tutuklanacak!

- Polisin, hakim kararı veya gecikmesinde sakın-
ca bulunan hallerde mülki idari amirin verdiği ya-
zılı emirle kişilerin üstlerini, özel kağıtlarını ve eş-
yalarını arayabilecek. Polis, hakim kararı olmadan 
evlere ve işyerlerine girip arayabilecek. AB uyum 
sürecinde konut dokunulmazlığı ilkesi uyarınca ha-
kim kararı olmadan polisin ev ve işyerlerine girmesi 
yasaklanmıştı.

- Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı yer-
lerde veya yakın çevresinde özel hukuk tüzel kişileri 
ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
veya sendikaların genel kurul toplantılarının yapıl-
dığı yerin yakın çevresinde, eğitim ve öğretim ku-
rumlarının ve yüksek öğrenim kurumlarının içinde, 
bunların yakın çevresinde giriş ve çıkışlarında, her 
türlü toplu taşıma araçlarında arama yapabilecek. 
Güvenliğin sağlandığı bina ve tesislere gelenlerin 
unvan veya görevlerine veya emir ve karar olmasına 
bakılmaksızın üstünü, aracını ve eşyasını arayabi-
lecek. Bu durumda sendikalar, meslek örgütleri, 
okullar ile avukatlar dahil herkes aranabilecek!

- Polis; silah ruhsatı, ehliyet ve pasaport başvu-
rusunda bulunanların parmak izini alacak. Parmak 
izi, ait olduğu kişinin kimlik bilgileriyle birlikte, kol-

luk güçlerinin bünyesinde oluşturulacak bir sisteme 
kaydedilecek. Bu sistemde, ‘suçun önlenmesi’ veya 
‘yürütülen soruşturma ve kovuşturma kapsamında’ 
mahkeme, hakim ve polis tarafından kullanılabilecek.

- Kaçakçılık ve terör suçlarının önlenmesi için 
polis ‘istihbarat faaliyetlerinde bulunurken her tür-
lü teknik imkanlardan’ yararlanabilecek. Bu anla-
mıyla polis takibe aldığı kişileri kamerayla izleyip 
telefonlarını dinleyebilecek ve internetteki tüm ile-
tişimlerini kayda alabilecek!

- Polis, direnişle karşılaşması halinde, ‘direni-
şi kıracak ölçüde’ zor kullanmaya yetkili olacak. 
Direnmeyi etkisiz kılmak için kullanacağı araç ve 
gereç ile kullanacağı zorun derecesini kendisi tak-
dir ve tayin edecek! Anayasa Mahkemesi’nin iptal 
ettiği “Doğrudan ve duraksamadan silah kullanma 
yetkisi’ tekrar tanınıyor. Polis, “Dur” ihtarına uy-
mayanlara silahla ateş edebilecek!

Çeşitli kuruluşlar bu yasa değişikliğine karşı çık-
tılar. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD); “Teklif bu 
haliyle, hukuk devleti ve demokrasinin gelişmesine 
değil, polis devleti anlayışının yerleşmesine neden 
olacaktır.” derken CHP İzmir Milletvekili Hakkı 
Ünsal ise; “AKP ülkeyi faşizanlaştırıyor, polis dev-
leti haline getiriyor.” diyerek Cumhurbaşkanı’nın 
bu yasayı onaylamamasını istedi. Ancak yasa 
Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı! Türkiye İn-
san Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Çoşkun 
Üsterci, yaptığı açıklamada; bu yasanın çıkarıl-
masından sonra yalnız Haziran ayı içinde 3 kişinin 
işkence sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti. Böyle-
likle AKP’nin demokratikleşmeden ne kadar yana 
olduğu bir kez daha görülmüş oldu! 

Polise Olağanüstü
Yetkiler Tanındı!

AKP Hükümeti, polise geniş yetkiler tanıyan Polis Vazife ve Selahiyetler 
Kanunu’nda değişiklikler öngören yasa tasarısını, Ulus’ta yaşanan patlama 

ardından tekrar gündeme aldı. Tasarı ile polise insan hakları ve özgürlüklerle 
çelişen pek çok yetki tekrar tanındı. Tasarı, CHP ve DP’nin Komisyon’daki desteği 

ardından 2 Haziran 2007 günü, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
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4925 sayılı Karayolları Taşımacılık Yasası ile ta-
şımacılık hizmetleri alanı yeniden düzenlendi ve yeni 
standartlar getirildi. Bu yasa; sendikamızın örgütlü 
olduğu işkolunu yakından ilgilendirmektedir. Yasa-
nın en kısa özeti; küçük işletmelerin, ambarların or-
tadan kaldırılması, kara taşımacılığı işkolunun bir-
kaç büyük şirketin elinde toplanmasını sağlamaktır.

Bu alanda yürütülecek faaliyetlere bir standart 
getirme, düzene sokma, kaçak çalışmayı önleme ve 
güvenli bir taşımacılık faaliyeti getirme amacı taşı-
dığı iddiasında bulunsa da, yasanın yerine getirilme-
sini istediği koşullar oldukça ağırdır ve mevcut am-
barların bu koşulları yerine getirebilmesi çok zordur. 
Bu zorluklar sebebiyledir ki yasanın bir çok hükmü 
için yeni yürürlük süreleri belirlenmekte, bu hüküm-
lerin yürürlüğü sürekli olarak ertelenmektedir.

Dergimizin daha önceki sayılarında işyeri açma-
nın ve çalıştırmanın koşullarının neler olduğu, kim-
lerin nakliyat ambarı açabileceği, sorumluluklarının 
neler olduğu, çalışanlar için aranan niteliklerin neler 
olduğu konusunda açıklayıcı yazılar yayınlanmıştı. 
Bu nedenle yeniden bu koşulların neler olduğu konu-
suna girmeyeceğiz. Bu yazımızda yasanın biz işçiler 
açısından ne gibi tehlikeler içerdiğine, kısaca deği-
neceğiz. 

N-2 yetki belgesi alma zorunluluğu getirilen am-
bar işyerleri; Mesleki Yeterlilik Belgesi almış orta 
ve üst düzey yönetici çalıştırma zorunluluğu, 100 
ton kapasiteli 10 araç sahibi olma, 50.000 YTL. 
sermaye sahibi olma, merkezde 200 m2’lik, şube-
lerde 30 m2’lik işyerlerine sahip olma, en az 3 böl-
gede 2’şer il’e çalışma, yetki belgesi için bakanlığa 
20.000 YTL. ödeme gibi zorunluluklar ve ertelense 
de araçlara yaş sınırı getirilmesi gibi hükümler nede-
niyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Örgütlü 
olduğumuz bir çok işyeri, yasanın aradığı bu koşul-
lara uyacak, uyabilecek durumda değildir. Yasanın 
yürürlüğe girmesinden bu yana bir çok işyeri, ilgili 
koşulları yerine getirememiştir. Son olarak belirle-
nen Şubat 2008 yürürlük tarihinde dahi bu koşulları 
yerine getirebilecek işyeri sayısı oldukça sınırlıdır. 

Sendikamız, genellikle küçük işyeri sahibi ve ye-
terli sermayeye sahip olmayan işyerlerinin yeni du-
ruma uyumlarına katkıda bulunmak, sektörün için-
de bulunduğu krizi atlatmasına yardımcı olmak gibi 
bir sorumlulukla hareket etmiş, işyerlerinin, yasanın 
aradığı koşullara uyumlarını sağlayabilmek için çe-
şitli katkılarda bulunmuş, hatta işverenleri buna 
zorlamıştır. 

Ancak tüm fedakarlık ve katkılara karşın, ya-
sanın aradığı koşulların ağırlığı nedeniyle bir çok 
işyeri ya birleşerek varlığını devam ettirebilecek ya 
da yaşamakta zorlanacaktır. Kapitalizmin yasaları 
burada da işleyecek ve tekelleşme nedeniyle küçük-
ler büyükler tarafından yutulacak, küçük patronlar 
büyüklerin işçisi yada acentesi konumuna düşecek-
tir. 

Bu nedenle, sendikamızın yeni duruma uyum 
sağlamak isteyen işyerlerine yönelik politikasını an-
lamak, bu politikaya uygun bir tutum içinde olmak 
zorundayız. Sendikamızın duruşuna uygun, örgütlü 
ve duyarlı bir tutum içinde bulunur isek işyerlerimi-
zin yaşamasını, sendikal haklarımızın teminat altına 
alınmasını, örgütlülüğümüzün devamını sağlayabili-
riz. 

Sendikamızın işkolunda örgütsüz tek bir işyeri 
bırakmama hedefiyle başlattığı “sendikal örgütlülük 
seferberli”ğine her birimiz birer örgütlenme uzmanı 
gibi katılır, işkolundaki bütün işyerlerini örgütleye-
rek tehlikenin üstesinden gelebiliriz. Ancak bu saye-
de olumsuzlukları olanağa çevirebiliriz. Aksi halde 
rekabete dayanamayan küçük işyerlerinin kapan-
ması, örgütsüzlüğün kural haline gelmesi ve sendi-
kal haklarımızı kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya 
kalırız. 

Örgütlülüğümüz, dayanışmacı geleneğimiz, sen-
dikamız sayesinde ekmeğimizi büyüttük, kölelik ko-
şullarından kurtulduk. Bu sayede bir çok saldırıyı 
püskürtebildik. Örgütlülüğümüzü daha da geliştire-
rek ve yaygınlaştırarak, bilinçle ve dirençle bu saldı-
rının da üstesinden geleceğiz. İşyerlerimizi ve işimizi 
korumak için daha çok örgütleneceğiz. 

Karayolları Taşımacılık Yasası
Av. Fevzi Saygılı
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Hava-İş Sendikası’nın; THY A.O. ve THY Teknik 
A.Ş.’de aldığı grev kararı karşısında işverenliğin 
başvurduğu “grev oylaması” taktiği tutmadı, işçile-
rin çoğunluğu “greve evet” dedi. 

Hava-İş Sendikası, TİS görüşmelerinde, ücretler 
konusunda; ilk 6 ayda toplam ortalama ücret için 
yüzde 24 oranında zam, diğer 6 aylar için geriye doğ-
ru yaşanan enflasyon artışı ve bu surette bulunacak 
ücretlere + yüzde 5 zam önerdi. Kısmi çalışma yapan 
personelin sendikal haklar kapsamında yer almaları 
ve çalıştığı gün/saat ile orantılı olarak TİS’den ya-
rarlanmaları, düşük ücretlerle şirkete hizmet etmiş 
belirli süreli çalışmış personelin çalıştıkları yıla göre 
(geriye doğru bir ücret farkı oluşturmayacak şekilde) 
kıdem ve iş/uçuş tazminatlarında yeni intibakların 
yapılması ve sendikanın en önem verdiği konu olarak 
uçuş güvenliği ve çalışma koşullarının iyileştirilme-
sini istedi. Pilotlar ve kabin görevlileri için uluslar 
arası standart ayda 80 saat olmasına karşın bu süre 
THY’da 100 saati aşmakta ve bu nedenle kaza riski 
oluşmakta, hem personelin hem de yolcuların yaşa-
mı tehlike atılmaktadır. THY Yönetimi’nin teklifleri 
ise; temel ücret zamları konusunda; 1. yıl için yüz-
de 10, 2. yıl için ise 2006 Aralık-2007 Aralık ayları 
arasında yaşanacak enflasyon + 1 puan önerdi. Bu 
durumda 2008 yılında enflasyon ne olursa olsun her 
hangi bir ücret artışı olmayacak! Sendikanın diğer 
tekliflerinin hiç birini de kabul etmedi.

THY’nın diretmesi sonucu Hava-İş Sendikası grev 

kararı aldı. THY Yönetimi de işçileri işten çıkarma 
tehditleri ile “grev oylamasına” zorladı. Yasa gere-
ği 1 günde tamamlanması gereken grev oylaması 4 
güne çıkarıldı. Hava-İş’in mahkemeye açtığı dava 
sonuçlanmadan 4 gün süren “grev oylaması” yapıl-
dı. Sonuçta THY işçileri greve evet dediler. Şimdi 
Hava-İş Sendikası, 60 günlük süre içinde, işveren-
liğe 6 gün önceden bildirmek koşuluyla her an greve 
başlayabilecek.

Sendikamızdan Hava-İş’e Dayanışma Ziyareti
Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Genel Sekrete-

rimiz Gürel Yılmaz, Genel Mali Sekreterimiz Seyfi 
Erez, Genel Örgütlenme Sekreterimiz Muharrem Yıl-
dırım ve Basın Uzmanımız İlker Dilcan, 13 Ağustos 
günü, Hava-İş Sendikası’na Dayanışma Ziyaretinde 
bulundular. Hava-İş Genel Başkanı Atilay Ayçin’in 
konuk ettiği yöneticilerimiz, son gelişmeler üzerine 
bilgi aldıktan sonra “Grev kararının uyuşmazlığın 
giderilememesi koşullarında işçilere tanınan bir ya-
sal hak olduğu ve bu haklı mücadelesinde Hava-İş 
Sendikamızı bütün üyelerimizle birlikte destekleye-
ceğimizi, üzerimize düşen tüm görevleri sınıf daya-
nışmasının gereği olarak yerine getireceğimizi” be-
lirttiler. Bu destek karşısında Ayçin, “Yapılacak bir 
şey olursa bilmenizi isterim ki ilk sizden talep ede-
ceğim.” diyerek teşekkür etti. Samimi bir ortamda 
gerçekleşen ziyaret ardından yöneticilerimiz başarı 
dileklerini sunarak ayrıldılar.   

THY’da İşveren Baskısı Tutmadı; 
İşçiler “Grev” dedi!
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22 Temmuz seçimleri birçok açıdan önemli ol-
guları ve dersleri içeriyor. Uyguladığı emek karşıtı 
politikalar nedeniyle 2002 seçimlerindeki başarıyı 
yakalayamayacağı düşünülen AKP, oylarını yüzde 
13 artırarak yüzde 46.7 oy oranı ile 341 milletve-
kili elde etti. Seçimde hezimete uğrayan CHP ise 
aldığı yüzde 20.9 oy oranı ile ancak 112 millet-
vekili çıkarabildi. MHP, geleneksel milliyetçi-şoven 
politikası ile oyunu artırarak yüzde 14.3 oy oranı 
ile Meclis’e 70 milletvekili soktu. GP, DP ve diğer 
partiler baraj altında kaldı. Ülke genelinde yüzde 
10’luk seçim barajı, her kesimin Meclis’te temsilini 
olanaksız kılan anti demokratik bir uygulamadır. 
Bunun yanı sıra; bağısız adayların birleşik oy pu-
sulasında yer almaları, gümrük kapılarında bağım-
sızlara oy verilmemesi ve pek çok yerde seçmenlere 
onlara oy verilmemesi yönünde baskılar yapılması-
na karşın 26 ‘bağımsız’ aday Meclis’e girdi.

AKP Hükümetinin emek karşıtı karnesi
AKP Hükümeti döneminde sosyal haklarımız 

kısıtlandı, emeklilik yaşı yükseltildi. Eğitim ve 
sağlık hakkımız kısıtlandı. İşsizlik ve yoksulluk çığ 
gibi büyüdü. Açlık sınırının 600 YTL’yi aştığı bu 
koşullarda Hükümet, asgari ücrete 16 YTL artış 
yaparken memurların maaşına da ancak yüzde 4 
artış yaptı. Sendikal örgütlenme önündeki engel-
ler kalkmadı, çıkardığı yeni İş Kanunu ile esnek 
çalışmayı ve kiralık işçiliği iş yaşamına soktu. Bü-
tün bunlara karşın seçimlerde oy oranını artıran 

AKP’nin bu başarısını, herkes kendi siyasal pence-
resinden değerlendirmektedir. Ancak emek yanlısı 
akademisyenler ve sosyal bilimcilerin de birleştiği 
temel noktaları şöyle sıralamak olanaklıdır:

Muhtıra AKP’yi geriletmedi, güçlendirdi
CHP’nin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün 

Cumhurbaşkanlığı’na karşı çıkışı ve Anayasa 
Mahkemesi’nden iptal kararı çıkartması, kitle-
lerde AKP’ye “haksızlık yapıldığı” düşüncesinin 
oluşması ve tam da böyle bir dönemde ordunun 
“E-Muhtıra” olarak adlandırılan açıklaması, yani 
siyasete açık müdahalesi, AKP’yi “Demokrasi-
yi savunan” ama bu yüzden de “Anti demokratik 
uygulamalara maruz kalan mağdur” görüntüsü-
ne soktu. Nitekim bu “muhtıra” öncesi anketler-
de oyu % 31 olarak görünen AKP, sonrasında % 
40.8’e yükseldi.

AKP, devlet olanaklarını kullandı
AKP’nin 4,5 yıllık hükümet olmasının verdiği 

devletin olanaklarını kullanma durumu da önemli 
bir etken oldu. Öyle ki, uyguladığı ekonomik poli-
tikalar, işsizliği ve halkın yoksullaşmasını artırır-
ken AKP, devletin sosyal yardımlaşma fonundan 
yoksulların bir bölümüne para, gıda ve belediyeleri 
aracılığıyla aşevleri ve kömür yardımları yaparak 
“Yoksulu sahiplenme” imajı yaratıp oylarını ço-
ğalttı. Bazı bölgelerde de altın dağıttığı iddiaları 
gündeme geldi.

22 Temmuz Genel Seçimleri
ve emekçiler

AKP’nin açıklamalarına göre özelleştirmelere devam edilecek ve 

mevcut ekonomi politika sürdürülecektir. Bu; işsizliğin artması, açlık ve 

yoksulluk hızla derinleşmesi ve ülke ekonomisinin tümüyle yabancıların 

denetimine geçmesi demektir. 
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CHP ve diğer bazı siyasi partiler, 
Kürt Sorunu konusunda yok sayıcı, şid-
det politikasını öne çıkarırlarken AKP, 
sonradan eleştiriler nedeniyle ‘dönüş’ 
yapsa da bu sorunu kabullenmiş görün-
dü ve Irak’a askeri müdahaleden yana 
olmadığı izlenimi verdi. Bu tutumu Kürt 
vatandaşların sempatisini kazanırken 
savaşın getireceği yıkımdan tedirgin 
olan seçmenler için “Ekonomik ve siya-
sal istikrarı koruyan” bir izlenim yarat-
tı.

Seçimlere en hazırlıklı parti olan 
AKP, uzun bir süre önceden kentlerin en 
işlek yerlerine ve köprülere astığı pan-
kart ve panolardaki çarpıcı slogan ve 
görüntülerle zihinlerde yer aldı. Ayrıca 
kentlerin yoksul semtlerinde seçmenler-
le birebir ilişki kurarak geniş bir çalış-
ma alanı içinde örgütlendi.

AKP, sermayenin gözdesi
Uluslararası tekelci sermayenin ve yerli işbir-

likçisi büyük sermayenin istemlerine uygun sürdür-
düğü özelleştirmeler, işçi haklarının kısıtlanması, 
tarımda sübvansiyonları kaldırıp destekleme alım-
larını azaltması, yabancı sermayeye tanınan ko-
laylıklar vb. nedeniyle başta ABD ve AB ülkelerin-
ce açıktan desteklendi. Nitekim seçim sonuçlarına 
ilk olumlu tepkiyi verenler; TÜSİAD, ABD, AB ve 
İsrail oldu.

CHP’nin şovenizmi MHP’yi yükseltti
Türkiye’nin en köklü partisi CHP, bir süredir, 

ırkçı ve şoven söylemlerle gerginlikten yana olan 
bir platformu benimsedi. Ordunun “muhtırasına”, 
Irak’a girilmesine, hakları kısıtlayan Polis Vazife 
ve Selahiyetleri Yasası’na Ek Yasa’ya açıktan des-
tek vermesi; savaş çığırtanı ve anti demokratik bir 
parti olarak belirmesine karşı oluşan tepki, gerile-
yişindeki en önemli iki etkenden birini oluşturdu. 
Çünkü  ırkçı ve şoven politikanın zaten geleneksel 
temsilcisinin olduğu yerde onun kopyasına itibar 
edilmezdi ve öyle de oldu. CHP’nin artık söylem-
de bile ezilen yığınlardan, işçi, memur, köylü ve 
küçük esnafın sorunlarından bahsetmemesi, sözde 
bile olsa vaatlerde bulunmaması, kitlelerle bağını 

koparıp IMF’ye bile karşı çıkmayan, büyük serma-
yeye yanaşan bir konumu benimsemesi bir diğer 
“hezimet” nedenini oluşturdu. Kendi tabanda bile 
oy kaybetti.

AKP, alternatifsizliğin alternatifi
Sonuçta denilebilir ki AKP, alternatif yoklu-

ğundan ve kendisine karşı olanların yanlış seçim 
ve uygulama politikaları sonucu oylarını artırdı, 
tek başına hükümet olma olanağını yakaladı. An-
cak 400 milyar doları aşan borçlar, “büyüme”nin 
temelinde yurda giren “sıcak para” olduğu gerçe-
ği, bankaların yarıya yakını, sigorta şirketlerinin 
çoğunluğu ve borsanın yüzde 70’inin yabancıların 
eline geçmiş olması göz önüne alındığında ülke 
ekonomisinin bir bıçak sırtında olduğunu söyleye-
biliriz. Bu durum ekonomik ve siyasi krizlere her 
zaman açık kapı bırakan olgulardır. Ciddi ekono-
mik ve sosyal krizlerin yaşanması olasılığı vardır.

AKP’nin açıklamalarına göre özelleştirmelere 
devam edilecek ve mevcut ekonomi politika sür-
dürülecektir. Bu; işsizliğin artması, açlık ve yok-
sulluk hızla derinleşmesi ve ülke ekonomisinin tü-
müyle yabancıların denetimine geçmesi demektir. 
Bütün bunlar göz önüne alınarak konfederasyonlar 
ve sendikalar; işçilerin ve halkın haklarını geniş-
letmek ve yeni kazanımlar sağlamak için dayanış-
mayı örmek ve birlikte mücadele etmek zorunda-
dırlar. 
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Gaziantep’te, Akınal Kargo işyerinde çalı-
şan üyemiz Bayram Kılıç, kalp krizi nedeniyle 
25.04.2007 günü vefat etti. Ailesinin ve yakın-
larının acısını paylaşır başsağlığı dileriz.

VEFAT

VEFAT
İzmir Şubemiz Yönetim Kurulu 

Üyesi Tevfik Çelik’in babası İbrahim 

Ethem Çelik, 20.07.2007 günü vefat 

etti. Yöneticimizin acısını paylaşır, 

ailesine ve yakınlarına başsağlığı di-

leriz.

VEFAT
İstanbul Trafik Vakfı Taksim 

Otoparkı’nda çalışan üyemiz İbra-

him Kara’nın annesi Havva Kara, 

18.05.2007 günü vefat etti. Üye-

mizin acısını paylaşır, ailesine ve 

yakınlarına başsağlığı dileriz.

VEFAT
İstanbul Trafik Vakfı Çekicilerinde 

çalışan üyemiz Yaşar Şentürk’ün 

annesi Hatice Şentürk, 29.06.2007 

tarihinde vefat etti. Üyemizin acısı-

nı paylaşır, ailesine ve yakınlarına 

başsağlığı dileriz.

VEFAT
Sendikamız Genel Mali Sekreteri 

Seyfi Erez’in babası Hıdır Erez, 13 

Mayıs 2007 tarihinde vefat etmiş-

tir. Arkadaşımızın acısını paylaşır, 

Erez ailesine ve yakınlarına baş-

sağlığı dileriz.

VEFAT
Adana Şubemiz Mali Sekreteri Şeh-
mus ÇELİK’in 11 yaşındaki oğlu 
Hamdin ÇELİK, geçirdiği kaza so-
nucu 11 Ağustos 2007 tarihinde 
vefat etmiştir. Çelik ailesinin ve ya-
kınlarının acısını paylaşır başsağlığı 
dileriz.

VEFAT
Gaziantep’te Özyıldırım Ambarı’nda 

çalışan üyemiz Selahattin ATÇE-
KEN 11 Ağustos 2007 tarihinde 

kalp krizi nedeniyle vefat etmiştir. 

Ailesinin ve yakınlarının acısını pay-

laşır başsağlığı dileriz.


