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Kamuoyuna yansıdığı gibi, sendikal faa-
liyetleri nedeniyle gözaltına alınan sendika-
mız Ankara Şubesi Yöneticileri, 200 gün-
lük tutukluluğun ardından 6 Haziran’daki 
ilk duruşmada serbest bırakıldılar.
İşçiler ile patronlar arasındaki müca-

delenin zaman zaman adliyeye intikali ka-
nıksanmış bir durum olsa da bu olayı, işçi-
işveren ilişkisinin doğasından kaynaklanan 
“münferit” ve rastlantısal bir durum ola-
rak görmek yanıltıcı olur.

Sürecin göze çarpan özelliklerini alt 
alta sıralamak bile, olayın basit bir adli 
vaka olmadığını ortaya koymaya yeter. 
Benzerini ancak 12 Eylül döneminde bu-
labileceğimiz bir uygulama ile bir sendika 
şubesinin tüm yöneticileri gece yarısı ya-
taklarından kaldırılıp gözaltına alınıyor, 
adresi belli ve işi sabit sendikacılar, 200 
gün sorgusuz sualsiz kilit altında tutuluyor, 
arkadaşlarımızın olağan sendikal faaliyeti 
ve sendikamız “suç amaçlı çete” olarak 
lanse ediliyor...

Gerçekte, bu olayın gerçek mahiyetini 
anlamak için daha geniş bir perspektiften 
bakmak gerekiyor. 

Bu olay, sermayenin neoliberalizm 
çağında zincirlerinden boşalan emek ve 
sendika düşmanlığından ayrı görülemez. 
1980’lerden bu yana uygulanan politika-
larla, emekçi sınıfların sosyal ve ekonomik 
tüm kazanımları parça parça yok ediliyor. 
Hedefe konulan emekçiler, tüm mücadele 
araçlarından ve en başta da kitlesel müca-
dele örgütleri sendikalardan yoksun bıra-
kılmak isteniyor.

Neoliberalizmin sözcüleri, özgürlüğü 
piyasaların serbestliğine indirgiyorlar. Sö-
mürüyü sınırlayan her tür kural, yapı ve 
tutumu, özgürlük adına yok edilmesi gere-
ken engeller olarak tarif ediyorlar. Bu tab-
lo içinde sendikaların da, işçi ile işveren 
arasındaki özgür pazarlık sistemini bozan 
despotik kurumlar olarak görülmesi şaşır-
tıcı değil. 
İşte, sermaye sınıfı, onların hizmetin-

deki siyasetçiler ve kalemşörler, 20 yıldır 
her yolla bu politikayı uyguluyorlar. Sen-
dikacılığın alanını daraltmaya, sendikaları 
tasfiye etmeye, teslim alıp etkisizleştirme-
ye çalışıyorlar. 

Uluslararası sermaye ve IMF’nin gönül-
lü takipçileri olan ülkemiz egemenleri ve 
AKP Hükümeti de, sömürücüler için diken-
siz bir gül bahçesi yaratmak için her geçen 
gün saldırının dozunu artırıyor. Amaç, IMF 
politikalarını yaşama geçirmek, sermaye-
nin sınırsız kâr güdülerini tatmin etmektir. 
Bunun için de, işçi sınıfının direncini tüm-
den kırmak, işçiyi patron ve piyasa kar-
şısında zavallı, boynu eğik bireyler haline 
getirmek için çabalıyorlar.

TÜMTİS’e saldırının gerçek anlamı bu-
dur. Mücadeleci bir sendikanın şahsında 
hedefe konan, bir bütün olarak sendikal 
harekettir, işçi sınıfıdır, sınıfın kazanımla-
rıdır. Bizi baskı ve komplo ile terbiye et-
mek istiyorlar. Boyun eğmezseniz yok ede-
riz demek istiyorlar.

Ancak sürecin bu ilk aşamasında heves-
leri kursaklarında kalmış, komplo boşa çı-
karılmıştır. Sendikasız, sigortasız, kölelik 
koşullarında işçi çalıştırmayı arzu edenler 
bir kez daha yanılmıştır. Gösterilen yüksek 
direnç ve geniş dayanışma saldırıyı tersine 
çevirmiştir.

Bu komployu boşa çıkarma süreci pek 
çok bakımdan öğretici olmuş, hem sendi-
kamıza hem genel olarak sendikal hareke-
te güç ve moral vermiştir.

Saldırı karşısında sendikamız sımsıkı 
kenetlenerek kararlı bir duruş sergiledi. 
Sendikal mücadelenin kesintiye uğraması-
na izin vermedi.

Eşsiz bir sınıf dayanışması örneği ve-
rildi. Konfederasyonumuz Türk İş başta 
olmak üzere konfederasyonumuza bağlı 
sendikalar, DİSK ve KESK’e bağlı sendika-
lar ile emek ve demokrasi güçleri yaptık-
ları açıklamalar ile yanımızda olduklarını 
belittiler. 

Dünyanın dört bir yanındaki sınıf kar-

deşlerimizin verdikleri destek, hem dün-
ya çapında büyük bir kardeşlik ailesinin 
parçası olduğumuzu hissettirdi bize, hem 
de saldırının püskürtülmesine büyük kat-
kı sundu. Yurtdışından binlerce protesto 
mektubu Başbakan başta olmak üzere 
Hükümet yetkililerine gönderildi. 155 ül-
kede 168 milyon üyesi bulunan Uluslara-
rası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), 
Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federas-
yonu başta olmak üzere yüzlerce sendika-
cı, parlamenter, akademisyen, yazar, ay-
dın sendikamız ile dayanışmak ve tutuklu 
arkadaşlarımızın serbest bırakılması için 
protesto mektupları gönderdiler.Son yıl-
larda ilk kez bu çapta büyük ve etkili bir 
dayanışma kampanyası örgütlendi. 

Yöneticilerimizin tutuklanmasını “sen-
dikacılar çete çıktı” diye duyuran işbirlikçi 
medya suspus olurken, sorumlu yayın or-
ganları gerçekleri kamuoyuna yansıttılar.

Böylece, bir saldırının nasıl püskürtüle-
ceği de somut bir örnek üzerinden yeniden 
görülmüş oldu. Birlik, kararlı mücadele, 
dayanışma… Mücadelemizin anahtar söz-
cükleri bunlardır.

Saldırı karşısında yılmayan, paniğe 
kapılmadan, birliğini koruyarak mücadele 
eden üyelerimizi kutluyorum. Sendikamıza 
karşı girişilen komplonun boşa çıkarılma-
sında bizlere destek olan, Ankara’ya gelip 
duruşmaya katılarak bizlere güç veren  kar-
deş sendikalara, kitle örgütü temsilcileri-
ne, sayfalarını ve ekranlarını sendikamıza 
açan basın kuruluşlarına, uluslararası da-
yanışma kapsamında duruşmaya katılan, 
imza kampanyası düzenleyen ve hükümet 
yetkililerine mektup gönderen dostlarımı-
za sendikamız adına teşekkür ediyorum. 

Sürecin bu ilk aşamasında işçiler üs-
tün gelmiştir. Ama süreç devam etmek-
tedir. Rehavete kapılmadan aynı kararlı-
lıkla mücadeleyi sürdürmeliyiz. Kazanım-
larımızdan geri adım atmadan, direniş-
lerimizi başarıya taşıyarak, sendikamızı 
büyüteceğiz. 

TÜMTİS’E SALDIRI, 
SINIFA SALDIRI

BAŞYAZI

Sürecin bu ilk aşamasında işçiler üstün gelmiştir. 
Ama süreç devam etmektedir. Rehavete kapılmadan aynı 

kararlılıkla mücadeleyi sürdürmeliyiz. KENAN ÖZTÜRK

Genel Başkan



TÜMTİS   3

Örgütlenme çalışmalarımızdan rahatsız-
lık duyan işverenlerin komplosu boşa çıka-
rıldı, 200 gündür devam eden hukuksuzluk 
sona erdi. Genel Eğitim Sekreterimiz ve 
Ankara Şube Başkanımız Nurettin Kılıç-
doğan, Şube Sekreterimiz Hüseyin Baba-
yiğit, Mali Sekreterimiz Halil Keten, Şube 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Binali Güney, 
Selahattin Demir, Erkan Aydoğan ve Atilla 
Yılmaz çıkarıldıkları Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde, görülen duruşma sonucun-
da serbest bırakıldılar. 

6 Haziran 2008 tarihinde yapılan du-
ruşmaya yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda 
sendikacı, aydın ve kitle örgütü temsilcisi 
katıldı. Duruşmaya yurtdışından Uluslara-
rası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) 
Kara Taşımacılık Bölümü Sekreteri Mac 
Urata, ITF Almanya Temsilcisi ve VER.
Dİ Genel Merkez Yöneticisi Barbara Ruth-
mann, Anti-Globalleşme Hareketi (ATTAC) 
Almanya Sözcüsü Sabine Leiding, Almanya 
Emek Dayanışma Derneği Başkanı Wilhelm 
Frohn, VER.Dİ Eyalet Temsilcisi Orhan 
Akman, Hollanda Sendikalar Federasyonu 
(FNV) Oss Temsilcisi İbrahim Sakınmaz ile 

İran Otobüs Şoförleri Sendikası’ndan bir 
temsilci katıldı.

Duruşmaya yurtiçinden de, TÜRK İŞ 
Genel Sekreteri ve Tek Gıda İş Genel Baş-
kanı Mustafa Türkel, TÜRK İŞ eski Genel 
Başkanı Salih Kılıç, CHP İstanbul Millet-
vekili Bayram Meral, Hava İş Genel Baş-

kanı Atilay Ayçin, Petrol İş Genel Başkanı 
Mustafa Öztaşkın, Deri İş Genel Başkanı 
Musa Servi, Kristal İş Genel Başkanı Bilal 
Çetintaş, TGS Genel Başkanı Ercan İpekçi, 
Tez Koop İş Genel Başkanı Gürsel Doğru, 
Haber İş Genel Başkan Yardımcısı Yahya 
Memiş, Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde 

KOMPLO BOŞA ÇIKARILDI, 
SENDİKAL MÜCADELEMİZ 

BÜYÜYOR!
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Kılıç Öztürk, Genel Örgütlenme Sekreteri 
Mustafa Ecevit, BTS Genel Başkanı Yu-
nus Akıl, Düşünceye Özgürlük Platformun-
dan yazar Prof. Fikret Başkaya, Ramazan 
Gezgin, Mustafa Karabudak, İbrahim Akyol 
78’liler Birlik ve Dayanışma Derneği Baş-
kanı Hüseyin Gevher, Alevi Bektaşi Fede-
rasyonu Genel Sekreteri Kazım Genç, SDP 
Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Taka, 
TMMOB Genel Sekreteri Hakan Genç, SES 
Genel Örgütlenme Sekreteri M.Sıddık Akın, 
Merkez Yöneticisi Şükran Doğan, ÇHD eski 
Genel Başkanı Ali Ersin Gür, Limter İş 
MYK Üyesi Mustafa Karaoğlan ile TÜRK 
İŞ ve KESK’e bağlı çok sayıda sendika şube 
başkanı ve yöneticileri ile birçok dernek ve 
kitle örgütü temsilcisi duruşmaya katıldı. 
Duruşmaya Genel Merkez ve Şube yöneti-
cilerimizin tamamı katılırken, Ankara Şube 
üyelerimiz eş ve çocukları ile kitlesel olarak 
katıldı.

Hedef Sendikal Hareket
Duruşma öncesinde Ankara Adliyesi 

önünde basına açıklama yapan Genel Baş-
kanımız Kenan Öztürk, işverenlerin şikayeti 
üzerine sendikamıza yönelik bir komplo ku-
rulduğunu ve asıl amacın işçilerin ve sen-
dikamızın örgütlenme mücadelesini engel-
lemek olduğunu belirtti. Genel Başkanımız 
konuşmasının devamında şunları söyledi: 
“İddianameden anlaşılmaktadır ki, gözaltı 
süreci örgütlenme çalışmalarımızdan rahat-
sızlık duyan bazı işverenlerin şikayeti üze-

rine başlatılmış, işçileri köle gibi görmek 
isteyen işverenlerin asılsız iddiaları doğru 
kabul edilerek, yöneticilerimiz hakkında 
“suç işlemek için örgüt kurmak, mala za-
rar vermek ve çalışma özgürlüğünü engelle-
mek” gibi iddialarla dava açılmıştır.Sendi-
kaları zararlı kuruluşlar, sendikal faaliyeti 
de suç olarak göstermek istemektedirler. 
Sendikaların asli faaliyetleri arasında yer 
alan üye kazanma, yeni işçileri örgütleme 
bile suç olarak gösterilmek istenmiştir. İş-
çileri kölelik şartlarında, düşük ücretle ör-
gütsüz çalıştırmak, örgütlenmiş işçinin işine 

son vermek, yerine grev kırıcısı çalıştırmak 
serbesttir; ama işçi ve emekçilerin daha iyi 
yaşam ve çalışma koşulları için mücadele 
etmek, örgütlenmelerine yardımcı olmak 
ise suç olarak gösterilmektedir. Yönetici-
lerimizin sendikal faaliyetleri nedeniyle gö-
zaltına alınıp tutuklanmalar, 200 gündür 
yargı önüne çıkarılmamaları, sendikamız 
TÜMTİS’e olduğu kadar tüm sendikalara 
bir gözdağıdır.” dedi.

Genel Başkanımızdan sonra konuşan 
TÜRK İŞ Genel Sekreteri Mustafa Türkel, 
işverenlerin kuralsız yaşama alıştıklarını, 

Serbest bırakılan Ankara Şube Yöneticilerimiz
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hak arayan sendika ve sendikacılara “terö-
rist” muamelesi yaptıklarını söyledi. Benzer 
uygulamaların Yörsan, Desa Deri, Belediye-
ler ve diğer işyerlerinde de yaşandığını be-
lirten Türkel, tutuklu sendikacıların derhal 
serbest bırakılmalarını istedi. TÜRK İŞ Ge-
nel Sekreteri Türkel sonuna kadar sendika-
mızın yanında olduklarını belirtti.

Uluslararası Taşıma İşçileri Federas-
yonu (ITF) Kara Taşımacılığı Bölümü 
Sekreteri Mac Urata, 5 milyon taşıma iş-

çileri adına İngiltere’den geldiğini belirte-
rek, “Sizlerin verdiği sendikal örgütlenme 
mücadelesi aynı zamanda bizim de müca-
delemizdir” dedi. Dünyanın değişik bölge-
lerinde Amerika’da, İran’da, Zambia’da, 
Hindistan’da, Pakistan’da benzer örnekle-
rin yaşandığını, sendikalaşan işçilerin işten 
çıkarıldığını, sendikacıların hapse atıldıkla-
rını söyleyen Urata, bütün sorunların küre-
selleşmeden kaynaklandığını söyledi.

Şube Yöneticilerimiz Serbest 
Bırakıldı
Saat 10:00’da başlayan duruşma akşam 

saat 18:00’e doğru sonuçlandı ve tutuklu 
arkadaşlarımız serbest bırakıldı. Duruşma 
süresince yoğun katılımdan dolayı salona 

giremeyen üyelerimiz mahkeme sonucunu 
Ankara Adliyesi önünde beklediler.

Ankara Adliye Binası önünde bir açıkla-
ma yapan Genel Başkanımız Kenan Öztürk, 
sendikamıza karşı girişilen komplonun boşa 
çıkarılmasında bizlere destek olan tüm sen-
dikalara, kitle örgütlerine ve uluslararası 
dayanışmada bulunan herkese teşekkür ede-
rek, işçileri örgütleme mücadelesine, sendi-
kamızı büyütme mücadelesine daha fazla 
sarılacağımızı söyledi. “Yaşasın sınıf daya-
nışması, Yaşasın enternasyonal dayanışma, 
Baskılar bizi yıldıramaz” sloganlarının atıl-
dığı adliye önünde uluslararası dayanışma-
da bulunarak ülkemize gelen konuklarımız 
tek tek söz alarak konuştular.

Yurtdışından gelen konuklardan ilk 
sözü alan VER.Dİ Genel Merkez Yöneticisi 
Barbara Ruthmann, ITF ve VER.Dİ olarak 
TÜMTİS’e destek olmak için burada bulun-
duklarını belirterek, “her tarafta sermaye 
işçilerin örgütlülüklerini dağıtmak için 
saldırıyor, ortak mücadeleyi yükseltelim” 
dedi. ATTAC Almanya Sözcüsü Sabine 
Leiding ise sendikamız TÜMTİS ile daya-
nışmada bulunmak için burada bulunduk-
larını belirterek, “yürekli ve mücadeleci 
insanların arasında bulunmaktan dolayı 
mutluyum, arkadaşların bırakılmalarında 
az da olsa katkımız oldu ise ne mutlu bize” 

dedi. “ VER.Dİ Bayern Eyalet Temsilci 
Orhan Akman ise tüm dünyada sermaye-
nin işçilerin örgütlülüğünü dağıtmak için 
var gücüyle saldırdığını belirterek işçi ve 
emekçilerin de saldırılara karşı mücadele-
sini ve örgütlülüğünü geliştirmek zorunda 
olduğunu söyledi. Almanya Emek Daya-
nışma Derneği Başkanı Wilhelm Frohn ise 
15 yıldır TÜMTİS Sendikasını tanıdığını 
ve haber alır almaz gelmeye karar verdi-
ğini söyleyerek, “sizlerin vermiş olduğu 
mücadele sonucunda mücadeleci sendika-
cı arkadaşlarımız serbest bırakıldı” dedi. 
Ankara Adliyesi önünde son konuşmayı ise 
ITF Kara Taşımacılığı Bölüm Sekreteri 
Mac Urata yaptı. Urata arkadaşlarımızın 
serbest bırakılmalarını zafer olarak ni-
telendirerek, “ sendikanızı büyütmeye ve 
güçlendirmeye devam edin. Doğru ve iyi 
işler yapıyorsunuz. Sermayenin saldırıları-
na karşı uluslararası dayanışmayı daha da 
büyütelim” dedi.

TÜRK İŞ Genel Merkezinde Basın 
Toplantısı Yaptık
07 Haziran Cumartesi, TÜRK İŞ Genel 

Merkezi’nde basın toplantısı düzenledik.
Basın toplantısında ilk konuşmayı Genel 

Başkanımız Kenan Öztürk yaptı. Örgütlen-
me çalışmamızdan rahatsız olan işverenle-
rin sendikamıza karşı giriştikleri komplonun 
boşa çıkarıldığını belirten Genel Başkanı-
mız, komplonun boşa çıkarılmasında sendi-
kamıza destek olan sendikalara, yurtdışı ve 
yurtiçinden Ankara’ya gelerek duruşmaya 
katılan emek ve demokrasi güçlerinin tem-
silcilerine, basın kuruluşlarına, Hükümete 
protesto mektupları gönderenlere ve bu dö-
nemde sonuna kadar sendikamızı savunan 
üyelerimize teşekkür ederek başladığı ko-
nuşmasında şunları söyledi. 

Bu tutuklanmalardan medet uman, sen-
dikal örgütlülüğümüzü dağıtabileceğini sa-
nan sınıf düşmanlarının hevesi kursakların-
da kaldı. Köle koşullarında işçi çalıştırmayı 
arzu edenler bir kez daha yanıldılar. Başta 
Ankara Şubemizin üyeleri olmak üzere bü-
tün bölgelerden üye ve yöneticilerimiz, bu 
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operasyona karşı güçlerini birleştirerek ör-
gütlülüğümüzün kolay kolay dağıtılamaya-
cağını gösterdiler. 

Bu operasyonun bir amacı da; sendi-
kamızı tehlikeli ve lekeli göstermek, yö-
neticilerimizi çete örgütü yöneticisi gibi 
lanse ederek sendikal kamuoyundan dış-
lamak ve yalnızlaştırmaktı. Ama bir kez 
daha yanıldılar. Çünkü Uluslararası işçi 
hareketinin mücadeleci kesimleri ve baş-
ta konfederasyonumuza bağlı sendikalar 
olmak üzere ülkemizdeki emek ve demok-
rasi güçleri sendikamızı yakından tanı-
yordu. Türk-iş Genel Kurulunda sendika-
mızın desteklenmesi için imza kampan-
yası düzenleme kararı alındı. Türkiye’den 
binlerce işçi, işyeri temsilcisi ve sendika 
yöneticisi imzaları ile sendikamıza destek 
verdi. Avrupa’da düzenlenen imza kam-
panyasına binlerce sendikacı, işyeri tem-
silcisi, parlamenter, aydın destek verdi. 
Başbakanlık başta olmak üzere İçişleri, 
Adalet ve Çalışma Bakanlıklarına on bine 
yakın protesto mesajı gönderildi. 

Ülke içinde ve ülke dışında yürütülen 
kampanyalar, TÜMTİS’in işçi hareketinin 
dışına atılamayacağının, yalnızlaştırılama-
yacağının da kanıtı oldu. 

Yaşadığımız bu saldırı bir kez daha gös-
termiştir ki; gerek ülke içinde gerek ulus-
lararası düzeyde dayanışmada bulunmadan 
saldırıları boşa çıkarmak , püskürtmek pek 
olanaklı değildir. Bundan sonra yaşanacak 
benzer saldırılarda, biz üzerimize düşeni 
fazlasıyla yapacağız. Bizimle benzer saldı-
rılara maruz kalan Haber İş Sendikası’nın 
ceza alan ve mahkemesi devam eden yö-
neticileri ile SES Genel Merkez yöneticisi 
Meryem Özsöğüt ve İran Şoförler Sendika-
sı Genel Başkanı ile 2 yöneticisinin serbest 

bırakılması için dayanışmada bulunacağız. 
Herkesi de bu dayanışmaya katkıda bulun-
maya çağırıyoruz” dedi.

TÜRK İŞ Genel Merkezinde yaptığımız 
basın toplantısında son olarak Genel Eği-
tim Sekreterimiz ve Ankara Şube Başkanı 
Nurettin Kılıçdoğan konuştu. Dayanışma 
tutumundan dolayı herkese teşekkür eden 

Kılıçdoğan, “her olumsuzluk kendi içeri-
sinde bir olumluluğu da barındırıyor.Tüm 
arkadaşlarım adına yurtdışından gelen de-
legasyona, oldukça iyi bir savunma yapan 
hukukçulara, bizlere destek veren sendika-
cılara teşekkür ediyorum. Bu süreçten daha 
da güçlenmiş ve birliğimizi, beraberliğimizi 
daha güçlendirerek çıktık” dedi. 
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WİLHELM FROHN (ALMANYA EMEK DAYANIŞMA DER-
NEĞİ BAŞKANI): 20 yıldır ülkenizdeki politik gelişmeleri ve 

sendikal hareketi yakından 
takip ediyorum. İşçi ve emek-
çilere yönelik saldırılar, en 
son 1 Mayıs’ta yaşananlar 
karşısında Almanya’da emek 
örgütleri temsilcileriyle ortak 
açıklamalar yaptık. Mücade-
leci tutumunuzdan dolayı sen-
dikanızı ve arkadaşları tebrik 
ediyorum. Duruşmayı izleyin-
ceye kadar sendikal haklar ve 

insan hakları konusunda Türkiye’de ilerlemeler yaşandığını dü-
şünüyordum ama yanılmışım. Ankara’da katıldığım duruşma 
ilerleme olmadığını gösterdi. Tüm dünyada sermayenin saldırı-
larına karşı ortak mücadele edelim. Hep birlikte kazandık.

MAC URATA ( ITF KARA TAŞIMACILIĞI BÖLÜMÜ SEKRETERİ): 150 ülkede 5 milyon-
dan fazla üyesi bulunan ITF üyesi işçilerin dayanışma ve kardeşlik mesajını sizlere iletiyorum. 
TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk’ün belirttiği gibi örgütlenme mücadelesi devam edi-
yor. İşçilere ve sendikacılara yönelik saldırılara karşı bundan sonra da mücadelemize devam 
edeceğiz. Saldırılara karşı uluslararası mücadeleyi yükselteceğiz. Tüm dünyada işverenler 
işçileri düşük ücretle, örgütsüz ve uzun çalışma saatleri ile çalıştırmak istiyorlar. Her ta-
rafta sermayenin saldırılarına karşı mücadeleyi yükseltelim. Arkadaşların cep telefonlarının 
dinlendiğini duyunca oldukça şaşırdım. Bir kişinin cep telefonlarının dinlenerek 5 bin sayfa 
doküman hazırlanıyorsa arkadaşların iyi işler yaptıklarını gösteriyor.Türkiye’de Haber İş Sen-
dikası yöneticileri ve üyeleri, SES Merkez Yöneticisi ile İran’daki sendikacı arkadaşlarla ilgili 
mücadeleyi yükseltelim.Çok güçlü dayanışmalar örgütlememiz gerekiyor. TÜMTİS Sendikası 
olarak oldukça iyi bir kampanya yürüttünüz. Tekrar sizleri ITF adına kutluyorum.

BARBARA RUTHMANN (ITF ALMANYA TEMSİLCİSİ, VER.
Dİ GENEL MERKEZ YÖNETİCİSİ): Buraya VER.Dİ Merkezi 

adına katıldım. Bizler de ITF 
üyesiyiz ve olayı duyunca hemen 
harekete geçtik. Başbakana ve 
hükümetin diğer yetkililerine 
protesto mektupları gönderdik. 
Türkiye’de sendikalara yönelik 
asla kabul edilmeyecek saldırı-
lar yaşanmaktadır. Savcının 7 
ay tutuklu kalan sendikacılar 
hakkında tüm iddialarını 2-3 
dakikada dile getirmesi kabul 

edilemez. Mahkemeye silahlı askerlerin girmesi, etrafının asker-
ler tarafından sarılması ilk defa Türkiye’da karşılaştığımız bir 
durum. Yargılanan sendikacı arkadaşlarımız böyle bir ortamda 
ne kadar sağlıklı ifade verebilecekler. Bu durumu ülkemde ve di-
ğer ülkelerde yapılan toplantılarda gündeme getireceğim. Dava 
henüz sonuçlanmış değil ve bizler sonuna kadar davanın takipçi-
si olacağız. Sonuna kadar yanınızda olacağız.

SABİNE LEİDİNG (ANTİ-GLOBALLEŞME HAREKETİ AT-
TAC ALMANYA SÖZCÜSÜ): ATTAC tüm dünyada neoliberal 
saldırılara karşı mücade-
leyi yükselten bir örgüttür. 
Dünkü duruşmada Türk 
yargısının sermayenin 
sözcüsü gibi hareket etti-
ğini gördüm.  Mahkemeye 
şikayetçi olan ne işveren-
ler ne de onların avukat-
ları katıldı. Tarafsız ol-
ması gereken mahkeme 
savcısı açıkça işverenlerin 
sözcüsü gibi hareket etti. 
İşveren temsilcileri ve avukatların mahkemeye katılmamaları-
nı çok yadırgadım. ATTAC olarak mücadelenizi destekliyoruz. 
Başı dik bir şekilde mücadele eden sendikanızı kutluyorum. 
Sonbahar’da İsveç’te düzenlenecek Avrupa Sosyal Forumu’nda 
yaşadıklarınızı tekrar gündeme getireceğiz ve davanın takipçisi 
olmaya devam edeceğiz.

ORHAN AKMAN ( VER.
Dİ BAVYERA TEMSİLCİ-
Sİ): TÜMTİS Sendikasını 
ve sizleri tebrik ediyorum. 
200 gündür hep birlikte 
mücadele ettik. Türkiye’ye 
yönelik Avrupa’da son dö-
nemde hep ilerleme rapor-
ları hazırlanıyor. Herhalde 
gerileme raporları hazır-
lamak daha doğru olacak. 
İşçi ve emekçilere yönelik 
saldırılar her tarafta ar-
tıyor. Saldırılara karşı ümit etmek ve beklemek değil tersi-
ne mücadeleyi yükseltirsek başarılı olacağımıza inanıyorum. 
Almanya’da gerek Belediye Meclis Üyesi olduğum Sol Parti 
gerekse sendikam VER.Dİ yayın organlarına gelişmeler üzeri-
ne rapor yazacağım.

Sermayenin Saldırılarına Karşı 
Ortak Mücadele Edelim
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Sendikamız TÜMTİS’in Ankara Şube 
yöneticilerinin tutuklanması üzerine sen-
dikamız avukatlarınca tutuklama kararına 
yapılan itirazlar, her seferinde “suçların 
niteliği, suçla ilgili kuvvetli suç şüphesi-
nin varlığını gösteren olguların bulunması, 
delillerin tamamen toplanmamış olması, 
suçun CMK 100/3. maddede sayılan suç-
lardan olması” gibi klişe gerekçelerle red-
dedildi.

Bu şekilde davanın açılması 4,5 ay sür-
dü. Ancak dava açıldıktan 2 ay sonraya 
duruşma günü verilerek, yöneticilerimiz 
tutuklanmalarından ancak 6,5 ay sonra 
hâkim karşısına çıkabildiler. Çıkarıldıkları 
ilk duruşmada ise Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesince tutuklu yöneticilerimizin 
tahliyelerine karar verildi. 

Üyelerimize ve yöneticilerimize yönelik 
bu haksız gözaltı ve tutuklamaların baş-
langıç noktasının örgütlenme faaliyeti içe-
risinde olduğumuz, Horoz Lojistik Kargo 
Hizmetleri A.Ş.’nin vermiş olduğu şikayet 
dilekçesi olduğu bilinmektedir. İşverenin 
bu dilekçesinden sonra yöneticilerimizin 
telefonları dinlenmeye başlamıştır.

Bu dinlemeler sırasında Horoz Lojis-
tik A.Ş. firmasına yönelik hiçbir fiil veya 
suç tespit edilememiştir. Ancak bu arada 
sendikanın örgütlenme faaliyeti içerisinde 
olduğu işyerleri tespit edilmiş ve bu işyer-
lerine gidilerek işverenlerden sendika ve 
yöneticileri aleyhine ifadeler alınmıştır. 
Özellikle bazı işverenlerin müvekkillere 
yüklemek istedikleri suçlarla ilgili önceden 
şikayetleri olmamasına karşın, Organize 
Suçlar Bürosuna bağlı polislere aylar son-
ra verdikleri ifadelerde şikayetçi olmaları, 
ifadelerindeki çelişkiler ve tutarsızlıklar 
bu ifadelerin polisler tarafından özellikle 
toplandığını ve ne olursa olsun dosyada 
suç işlenmiş görüntüsü yaratılmaya çalı-
şıldığını ortaya koymaktadır. 

Yine emniyet aşamasında üyelerimize 
2000 -2001 yıllarında yaşanmış ve takip-
sizlikle veya beraatla sonuçlanmış olayla-
rın yeniden yükletilmeye çalışılması, ken-
dileriyle ilgisi olmayan ve İzmir’de yaşa-
nan bazı olayların üyelerimize yükletilme-
ye çalışılması, yöneticilerimiz hakkındaki 
beraat ve takipsizlik kararlarının dahi suç 
delili olarak dosyaya konulmuş olması gibi 
durumlar, dosyanın özellikle kabartılmaya 

çalışıldığını, sürekli suç işleyen bir suç ör-
gütü gibi gösterilmeye çalışıldığını açıklık-
la ortaya koymaktadır.

Nitekim Emniyet Müdürlüğü fezleke-
sinde yöneticilere 36 değişik olay atfedil-
miş olmasına ve bu 36 olayla ilgili ifadeleri 
alınmış olmasına karşın, savcılık bunların 
30 tanesini ayıklayarak iddianamesini sa-
dece 6 olay üzerine kurmuştur. Bu 6 olay 
arasında Horoz Lojistik Kargo A.Ş. aley-
hine hiçbir eylem bulunmamaktadır. 

Savcılık iddianamesinde yöneticilerimi-
ze ve üyelerimize atfedilen suçlama, bazı 
işverenlerin işçilerini sendikaya üye yap-
ması konusunda tehdit edilmesidir. Ancak 
iddialar bu şekilde olmasına karşın, savcı-
lık iddianamesinde üye ve yöneticilerimizin 
“haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıy-
la suç örgütü kurmak, çıkar amacıyla ku-
rulmuş suç örgütüne üye olmak, bu amaçla 
kurulmuş örgüte bilerek ve isteyerek yar-
dım etmek, sendikal hakların kullanılma-
sının engellenmesi ve çalışma hürriyetini 
tahdit suçları” nedeniyle cezalandırılma-
sını talep etmiştir.

Dosya kapsamında yöneticilerimize 

yükletilen suçlama ile cezalandırılmaları 
istenen maddeler arasındaki uyumsuzluk 
ile iddia ve talepler arasındaki çelişkiler 
oldukça açık ve çarpıcıdır. Örneklemek 
gerekirse; iddianamenin metin kısmında 
sendikanın Ankara Şubesi’nin suç örgütü-
ne dönüştürüldüğü iddia edilmiş olmasına 
karşın; sonuç bölümünde sanıkların, Nu-
rettin KILIÇDOĞAN tarafından kurulan 
suç örgütüne üye oldukları iddia edilmiş-
tir. Yine dosyada sanıklara atfedilen olay 
3 - 4 işverenin tehdit edilmesi olmasına 
karşın, TCK. 117. ve 118 maddeleri kap-
samında 7 - 8’er kez cezalandırılmaları 
istenmiştir. Bu şekilde toplam 6 olay ne-
deniyle, Ankara Şube Başkanımız Nuret-
tin KILIÇDOĞAN’ın suç örgütü kurmak 
yanında TCK 117. maddeden (çalışma hür-
riyetini tahdit etmek) nedeniyle 78 kez, 
yine 118. maddeden (sendikal hakların 
kullanılmasını engelleme) 78 kez cezalan-
dırılması talep edilmiştir. Atılı suçlama ile 
istenen cezalar arasındaki uyumsuzluk ve 
tutarsızlık son derece açık ve büyüktür. Bu 
durum savcılığın da atılı suçlamaları oldu-
ğundan ciddi gösterme, özellikle davanın 
özel görevli mahkemede görülmesini ve bu 
şekilde tutukluluk süresinin uzatılmasını 
sağlama düşüncesi içerisinde olduğunu or-
taya koymaktadır. 

Sonuç olarak; üyelerimizin ve yönetici-
lerimizin gözaltına alınış biçimi, dava dos-
yasının ve iddianamenin hazırlanış biçimi, 
iddialar, istenen cezalar ve tutukluluğun 
yaklaşık 7 ay sürmesi, bu davanın işlenmiş 
bir suç üzerine açılmış bir dava olmadığı-
nı, sendikamızın örgütlenme faaliyetinin 
aksatılması, örgütlenme faaliyeti içerisin-
deki yönetici ve üyelerimizin caydırılması 
ve yıldırılması amacıyla “hazırlanmış” bir 
dava olduğunu tüm açıklığı ile ortaya koy-
maktadır. 

Sendikamız bugüne kadar bu türden 
birçok saldırı ile karşı karşıya kaldı. Dün 
olduğu gibi bugün de, bu saldırıların işçile-
rin örgütlenme, hak alma mücadelelerine 
yönelik bir saldırı olduğunun bilincindeyiz. 
Her türlü çamur atma ve karalama çaba-
larına, haksız tutuklamalara ve saldırılara 
karşın sendikamızın, işçi sınıfının mücade-
le azim ve kararlılığı ile örgütlenme, hak 
arama yolundaki çalışmalarını arttırarak 
sürdüreceği bilinmelidir. 

Av. Ali Namık Keleş

YÖNETİCİLERİMİZE 
HAKSIZ TUTUKLAMA

Sendikamız bugüne kadar 
bu türden birçok saldırı ile 

karşı karşıya kaldı. Dün olduğu 
gibi bugün de, bu saldırıların 

işçilerin örgütlenme, hak alma 
mücadelelerine yönelik bir saldırı 

olduğunun bilincindeyiz.
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Altı ayı aşkın bir süredir tutuklu bulunan Türkiye Motorlu Ta-
şıt İşçileri Sendikası (TÜMTİS) yöneticileri 6 Haziran’da mahke-
me karşısına çıkacak. 

TÜMTİS Ankara Şubesi yöneticisi ve üyesi olan 17 kişi, 20 
Kasım 2007'de sabaha karşı evleri basılarak gözaltına alındılar. 
23 Kasım'da mahkemeye çıkarılan 10 sendika üyesi serbest bıra-
kılırken Şube Başkanı Nurettin Kılıçdoğan, Şube Sekreteri Hüse-
yin Babayiğit, Şube Mali Sekreteri Halil Keten, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Binali Güney, Selahattin Demir, Erkan Aydoğan ve Atilla 
Yılmaz tutuklandı. Bu sendikacılar halen Sincan Kapalı Cezaevin-
de tutuluyorlar.
İddianamede yer alan suçlamalar şöyle: “Sendikanın üye sayı-

sını artırarak haksız çıkar elde etmeye çalışmak”; “çıkar amaçlı 
suç örgütü kurmak” ve “sendikaya zorla üye kaydetmek”.

Kitle örgütleri olan sendikaların asıl gücünü geniş üye tabanı-
na sahip olmaktan alırlar ve üye sayısını artırmak, örgütsüz işçi-
leri örgütlemek her sendikanın asli görevleri arasında yer alır.

Ne yazık ki, ülkemizde sendikal örgütlenme özgürlüğü uygula-
mada pek çok biçimde çiğnendiğinden, sendikalar bu hakkı koru-
mak adına ek çabalar üstlenmekte hatta kişisel olarak kendilerini 
riske atmaktadırlar. Bu hak ihlallerini ortadan kaldırmak varken 
yasal bir örgüte çıkar amaçlı suç çetesi muamelesi yapılması ka-
bul edilemez.

Yürürlükteki yasa sendikaya üyeliği noter kanalıyla yapmayı 
zorunlu kılmaktadır. Bu koşullar altında, noter huzurunda bir iş-
çinin üyeliğe nasıl zorlanabileceğini anlamak mümkün değildir.

TÜMTİS’in tutuklu yöneticilerden altısının amatör statüde 
olan yani bilfiil işçilik yapan insanlardır. Bu insanların sendikanın 

en temel görevlerinden biri olan üye tabanını genişletmekten ne 
tür bir kişisel çıkar sağlayacakları sorusunun cevabı açıktır.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekre-
teri Guy Ryder’ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a kısa bir süre 
önce konuyla ilgili olarak gönderdiği son protesto mektubunda 
belirttiği gibi bu durum Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 
Örgütlenme Hakkı konulu, Türkiye’nin de onaylamış bulunduğu 
87 Sayılı Sözleşmesine tamamen ters düşmektedir. Ayrıca yine 
Ryder’ın belirttiği gibi söz konusu durum kendi içerisinde Toplu 
Pazarlıkla ilgili 98 Sayılı ILO Sözleşmesinin de ihlal edilmesi an-
lamına geliyor.

Ulusal düzeydeki desteğin yanında Uluslararası Emek Hare-
keti de TÜMTİS'i desteklemekte, yapılan uygulamaları sert bir 
biçimde kınamaktadır. Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federas-
yonu (ITF), ITUC, Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) ve Av-
rupa Sendikalar Federasyonu (ETUC) gerek hükümete gerekse 
de kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda sendika yöneticilerinin 
derhal serbest bırakılmasını istediler.

6 Haziran'da saat 09:00'da başlayacak duruşmaya yurtdışın-
dan da heyetlerin gözlemci olarak katılacaklar.

Ayrıca bu davanın ve TÜMTİS önderlerine ve üyelerine yapı-
lanların daha kalıcı sonuçları da olacaktır. Guy Ryder, Başbakan’a 
mektubunda bunu şu şekilde açıkça ifade etmiştir: “Kuşkusuz, bu 
türden uygulamalar devam ettiği sürece, Türkiye’nin AB’le yürüt-
tüğü üyelik müzakereleri kolay geçmeyecektir.”

Aşağıda imzası bulunan sendikalar olarak, TÜMTİS’le daya-
nışma içinde olduğumuzu ve 6 Haziran’da yapılacak olan duruş-
maya katılacağımızı kamuoyuna bildiririz.

BASIN-İŞ

BASİSEN

DERİ-İŞ

HABER - İŞ

HARB-İŞ

HAVA-İŞ

LİMAN-İŞ

LİMTER-İŞ

PETROL-İŞ

SAĞLIK-İŞ

TGS

TEK GIDA-İŞ

TEKSİF

TEZKOOP-İŞ

TÜRKİYE DENİZCİLER

TÜRKİYE MADEN – İŞ

YOL-İŞ

SENDİKA GENEL  
MERKEZLERİNDEN DESTEK
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Sayın Beşir Atalay,
ITF’nin temsil ettiği 5 milyon taşıt işçilerinin adına 23 Ka-

sım 2007’de yaptığımız görüşmenin takibi için (büyük bir ha-
yal kırıklığı içerisinde) yazmaktayım. 

5 ay önce, sendika faaliyetlerini bastırmak için yapılan bir 
çaba olarak değerlendirdiğimiz ITF’nin Ankara şubesindeki 
üyelerimizin tutuklanması ile ilgili hükümetinize beyanatta 
bulunduk. Kasım ayında Bakanlığınızdan üyelerimizin serbest 
bırakılmasını talep etmemize rağmen durumda herhangi bir 
gelişme olmamıştır. 7 üyemiz halen hapishanede olup diğer 8 
üyemiz ise yasadışı örgüt kurmaktan suçlanmaktadır.(mahkum 
edilmişlerdir.) ITF bu suçlamaların asılsız olduğu ve bu tarz bir 

iddianın sendika faaliyetlerini baskı altına alacağı görüşünde-
dir. Bu durum Uluslararası İşçi Örgütü (ILO)’nün 98. ve 87. 
maddeleri kapsamına girmektedir.

Bir kez daha; ITF, TUMTIS üyelerinin derhal serbest bı-
rakılması ve kayıtsız şartsız bütün suçlamaların kaldırılması 
(geri alınması) için bakanlığınıza başvurmaktadır. Taleplerimi-
zin gerçekleştirilmemesi durumunda 653 şubesiyle dayanışma 
içerinde bulunacak, Uluslar arası İşçi Örgütü’ne durumu ak-
settirecek, Avrupa Birliği’nden destek alacak ve Uluslararası 
İnsan Hakları Mahkemesi gibi kuruluşlara başvuracaktır.

Saygılarımla, ITF Genel Sekreteri
David Cockroft

Sayın Recep Tayip Erdoğan
Aralarına Türkiye’ninde dâhil olduğu 

155 ülkede 311 örgütü ve 168 milyondan 
fazla işçiyi temsil eden Uluslar arası Sen-
dikalar Konfederasyonu (ITUC), bir sen-
dikayı hedef almak amacıyla Türk Hukuk 
sisteminin suiistimalini şiddetle protesto 
etmektedir. Aldığımız bilgiye göre, Türk-
İş ve Londra merkezli Uluslararası Taşı-
macılık İşçileri Federasyonu (ITF) üyesi 
olan Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sen-
dikası (TÜMTİS) mürafaa hakkının ihlal 
edilmesi, yargısız tutukluluk hali, haksız 
suçlamalar neticesinde tutuklanma, üye-
lere karşı şiddet uygulanması ve işten 
çıkarmalar gibi kirli bir seferberliğin he-
defi olmuştur. 

2007 Kasımında ITF Hükümetinize 
söz konusu tutuklamalara ilişkin şiddet-
li bir protesto bildiriminde bulunmuş ve 
21 Nisan 2008 tarihinde protestosunu 
yinelemiştir. Üzülerek görmekteyiz ki 
Hükümetiniz durumun düzeltilmesi adına 
en ufak bir adım dahi atmamıştır. Buna 
ilaveten sendikaya yöneltilen bu laletta-
yin suçlamaların gerçeklere dayandığına 
dair henüz bir işaret yoktur. Bu bakım-
dan ITUC ITF ve TÜMTİS’in gerek ulu-
sal gerekse de uluslararası boyutta ta-
nınmakta olan bir işçi temsilcisi örgütün 

kapatılmasına ilişkin böyle bir davanın 
Türk Hukuk sistemini kötüye kullandığı-
na ilişkin yaptıkları çağrılara kendi sesini 
de eklemiştir.

Sayın Başbakan, yasal bir takım 
sendikal faaliyetler ile meşgul olmak 
hiçbir zaman ‘suç örgütü oluşturmak’ 
biçiminde tanımlanamaz. Bu durum 
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’ya ait 
Örgütlenme Hakkı konulu Türkiye’n inde 
onaylamış bulunduğu 87. Sözleşmesine 
tamamen ters düşmektedir. Bu nedenle 
Türkiye’de temel sendikal haklara saygı 
gösterilmesini sağlayacak ve sendikacı-

ların zulme maruz kalmadan faaliyet-
lerini yerine getirebilmelerini olanaksız 
kılan hukuk sistemine yönelik bu türden 
suiistimallere yer vermeyecek etkin yö-
netiminize başvurmaktayız. Söz konusu 
durum kendi içerisinde Toplu Pazar-
lık konulu 98 Sayılı ILO Sözleşmesinin 
ihlal edilmesi anlamına gelmektedir. 
Bu türden uygulamalar devam ettikçe, 
şüphesizdir ki, Türkiye’nin AB’ye kabul 
edilmesi konusundaki müzakereler kolay 
geçmeyecektir.

Saygılarımla, Guy Ryder Genel Sekreter

ULUSLARARASI SENDİKALAR 
KONFEDERASYONU (ITUC)

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK 
İŞÇİLERİ FEDERASYONU (ITF)
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Uluslararası Taşımacalık İşçileri Federasyonu‘nu (ITF) organize ettiği, Londra‘da yapılan uluslararası 
toplantıya dünyanın değişik ülkelerinden katılan sendikacılar kırmızı flamayı imzalıyarak sendikamıza ve 

serbest bırakılan Ankara Şube Yöneticilerimize selam gönderdiler. 

Che Guevere ‘Dayanışma Halkların Zerafeti’dir!’ diyor. 
Bu kampanyanın da en zerafetli ve duygusal anı, Almanya’da 
yaşayan Şili’li sendikacı Ricardo Jaruez ile yaşandı. Pinoc-
het faşizmine karşı mücadele eden ve takibe uğrayan sos-
yalist Jaruez, çağrıyı imzalarken ‘tutuklu işçilere selamımı 

iletin. Onlara Neruda’nın Nazım Hikmet’in ölüm haberini 
duyduğu an yazdığı şiiri hediye ediyorum’ dedi. iki kıtası-
nı da İspanyolca okudu. Tamamını ise Meryem Özsöğüt ve 
Haber-İş temsilcilerininde katılacağı TÜMTİS Ankara Şube 
Kongresinde okuma sözü verdi. 

NAZIM’A ÇELENK
.....
Al sana bir demet Şili kasımpatı,
al güney denizlerine vurmuş ayın şavkını,
halkların savaşını, halkımın dövüşünü
ve yurdumun kederli davullarının 
boğuk gürültüsünü
Al!
....
Tasarlanabilir mi dünya
her yana ektiğin çiçekler olmadan?
Nasıl yaşamalı seni örnek almadan,
senin halkçı zekânı, 
ozanlık gücünü duymadan?

Ama teşekkürler,
teşekkürler türkülerinle yaktığın 
ateş için.

Pablo Neruda (1904-1973) 

‘Tutuklu Sendikacılara 
Pablo Neruda’nın Şiirini Hediye Ediyorum’
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TÜMTİS ve Türkiye İşçi Hareketi Avrupa Parlamentosu Gündeminde
Avrupa Parlamentosu 21 Mayıs tarihinde Strasburg’da yaptığı oturumda Oomen-Ruijten Raporu’nu 

tartıştı ve Türkiye’yi ele aldı. Bu konu 21 maddelik gündeminin 4. sırasında ele alındı. Çok sayıda parla-
menterin söz alarak çeşitli konularda görüşler belirtmesinden sonra kürsüye gelen İngiltere Milletvekili 
Rİchard Howitt şöyle konuştu;

“1 Mayıs 2008’de 530 Sendikacı gözaltına alınarak ILO temel örgütlenme hakkına ilişkin temel 
sözleşmeler ve Kopanhagen Kriterleri ihlal dilmiştir. Bu sendikacılara ve daha ileri saldırılara maruz 
kalan TÜMTİS’e sahip çıkılmalıdır” diyerek konuyu Avrupa Parlamentosuna taşıdı.

IG-Metall Sendikasında Toplantı ve Sınıf 
Kardeşliği
Eğitimci Birgitte Schöreder, ‘’Alman sendikacılarından daya-

nışma olarak ne bekliyorsunuz?’’ sorusuna verdiğimiz yanıt ardın-
dan ayağa kalkarak, ‘Kampanyayı desteklemek gerekiyor. Hem 
manevi hem de maddi.  İsteyen 1 Avro, isteyen 100 Avro vererek 
sembolik de olsa maddi bir dayanışmada bulunalım’’ dedi. Birkaç 
dakika içinde katılımcılardan 370 Avro topladı. Selahattin Yıldırım 
“bu bağışı, dayanışma olarak Ankara’ya gelmek isteyen ancak pa-
raları olmadığı için gelemeyen, İran’lı Vahed Sendikası görevlisine 
yol parası olarak göndereceğiz” açıklaması, işyeri temsilcilerinin 
alkışları ile karşılandı. 

Ver-di Federal Göçmenler Sözcüsü İbrahim Işık:
“Dünya Emek Örgütlerinin Gündeminden Düşmeyeceksiniz”
TÜMTİS, SES ve Haber-İş’e yönelen son saldırılar, Türkiye’de hem demokrasi hem de ulus-

lararası geçerli olan işçi hakları açısından skandaldır. Hukuk devleti ve yargı kuralları hiçe 
sayılıyor. Burada Ver.di Sendikası olarak çalışma yapmamız çok anlaşılır bir gereklilik idi. Zor 
koşullarda mücadele eden, takibe uğrayan tutuklanan sendikacılarla dayanışma hem sendikal 
hem de insan hakları açısından bir görevdi.

Almanya’da fabrikalarda başlayan kampanya giderek sendikal hareketin tümüne yayıldı. 
Ver.di Genel Merkezi’nde  oluşturulan koordinasyon sonucu Avrupa Parlamentosu’na kadar 
taşındı. Bu, Türkiye’yi yönetenlere açık bir mesaj oldu. Ya örgütlenme ve sendikal faaliyet 
hakkını tanıyacaksınız ya da dünya emek örgütlerinin gündeminden düşmeyeceksiniz.

İran İşçileri Dayanışmada Bulundu
Çok zor koşullar altında bulunan İranlı otobüs şoförleri, Türkiye’deki sınıf kardeşleriy-

le dayanışmada bulundular. Genel Başkanları ve Sekreterleri 1 yıldan beri tutuklu bulunan 
Tahran Otobüs Şöferleri Sendikası (VAHED) ve grevde bulunan Şeker İşçileri, Haziran ayı 
başlarında, Türkiye Büyükelçiliği önünde toplanarak sendikamız  üzerinde baskı uygulanma-
sını protesto ettiler. 60 dolayında işçi ve sendikacı, eylemin ardından Başbakan’a ve Adalet 
Bakanlığı’na yöneticilerimizin serbest bırakılmasını ve sendikalar üzerindeki baskılara son 
verilmesini istediler.

NGG Şube Başkanı Manfred Strater:Sizin 
Mücadeleniz Bizim Mücadelemizdir“
Dayanışma ve empati duygusu olmayan, enternasyonalizmi 

savunmayan sendika  görevlisi yanlış yerdedir. O zaman her isçi-
nin, sendikacının aynı platformda bulusmasının kosulları vardır, 
bu zorunludur.

TÜMTIS, Haber-İş ve SES ile dayanışma gerekliliği or-
taya cıktıgında, Şube olarak tereddüt etmeden gündeme al-
dık. Calışmayı yürüten arkadaslarla güven icerisinde calıştık.  
Almanya’da son yılların en kapsamlı calışması ve kampanyası 
cok yogun ve güzel bir calışma sonucu yaratılmış oldu. Ve Al-
manya sendikal hareketini ilk kez bu kadar etkiledi. Kampanya 
boyunca şubemiz adeta dünya işçi hareketinin koordinasyon 
merkezi gibiydi. Sendikalar, konfederasyonlar ve milletvekilleri 
bizi daha doğrusu Türkiye’deki arkadaslarımızı dayanışmaya 
boğdular. Bu bize ek görevler getirdi. Ama severek yaptık.
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NGG Dortmund Şubesi 4 Nisan’da 
bir karar aldı; Türkiye işçi hareketinin 
sorunları gündeme getiren bir çalışma 
ve saldırılara karşı geniş bir dayanışma 
kampanyası.

Çağrı aynı gün hazırlandı. Yönetim 
oybirliği ile onayladı. Daha sonra başlı-
ğına ‘TÜRKİYE HALKI VE EMEKÇİLE-
RİNİN DOSTU BİZİZ!’ cümlesi eklenen 
ve BİRGÜN gazetesinde yayınlanan çağrı 
imzaya açıldı. 

Çağrının ortaya çıkmasıyla adeta 
Almanya’daki Türkiyeli işçi ve sendika-
cılarda birikmiş mücadele ve birlik is-
teğinin bentleri devrildi. Dayanışma po-
tansiyelinin ‘ventil’leri açıldı. Jeco’dan, 
Fuchs’a, ve Lapp’a, Thyssenden Ford’da 
ve VW‘ye kadar pek çok işletmede tem-
silciler açıklamayı alıp imzaya çıktılar. 
Çağrı pek çok işyeri-sendikal kurulların-
da gündeme alındı.

IG-Metall Sprockövel, 
Wolsburg ve Gevelsberg Şu-
beleri çağrıyı kendi imzalarıy-
la sürdürmeye başladı. DGB 
KRW ve Saksonya Eyalet yö-
netimleri aynı şekilde üstlendi. 
Ver.di Düsseldorf ve Bayern 
eyalet teşkilatları da aynı tu-
tumu aldılar. Ver.di Genel 
Merkezi ile Berlin’de ortak bir 
koordinasyon oluşturuldu. İşçi 
ve sendika kökenliler, milletve-
killeri bizi kendileri aradı. 

Dortmunda’da bütün kitle örgütleri, 
partiler destek verdiler. Toplantılar, tem-
silcilerle randevular yetişilemez hale gel-
mişti. 

Genel Başkanlar Frank Bsirske (Ver.
di) ve Bertolt Huber (IGM) bilgilendirildi 
ve konuyu 1 Mayıs’ta konuşmacı oldukla-
rı yerlerde dile getirdiler. Başbakanlığa 
ilk protestoyu da Dortmund DGB gön-
derdi. Tutuklamaları daha önceleri de şi-
dettle protesto eden ITF, ITUC ve ETUC, 
TUC gibi uluslararası sendikal örgütler 
Almanya Sendikal hareketindeki kam-
panya üzerine konuyu tekrar gündeme 

aldılar. Ve TÜMTİS’i uluslararası sendi-
kal hareketin gündemi haline getirdiler. 

Daha sonra çağrının kimlerin yaptığı-
nı hala öğrenemediğimiz Hollanda, İngi-
lizce, İspanyolca, Azerice, Arapça, Fars-
ça ve Rusça dillerine çevrilmiş metinle-
ri ortaya çıktı. ATTAC Avrupa çapında 

acil eylem olarak gündeme aldı. ITF ise 
‘Dünya sendikal hareketi TÜMTİS’e sa-
hip çıkmak için ayağa kalkmalıdır!’ çağ-
rısını yaptı. Başbakan Tayyip Erdoğan’a 
10 bin protesto faxı gitti. 
İran’da grevdeki şeker işçileri ve Oto-

büs Şoförleri Sendikası T.C. Tahran Bü-
yükelçiliğe topluca gidip protesto mektu-
bu bıraktılar. İran işçi sınıfı yeniden ya-
pılanırken Türkiye’deki sendikal hareketi 
izliyor ve coşku ile karşılıyordu. Kampan-
yanın bir kazanımı da İranlı sendikacının 
Ankara’ya gelmesini sağlamak oldu. 

Çağrının onursal imzacıları olmaları 
için 1990 Ankara büyük madenci yürü-
yüşü önderlerinden Zonguldaklı maden 

işçisi Şemsettin Küçük ve İnsan Hakları 
savunucusu Hatice Ana’yı bulduk. 
İşçi hareketinin bu dayanışması sade-

ce Alman ve Göçmen işçileri birleştirme-
di. Göçmen örgütlerini de ortak bir plat-
formda buluşturdu. AAFB, YEK-KOM, 
AGİF, KOMKAR, ÖDA Genel başkanları 
çağrıyı desteklediler. VVN.BdA (Nazi 
dönemi kurbanları), Ruhr Barış hareke-
ti, Sosyal Forum, Anti-faşist inisiyatif-
ler ve ırkçılığa karşı kurulmuş halk gi-
rişimleri destekledi. Yani bu kampanya 
Almanya’da sosyal muhalefete yaslana-
rak gelişti. 

6 Haziran’da Ankara Adliyesi’nde 
TÜMTİS duruşması oldu. İran VAHID 
Sendikası, Ver.di, ITF, EMEK Dayanış-
ma, ATTAC ve Sol Parti’den temsilci-
ler, Ankara’ya gitti. Orada, Sıhhiye’de 
Ankaralı sınıf kardeşleriye buluştular. 

Türkiye’nin onurlu sendi-
kacıları emeğin ve alınte-
rinin hakkı için birleştiler. 

TÜMTİS’li sendikacı-
lar serbest bırakıldı. Mer-
yem Özsöğüt hala hapiste. 
Temmuzda tekrar yargı-
lanacak. Haber-İş üye ve 
yöneticileri hâlâ yargıla-
nıyor.

‘Dostlar kavgaya tutuş-
muş durmak olmaz şimdi!’ 
deyimi Almanya Maden ve 

Demir-Çelik işçilerinin mücadele birliği ve 
dayanışması içinde şekillendi. Dolayısıyla 
sınıfın bugünkü ve gelecekteki kuşakları-
na, dayanışmadan ne anlaşılacağının da 
mirasıdır. Bu miras, işçi hareketi karşı-
sında nerde durulması gerektiği konu-
sunda yol göstermeye devam edecektir. 

Türkiye işçi hareketinin kararlılığı-
na ve içtenliğine güvenerek, coşkuyla ve 
hazla çalıştık ve emek harcadık. Çünkü 
paranın gücü ve iktidarına karşı, ta-
kibe uğrayan sendikacıların, sınıfın ve 
TÜMTİS’in yanında olmak borçtu. De-
mokrasiye, işe ve özgürlüğe, işçilerin ta-
rihsel davasına Ahde Vefa borcu. 

Sınıfa Bir Ahde Vefa Borcu; 
“Dostlar Mücadeleye Tutuşmuş, 

Durmak Olmaz Şimdi!”
Selahattin Yıldırım
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Uluslararası Unilever Firması’nın paketleme ve yükleme işlerini ya-
pan Çipa ve Şimşek unvanlı taşeron şirketlerde çalışan işçiler sendi-
kamıza üye oldular.  Unilever Firmasının Gebze-Dilovası’nda bulunan 
depolarında 2 ayrı taşeron firmada 600’e yakın işçi çalışıyor. Unilever 
taşeronlarında çalışan toplam 83 işçi sendikamıza üye olduklarından 
dolayı işten atıldı, 26 Mayıs tarihinde Gebze’de bulunan depoların 
önünde direnişe başladı.

 
Unilever Depoları Önünde Kitlesel Basın Açıklaması Yaptık
Unilever Firması’nın Gebze’de bulunan depoları önünde basın açık-

laması yaptık. Basın açıklamasına Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, 
Mali Sekreterimiz Seyfi Erez, İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Er-
sin Türkmen, TÜRK İŞ Kocaeli Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, Gebze 
Sendikalar Birliği Dönem Sözcüsü ve Çelik İş Sendikası Gebze Şube 
Başkanı Şerafettin Koç, Limter İş Genel Sekreteri Kamber Saygılı ile 
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Karaoğlan, Basın İş Genel Teşkilat-
landırma Sekreteri Reyhan Mutlu ile İstanbul Şube Başkanı Levent 

Dinçer, Belediye İş Gebze Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Durmuş Çelik 
ve İbrahim Çınar, Çelik İş Örgütleme Uzmanları Doğan Kaya ile Fatih 
Karakuş, SES Kocaeli  Şube Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Nizam ile 
Gebze Temsilcisi Boran Çağlar, BES Kocaeli İl Temsilcisi Akın Şişman, 
Derince Halkevleri Başkanı Kuzey Boy ve Av. Dinçer Kaya katılarak 
destek verdiler.
İlk konuşmayı yapan Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz anayasal 

haklarını kullanarak Sendikamıza üye olan ÇİPA ve ŞİMŞEK Nakli-
ye Şirketi işçilerinden ilk olarak ÇİPA işçilerinin sendikamıza üye ol-
duklarını söyledi. İşverenlerin yasal boşluklardan, anti-demokratik 
yasalardan faydalanarak zaman kazanmaya çalıştığını belirten Genel 
Sekreterimiz Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü.” Çeşitli vaatlerle 
üyelerimizi sendikadan istifa etmeleri için baskı oluşturan işverenler 
amaçlarına ulaşamayınca işkoluna itiraz ederek işçi kıyımına gitmek 
istiyor.Buradan işverenlere sesleniyorum. Üyelerimizin haklarını koru-
mak için yasal ve meşru ne gerekiyorsa onu yapacağız” dedi. Başba-
kan Recep Tayip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik’in Bayrampaşa ve Tuzla’da yaşanan işçi cinayetlerinden sonra 
yaptıkları açıklamalarda, sendikalara çağrı yaparak özel sektörde de 
örgütlenin sözünü  hatırlatan Genel Sekreterimiz Yılmaz, “işte özel 
sektörde örgütlendik. Yaşananlar ortada. İşçilerin örgütlenmelerinin 
önündeki yasal engeller bir an önce kaldırılmalıdır” dedi. Genel Sek-

reterimizin sözleri sık sık “Direne direne kazanacağız, İşçilerin birliği 
sermayeyi yenecek, Sendika hakkımız söke söke alırız” sloganları ile 
kesildi.

İşyerinin Önü ve İçi Eylem Alanı
Çipa ve Şimşek taşeron firmalarında işten atılan üyelerimiz ile İs-

tanbul 1 Nolu Şubemizin örgütlü olduğu işyerlerinde çalışan üyeleri-
miz ve destek olmaya gelen konuklarımız fabrika önünde açıklamaya 
katılırken, taşeron firmada çalışan üyelerimiz de işyerinin içerisinde 
alkış ve sloganlarla açıklamaya katıldılar.

TÜRK İŞ Kocaeli Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, yıllardır işçi dire-
nişlerinde bulunduğunu fakat hiçbir yerde böyle kararlı bir işçi gör-
mediğini söyledi. İşçilerin birlik ve beraberlik içerisinde olurlarsa 
tüm haklarını alacaklarını söyleyen Uyar, TÜRK İŞ olarak TÜMTİS 
Sendikası’nın, Çipa ve Şimşek işçilerinin sonuna kadar yanlarında ola-
caklarını söyledi.

Gebze Sendikalar Birliği adına konuşan Dönem Sözcüsü Çelik İş 

UNİLEVER’DE ÖRGÜTL



Gebze Şube Başkanı Şerafettin Koç ise sonuna kadar ÇİPA ve ŞİM-
ŞEK taşeron firmalarında çalışan işçilerin yanlarında olduklarını söy-
ledi. Basın açıklaması sık sık “Zafer direnen emekçinin olacak, İş ek-
mek yoksa barış da yok, İşçilerin birliği sermayeyi yenecek” sloganları 
atıldı.

Üyelerimiz “İkna Odalarına” Alınarak İstifaya 
Zorlanıyorlar!
Basın açıklamasında son olarak konuşan İstanbul Şube Başkanımız 

Çayan Dursun, işverenlerin üyelerimizi sendikamızdan istifa ettirmek 
için işyerlerinde adeta terör estirdiklerini belirterek , “işverenler vekil-
leri vasıtası ile tek tek veya gruplar halinde üyelerimiz  ikna seansları-
na alınarak istifaya zorlanmaktadır” dedi. İstanbul Şube Başkanımız 
Dursun konuşmasını şöyle sürdürdü: “İkna seanslarında üyelerimiz 
tehdit edilmekte, işyerinin kapatılacağı ve herkesin işsiz kalacağı söy-
lenmekte, sendikamız karalanmakta ve üyelerimize silah gösterilerek 
zorla istifa baskısı yapılmaktadır. İşten çıkarmalar ve tehditlerin yanı 
sıra yasal boşluklardan da yararlanan işverenler, işkolu tespiti ve ço-
ğunluk itirazı yoluyla sendikalaşma sürecini uzatmaya, sendikal örgüt-
lülüğü dağıtmaya çalışmaktadır” dedi.

Şubeler Platformu’ndan Destek
28 Mayıs’ta TÜRK İŞ’e bağlı sendikalar tarafından oluşturulan 

Şubeler Platformu Gebze’de bulunan direniş yerini ziyaret etti. Zi-
yarete Tez Koop İş 2 Nolu Şube Başkanı Rabia Özkaraca, Haber  İş 
1 Nolu Şube Başkanı Levent Dokuyucu ve yönetim kurulu üyeleri, 2 
Nolu Şube yönetim kurulu üyeleri, Deri İş Tuzla Şube Başkanı Bi-
nali Tay, Harb İş Anadolu Yakası Şube Başkanı Hüseyin Över, Harb 
İş İstanbul Şube Başkanı Gürbüz Özdemir katıldı. Ziyaret sırasında 
“Direne direne kazanacağız, Baskılar bizi yıldıramaz” sloganları 
atıldı. Ziyarette konuşan Deri İş Tuzla Şube Başkanı Binali Tay, 
hak alma yolunun mücadele etmekten geçtiğini vurgulayarak, so-
nuna kadar yanlarında olduklarını belirtti. Tay konuşmasını “ bizler 
birlik olacağız, güçlü olacağız ve kazanacağız. Kazanan işçi sınıfı 
olacak” dedi.
Şubeler Platformunun ayrılmasından sonra Limter İş Sendikası 

Genel Başkanı Cen Dinç, Genel Sekreteri Kamber Saygılı ve yönetim 
kurulu üyelerinin aralarında bulunduğu grup direniş yerini ziyaret et-
tiler. Ziyarette konuşan Limter İş Genel Başkanı Cem Dinç işçiler 
sendikalı olarak işe alınana kadar mücadele edeceklerini söyleyerek, 
işçileri 16 Haziran’daki greve çağırdılar. Daha sonra ise Basın İş İs-
tanbul Şube Başkanı Levent Dinçer ziyaret etti. DTP Kocaeli İl Baş-
kanı Kadriye Alptekin ve Gebze İlçe Teşkilatı üyeleri de direniş yerine 
destek ziyaretinde bulundu. Petrol İş İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı 
Ecevit İşlegül ve üyeler de ziyaret ederek desteklerini belirttiler.

Unilever Merkez Binası Önünde Basın Açıklaması Yaptık!
Uluslararası Unilever Firmasının Kadıköy’de bulunan Türkiye Ge-

nel Müdürlüğü önünde kitlesel basın açıklaması yaptık. Unilever Fir-
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masının paketleme ve yükleme işini yapan Çipa ve Şimşek taşeron 
firmalarında çalışmaya devan eden ve işten çıkarılan üyelerimizin 
eş ve çocukları ile kitlesel olarak katıldıkları basın açıklaması-
na Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Genel Sekreterimiz Gürel 
Yılmaz, Genel Mali Sekreterimiz Seyfi Erez, Genel Örgütlenme 
Sekreterimiz Cafer Kömürcü, Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz 
Muharrem Yıldırım, TÜRK İŞ 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükku-
cak, Deri İş Genel Başkanı Musa Servi, Şube Başkanı Binali Tay, 
Şube Sekreteri Haydar Canpolat, Haber İş 1 Nolu Şube Başkanı 
Levent Dokuyucu, Şube Sekreteri Ali Küçükkoçkaya, Belediye İş 
5 Nolu Şube Başkanı Nihat Atlas, Selüloz İş Şube Başkanı Aydın 
Parlakkılıç, Şube Sekreteri Zeki Birtane ve Basın İş Şube YK 

Üyesi Ahmet Özbakır katıldı. Unilever Genel Müdürlük binasının 
girişine kadar yaklaşık 100 metre yürüyüş yapan üyelerimiz, sık 
sık “direne direne kazanacağız, iş ekmek yoksa barış da yok, Atı-
lan işçiler geri alınsın, Yaşasın sınıf dayanışması, Baskılar bizi 
Yıldıramaz, Yaşasın Enternasyonal Dayanışma” sloganları attı.

Unilever Hiçbir Yasa ve Hukuk Tanımıyor
Basın açıklamasında ilk konuşmayı Genel Başkanımız Kenan 

Öztürk yaptı. Uluslararası bir şirket olan Unilever Firmasının 
işçilerin alınteri ve emeği üzerinden milyonlarca dolar kar elde 
ettiğini söyleyen Öztürk, sıra çalışanların anayasal sendikal ör-
gütlenme hakkına gelince tahammül edemediğini ve işçi kıyımına 
giriştiğini söyledi. Unilever Firmasının taşeron firmalar üzerin-
den işçileri sendikamızdan istifa ettirmek için 2-3 aydır her türlü 
baskı ve şantajı uyguladığını söyleyen Öztürk, üyelerimize silah 
da çekildiğini belirtti. Unilever Firmasının yasa ve hukuk tanıma-
dığını belirten Genel Başkanımız Öztürk, ”buradan bir kez daha 
Unilever yetkililerine sesleniyorum. İşçilerin anayasal hakkı olan 
sendikalaşma hakkına saygı göstersinler. Sendikalaşma nedeniy-
le işten atılan işçiler bir an önce işbaşı yapsınlar. Üyelerimizin 
haklarını korumak için yasal ve meşru haklarımızı sonuna kadar 
kullanacağız” dedi.

Genel Başkanımız Kenan Öztürk’ten sonra konuşan TÜRK İŞ 
1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak ise ülkemizde işçilerin bun-
ları hak etmediklerini söyledi. Emeğe ve emekçilerin haklarına 
sadece sermayenin temsilcilerinin saldırmadığını belirten Büyük-
kucak, “işçilerin sendikal örgütlenme özgürlüğüne her işkolunda 
saldırılar artarak devam ediyor. Başbakan Recep Tayip Erdoğan 
işçilerin örgütlenmelerinin önünde engeller yok diyordu. İşte işçi 
kıyımı sayın başbakan. İşçiler anayasal haklarını kullandıkların-
dan dolayı çalışma hakları ellerinden alınıyor ve işten atılıyorlar” 
dedi. TÜRK İŞ olarak bu işin sonuna kadar takipçisi olacaklarını 
söyleyen Büyükkucak, “Unilever Yetkilileri Genel Başkan Kenan 
Öztürk’ün çağrısına kulaklarını tıkarsa TÜRK İş’e bağlı bütün şu-
beler olarak daha etkin şekilde sürece müdahil olacağız” dedi.

Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz yurtdışından Uluslarara-
sı Gıda İşçileri Federasyonu (IUF) Genel Sekreteri Ron Oswald, 
üyesi olduğumuz üst örgütümüz Uluslararası Taşımacılık İşçileri 
Federasyonu (ITF) ve Unilever Avrupa İşyeri Temsilcilikleri Baş-
kanı Günter Baltes’in mesajlarını okudu. 
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SİNAN KOÇ: 1991 yılından 
bu yana Çipa’da vardiya çavuşu 
olarak çalışıyorum. Her vardi-
yada ortalama 70 işçi çalışıyor. 
Yıllardır burada çalışmama rağ-
men 800 YTL. maaş alıyorum. 
Maaşlarımız oldukça azdı. Bir-
çok sendikalı işyerinin ücretler 
ve çalışma koşulları bakımından 
bizlerden daha iyi koşullarda 
çalıştığını gördüğümüzden dola-
yı işyerindeki arkadaşlarımızla 
birlikte sendikalaşmaya karar 
verdik. İşverenler her yıl ücret-
lerinizi ve çalışma koşullarımı-
zı düzelteceklerini söylemelerine rağmen gittikçe daha da 
kötüleşiyordu. 2008’in Ocak ayında ücretler konusunda ne 
istediğimizi sordular. Taleplerimizin çok altında zam verdik-
leri gibi “zammı beğenmeyenler işte kapı” dediler. Sendika-
laşmaya karar verdik. Sendikalaştıktan sonra işverenlerin 
gerçek yüzlerini daha iyi gördük.

BURHAN DEMİRTAŞ: 9 yıl-
dır Çipa’da çalışıyordum. Tüm-
tis Sendikasına üye olduğumuz-
dan dolayı işten atıldık ve 26 
Haziran’da Unilever’in Gebze’de 
bulunan depolarının önünde di-
renişe başladık.Bizleri tazmi-
natsız olarak işten attıklarını 
söylediler.Bizleri açlığa mahkum 
ederek terbiye edebileceklerini 
sanıyorlar ama yanıyorlar.Bizle-
ri sendikadan istifa ettirmek için 
ellerinden geleni yaptılar fakat 
sendikamızdan istifa etmeyi bı-
rakın daha fazla sendikamız ile 

birbirimize kenetlendik. Birçok sendikadan bizleri ziyarete 
geldiler, dostumuzu düşmanımızı da daha iyi tanımaya baş-
ladık. Bizler sendikalı olarak tekrar işe dönmek istiyoruz, 
kazanana kadar mücadelemize devam edeceğiz.

ÜMİT AVCI: 2000 yılından 
buyana Çipa’da çalışıyordum. 
Unilever gibi büyük bir şirkette en 
fazla işi yaparak rekorlar kırdık. 
Müdürler kırılan rekorlar sonra-
sında primler aldılar bizleri ise 
tatlı ve kola ile kandırdılar. Yapı-
lan haksızlıklara dayanamayarak 
sendikalaşmaya karar verdik.  
Haksızlıklara tek başımıza sesi-
mizi yükselttiğimiz zaman bizle-
re kapıyı gösteriyorlardı. Sendi-
kalı olarak haklarımızı daha iyi 
nasıl alabiliriz onları öğrendik.  
İşçilerin birliğinin ve beraberliği-
nin gücünü, sendikamızın gücünü daha iyi gördük. İşveren 

bizleri sendikalaşmadan dolayı işten atarken “sizlerin isim 
listenizi tüm Gebze’deki işverenlere göndereceğim. Bir daha 
iş bulamazsınız, başka yerde çalışamazsınız” diyerek tehdit 
ettiler. Sonuna kadar direneceğiz.

SEÇİM DURAK: 1996 tari-
hinden bu yana Çipa’da çalışıyo-
rum. İşverenler bizlere verdikle-
ri vaatlerin hiçbirisini yerine ge-
tirmediler. Bizlere “şartlarımız 
şunlar, çalışmayanlar işte kapı” 
diyorlardı. Unilever diğer yer-
lerinde çalışanlar ücretler ver 
çalışma koşulları bakımından 
bizlerden daha iyi ücretlerde ve 
sendikalı çalışıyorlardı. Bizler 
de sendikalı ve toplu sözleşmeli 
bir düzende çalışmak için sen-
dikalaştık. Unilever yurtdışında 
“sosyal sorumluluk projeleri” 
geliştiriyorlarmış bunları öğrendik. Sosyal sorumluluk pro-
jeleri geliştirenler önce işçilerini anayasal haklarını kullan-
dıklarından dolayı mağdur etmesinler, işten atmasınlar.

EMRAH SAVCI: Şimşek’te 4 
aylık temizlik işçisiydim. Anaya-
sal hakkımı kullanarak ben de 
sendikaya üye olduğumdan dola-
yı işten atıldım. Hepimiz ekme-
ğimizi büyütmek için direnişte-
yiz. Direnişimiz ne kadar sürerse 
sürsün yılmadan, kararlı bir şe-
kilde sendikalı olarak işe geri dö-
nünceye kadar depoların önünde 
bekleyeceğiz.

HASAN MIZRAKLI:  Ben de 
7 yıldır Şimşek’te, promosyon bölümünde çalışmaktayım. 
Bizleri içeride farklı farklı uygulama yapıyorlardı. İşlerin 
yoğun olduğu zaman tuvalet ka-
pıları kilitlenerek, tuvalete git-
memiz dahi engelleniyordu. Biz-
ler direnişe başladıktan sonra, 
içerde çalışan arkadaşlarımız 
bizleri görmesinler diye depo-
ların dışına brandalar çekildi. 
İçeride işçilere onur kırıcı dav-
ranışlarda bulunuyorlardı. Evli-
yim ve 1 çocuğum var. Aldığım 
maaşla geçinemiyordum. Hiçbir 
sosyal hakkımız bulunmuyordu. 
Mesai ücretlerimizi de zamanın-
da alamıyorduk. İnsanca yaşa-
yabilecek bir ücret ve çalışma 
koşulları için sendikalaştık ve 
direnişteyiz.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kuruluşu olan, 
Bursa Ulaşım Anonim Şirketi’ne (BURULAŞ) ait sarı 
belediye otobüslerinde çalışan 182 üyemiz, 1 Haziran 
2008 tarihi ile şehir içi toplu taşıma ihalesini alan 
Halk Ulaşım yetkilileri tarafından işbaşı yaptırılma-
yarak, işten atıldılar. İşten atılan üyelerimiz Bursa 
Büyükşehir Belediyesi önünde direnişe başladılar.

2 Haziran tarihinde Büyükşehir Belediyesi önün-
de işten atılan üyelerimizin eş ve çocukları ile katıl-
dıkları basın açıklaması yaptık. Basın açıklamasında 
“Atılan işçiler geri alınsın, Direne direne kazanaca-
ğız, İş ekmek yoksa barış da yok, Sendika hakkımız 
engellenemez” sloganları atıldı. Basın açıklamasında 
bir konuşma yapan Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz 
şunları söyledi. “Yeni olduğunu iddia eden bu firma-
nın yöneticileri ise EVİN Taşımacılığın yöneticileridir. 
EVİN Taşımacılık patronu Nurettin Çakmak’ın oğlu, 
HALK Ulaşım Müdürü olduğunu söyleyerek üyeleri-
mize yeni sözleşmeler dayatıyor.

Yıllardan beri burada çalışan üyelerimize, işe yeni alınıyormuş 
gibi; belirli süreli, deneme süreli, kısacası ortaçağ koşullarında yeni 
sözleşme dayatılıyor. Sözleşme ile birlikte “ibraname”ler, tarih 
kısımları boş bırakılmış “istifa” mektupları imzalatılıyor. Üstelik 
bunları imzalamak için noter onaylı sendikadan istifa yazısı getirme 
koş ulu dayatılıyor. Bu vahşet, bu yasa dışılık, bir belediye kurulu-
şunda, belediye başkanının gözleri önünde yaşanıyor. Belediye yet-
kilileri kendilerinin ilgisi yokmuş, haberi yokmuş gibi davranarak 
kimseyi aldatamazlar.

Üyelerimize yönelik baskılara ve işe başlatmama  uygulaması-
na karşı TÜMTİS Sendikası olarak sessiz kalmayacağız. Yasal ve 
meşru tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Açıkça veya 
hile kullanarak yasayı çiğneyen, ortaçağ koşullarını dayatanlardan 
mahkemeler huzurunda hesap soracağız.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sorumluluktan 
Kaçamaz!
Buradan Başbakan Recep Tayip Erdoğan’a, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e, Bursa milletvekillerine, Bursa Va-
lisi Şahabettin Harput’a ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin’e sesleniyoruz. Bugüne kadar yaşananları, üyeleri-
mizin mağdur olmalarını görmezden gelerek adeta “üç maymu-
nu” oynayan Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, sorumlulukları-
nı yerine getirmekten kaçamaz. Mahkemeler tarafından Büyükşe-
hir Belediyesi’nin işini yaptıkları tescil edilen üyelerimizin açlığa 
ve işsizliğe mahkum edilmelerine sessiz kalıp göz mü yumacak-
sınız? Sorumluluğunu taşıdığınız Bursa Halkının can güvenliğini 
deneyimsiz, alelacele benzin istasyonlarında sınava tabi tutulan 
acemi ellere mi teslim edeceksiniz? Yeni bir ihale yapılmış olsa 
bile, sınavlardan geçirilerek yeterlilikleri kanıtlanmış, mahkeme 
kararları ile de haklılıkları kanıtlanmış üyelerimize derhal işbaşı 
yaptırılmalıdır. 

İhale Sonuçları Açıklansın, Üyelerimizin Kaygıları 
Giderilsin!
26 Mayıs tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi önünde Evin 

Taşımacılık’ta çalışan üyelerimizin durumlarıyla ilgili yaptığımız 

basın açıklamasına üyelerimiz eş ve çocukları ile, Bursa Ambar-
larında çalışan üyelerimiz de kitlesel olarak katıldılar. Basın açık-
lamasına TÜRK-İŞ Marmara Bölge Başkan Yardımcısı Sabri Öz-
demir, Tek Gıda-İş Marmara Bölge Başkan Yardımcısı Mahmut 
Kanbal, Türk Metal Sendikası Nilüfer Şube Başkanı Ruhi Biçer 
ve Şube Sekreteri Yılmaz Özlütürk, 2 Nolu Şube Başkanı Nurettin 
Bari ve Şube yönetim kurulu üyeleri, 3 Nolu Şube Başkanı Me-
sut Gezer ve Şube Sekreteri Mustafa Boztürk ile yönetim kurulu 
üyeleri, Renault, Teknik Malzeme, Coşkun Öz, Bosch Fren Bosch 
Reckort işyerleri baş temsilcileri, Tarım İş Şube Başkanı Şaban 
Tuğ, Orman İş Şube Başkanı İsmet Terzi, Haber İş Şube Başkanı 
Davut Altun, Yol İş 2 Nolu Şube Başkanı Recep Karakaşlı, Kristal 
İş Bursa Yenişehir Şube Başkanı Yılmaz Demirci, Tez Koop İş Şube 
Başkanı Ayhan Kurtuluş Demirer, Teksif Demirtaş Şube Sekreteri 
Yüksel Şenol, DİSK Marmara Bölge Temsilcisi ve Birleşik Metal İş 
Şube Başkanı Ayhan Ekinci, Dev Sağlık İş İç Anadolu Temsilcisi 
Serpil Şahin, Emekli Sen Şube Başkanı Şahin Beyazhançer, KESK 
Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Şube Başkanı Cemal Akkurt, İHD 
Bursa Şube Başkanı Abdülaziz Özer, ÖDP İl Başkanı Yüksel Ak-
gün, ÖDP Yıldırım İlçe Başkanı Necla Türemen, Saadet Partisi İl 
Başkanı Hilmi Tanış ve yönetim kurulu üyeleri, SHP Yıldırım İlçe 
Başkanı Zafer Adaletsever ve il, ilçe yöneticileri, İşçi Hakları Der-
neği Başkanı Rahim Dede, Doğader yönetim kurulu üyeleri, Kosova 
Halesi Derneği Başkanı İsmail Peker ile Yıldırım Halkevleri temsil-
cileri katılarak destek verdiler.

BURULAŞ’TA İŞÇİ KIYIMI
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İhale Sonuçları Açıklansın!
Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz yaptığı basın açıklamasında, 

Demiryol İş Sendikası tarafından işkolu itiraz davası açmasından 
dolayı üyelerimizin sendikalaşma mücadeleleri kesintiye uğradı-
ğını söyledi. Genel Sekreterimiz Yılmaz basın açıklamasının de-
vamında şunları söyledi: “İşveren bu durumu üyelerimiz üzerinde 
istifa baskısı kurarak değerlendirdi. 182 işçiye, sendikamıza üye 
oldukları tarihten başlayan ve giderek yoğunlaşan, çeşitli biçimler-
de baskılar yapıldı. BURULAŞ ve Evin Taşımacılık yetkilileri; işten 
çıkarılacaklar listesi adı altında listeler göstererek, sürgün listeleri 
oluşturarak, istifa etmedikleri takdirde bu listelere dâhil edilecek-
leri tehditleri ile üyelerimizi yıldırmaya çalıştı. Bir süre sonra işten 
çıkarmalar ve sürgünler başlatıldı. Bu hukuksuzluklara karşı açtı-
ğımız davalarda, üyelerimizin sendikal nedenle işten çıkarıldıkları 
mahkeme kararları ile tespit edildi. Ancak mahkeme kararlarına 
rağmen bu hukuksuz tutum devam ettiriliyor.

Basın açıklamasında sık sık “ Direne direne kazanacağız, Hik-
met Şahin şaşırma sabrımızı taşırma, Yaşasın örgütlü mücadele-
miz, İş ekmek yoksa barış da yok, Baskılar bizi yıldıramaz, Yaşasın 
sınıf dayanışması” sloganları atıldı.

Sendikalardan Destek
Basın açıklamasına katılarak bir konuşma yapan TÜRK İŞ 

Marmara Bölge Temsilci Yardımcısı Sabri Özdemir Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Hikmet Şahin’i sorunu bir an önce çözmeye çağırdı. 
Özdemir açıklamasını şöyle sürdürdü: “Türk İş Bölge Temsilciliği 
olarak sonuna kadar yanınızda olacağız. Belediye Başkanı seçimle-
ri kazandığında Bursa’ya ve Bursa Halkına daha iyi hizmet etmeye 
geldiğini söylemişti.İşte sarı belediye otobüs şoförlerinin sorunları. 
Bir an önce verdiğiniz sözü tutun” diye konuştu. DİSK adına konu-
şan Marmara Bölge Temsilcisi ve Birleşik Metal İş Şube Başkanı 

Ayhan Ekinci Başbakan ve Çalışma Bakanının her fırsatta sendika-
laşmanın kayıt dışılığı önleyeceğini, işçilerin ve sendikaların örgüt-
lenmesi gerektiğini belirttiğini söyledi. “İşte TÜMTİS Sendikası 
Bursa örgütlendi. İşte Yörsan ve Tuzla Tersane işçilerinin yaşadık-
ları” diyen Ekinci, işçilerin örgütlendiklerinde işinden ve ekmek-
lerinden olduğunu söyleyerek bu duruma Başbakanın müdahale 
etmesi gerektiğini belirtti. KESK adına konuşan dönem sözcüsü ve 
Eğitim Sen Şube Başkanı Cemal Akkurt yaptığı konuşmada sonu-
na kadar sarı otobüs şoförlerinin yanlarında olduklarını ve ortak 
mücadele ile yeni haklar kazanacaklarını söyledi.

Belediye Yetkilileri Heyeti Kabul Etmedi!
Basın açıklamasından sonra BURULAŞ’ta çalışan üyelerimiz 

bir heyet oluşturarak Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin 
ile görüşmek istediler. Üyelerimizden oluşan heyet Büyükşehir Be-
lediyesine Başkan ile görüşmeye giderken diğer üyelerimiz ile bir-
likte destek olmaya gelenler oturma eylemi başlattılar. Büyükşehir 
Belediyesi yetkilileri “sizlere açıklama yapacak yetkililerden hiçbi-
risi şu anda burada değil” gerekçesi ile üyelerimizden oluşan heyeti 
kabul etmediler.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi Direnişteki 
Üyelerimizi Ziyaret Eti!
1 Haziran’da işten atıldıklarından dolayı, Bursa Büyükşehir 

Belediyesi önünde direnişlerine devam eden Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait sarı belediye otobüslerinde çalışan üyelerimizi 7 
Temmuz tarihinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi zi-
yaret etti. Ziyarete Selvi ile birlikte CHP Bursa Milletvekili Ab-
dullah Özer, İl Başkanı Gürhan Akdoğan, Türk İş Bölge Temsilci 
Yardımcısı Sabri Özdemir, Petrol İş Şube Başkanı Nuri Han, Batis 
Genel Başkanı Metin Budak, Kamu Sen İl Temsilcisi Selçuk Tür-
koğlu da katıldı.

Burada bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Cev-
det Selvi, çalışanların sendikaya üye olmalarının engellenmesinin 
anayasal bir suç olduğunu ve hapis cezası gerektirdiğini belirterek 
konuşmasına şöyle devam etti: “ İşçilerin zarara soktukları hiçbir 
işyeri yoktur. Yüzde 47 oranında oy aldığı insanları unutup global 
sömürünün uydusu haline gelenler, sizleri çoluk çocuğunuzla orta-
da bıraktılar. Bursa’daki bu olayda yalnız değilsiniz. Yörsan’daki 
işçiler sadece sendikalı olmak istedikleri için 5 aydır aileleriyle so-
kaktalar.” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in Bursa 
Milletvekili olduğuna dikkat çeken Selvi şunları söyledi:”Belediye 
Başkanı ve milletvekili aynı partiden. Bu kadar basit bir sorunu 
çözemeyenler ülkenin hiçbir sorununu çözemezler. Sorunlarınızı 
meclise taşıyacağım.” dedi. 
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MEHMET ALİ GÜNDAĞ- 2006 yılı-
nın 3. ayında BURULAŞ’ta işbaşı yap-
tım. Daha sonra işyeri, Evin Taşımacı-
lık adlı taşeron firmaya kiralandı. İşye-
rinde çalışan, 192 çalışandan 182’si ile 
birlikte  işkolumuzdaki yetkili sendika 
olan, TÜMTİS’e üye olduk. Evin Ta-
şımacılık Müdürü Nurettin Çakmak, 
bizleri yanına çağırarak sendikadan 
istifa etmemizi, etmeyeceğimizi be-
lirtmemiz üzerine de “istifa etmeyen-
leri Adapazarı’na sürgüne gönderirim, 
ayağınız taşa takılır başınıza bir şey-
ler gelebilir” diyerek tehdit etti. Tüm baskı ve tehditlere rağmen 
sendikamızdan istifa etmedik, örgütlülüğümüzü dağıtmadık ve di-
rendik. İşten çıkarıldık. Sendikamız ile birlikte işe iade davaları 
açtık. Sendikamızdan Allah razı olsun. 11 aydır sendikamızın üyesi 
ambar işçisi arkadaşların büyük desteğini gördük. Sendikalı olarak 
işe dönene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.1 Haziran itibari ile 
işbaşı yaptırılmayarak işten atıldık.

ÖMER ÇAKALOĞLU- 2006 yı-
lında BURULAŞ’ta işe başladım. 10 
gün sonra ise BURULAŞ’ta değil Evin 
Taşımacılık’ta işe başladığımı öğren-
dim. Çalışma koşullarımız ve ücretle-
rimiz iyi değildi. Aynı işi yaptığımız 
belediye otobüs şoförlerinin üçte biri 
kadar ücret alıyorduk. Kaza yaptığı-
mızda araçlar kaskolu olmasına rağ-
men tamir ücretleri bizlerden kesili-
yordu. Sorunlarımıza çözüm bulmak 
için sendikalaşmaya karar verdik ve 
TÜMTİS’e üye olduk. Sendikalaştık-
tan sonra ilk olarak 10 işçi arkadaşımız işten atıldı. İşten atıl-
mayanlar da baskı ve şiddet görerek istifaya zorlandık. TÜMTİS 
Sendikamıza üye olduktan sonra gördüğümüz birlik, beraberlik 
ve dayanışma bizleri birbirimize daha da kenetledi. Demiryol İş 
Sendikası mahkemeye itiraz ederek bizlerin sendikalı ve toplu 
sözleşmeli bir düzende çalışmamızı engellediler. Bir sendikaya 
bu tutumu yakıştıramıyorum. Mücadelemiz sonuna kadar de-
vam edecek.

RİTVAN KİRAZ- Ben de diğer ar-
kadaşlarımız gibi sendikamıza üye ol-
dum ve işten atıldım. İşe iade davası 
açtık ve kazandık. Dosyalarımız şu 
anda Yargıtay’da. 12 aydır çalışmı-
yorum, fakat TÜMTİS’le yatıp kalkı-
yorum. 1982 yılından bu yana çeşitli 
işlerde çalıştım, fakat ilk defa sendika-
yı bu işyerinde tanıdım, örgütlülüğün 
gerekli ve zorunlu olduğunu öğrendim. 
İşçilerin birliğinin hak almada zorunlu 
olduğunu öğrendim. İşçiler birlik olur 
ise hiçbir güç bizleri yenemez.

RAHİM KAÇAR-  Ben de diğer arkadaşlarım gibi sendikaya 
2007’nin 7. ayında üye oldum. Çalışma koşullarımızın ve ücretleri-
mizin düzeltilmesi için TÜMTİS’e üye olduk. Şehir içi toplu taşıma 
gibi  riski bir yerde sendikasız ve örgütsüz bir şekilde çalışamaya-
cağımızı gördük. Günde 6-15 saat arasında düzensiz olarak çalı-

şıyorduk. Sendika ve örgütlülük işçinin 
güvencesi ve sigortasıdır. Evin Taşı-
macılık işverenleri tarafından bizlere 
oldukça fazla baskı uygulanıyor, birçok 
arkadaşımın psikolojileri bozuldu. Bu-
nun sonucunda 2 yılda yapılacak kaza 
sayısına 2 ayda ulaşıldı. Bizler anaya-
sal haklarımızı kullanarak sendikalaş-
tığımızdan dolayı bunları yaşıyoruz. 
Sonuna kadar mücadele edeceğiz.

YÜKSEL TEKİN- Bizler işe girerken 
BURULAŞ yetkilileri tarafından sınava 
ve mülakata tabi tutularak işe alındık. 
Önce mülakata sonra yazılı sınava ve 
son olarak da psikoteknik değerlendir-
meye alındık. Başarılı olduğumuzdan 
dolayı işbaşı yaptırıldık. Birçok arkada-
şımız BURULAŞ ‘ta çalışacağız diyerek 
diğer işlerinden ayrılarak işbaşı yaptı.
Bir süre sonra ise Evin Taşımacılık’ta 
işbaşı yaptırıldık. Evin Taşımacılık işve-
renleri bizleri oldukça kötü koşullarda 
çalışmamızı istiyor ve bizlere örgütlen-

mememiz için yoğun baskı uyguluyorlar. Evin Taşımacılık yetkilileri 
işten çıkarılacağımıza dair bizlere ihtarname gönderdiler. Oldukça 
sıkıntılı ve stresli ortamda çalışıyoruz. Örgütlü ve TÜMTİS üyesi 
olmasaydım işten hemen ayrılırdım. 18 yıllık çalışma hayatımda 
ilk defa böyle bir örgütlülük ve sendika ile karşılaştım. Sendikalı 
olarak işe başlayana kadar mücadele edeceğim.

ÖMER EKER- 1 yıl önce arkadaşlarımızla sendikalaşmaya ka-
rar verdik. İşverenin baskıları sendikaya üye olduktan sonra baş-

ladı. İşverenin birkaç adamı sendika-
dan istifa ederek bizleri moral olarak 
çökertmeye çökertmeye başladılar. 
Örgütlülüğün ve sendikamızın bizlere 
kazandırdıklarını ilerleyen dönemlerde 
yaşayarak gördük. Birlik, beraberliğin 
ve örgütlülüğün gücünü gördük. TÜM-
TİS yetkililerine buradan teşekkür et-
mek istiyorum. Bizler haklarımızı biri-
lerine dayanarak değil kendi gücümüze 
güvenerek ve örgütlülüğümüzü büyüte-
rek sağlayabiliriz.

DOĞAN KAHYA- Bizler sarı bele-
diye otobüs şoförleri olarak çalışma 
koşullarımızın iyileştirilmesi talebiyle 
sendikalaşmaya karar verdik, TÜMTİS 
Sendikasına üye olduk. İşverenler bunu 
duyunca bize karşı psikolojik baskı uy-
gulamaya başladı. Şimdi anlatacağım 
olaylar baskıların nerelere kadar var-
dığını belirteceğim. Bize verilen hat 
çizelgelerinde kalkış ve varış saatleri 
bellidir. Bu saatler arasında turunu ta-
mamlamayan şoförlere de neden geç 
geldin diye sorulmakta ve savunmamız 

istenmekte, bazen de para cezaları verilmektedir. Bizler bu sorun-
ları yaşamamak ve daha iyi koşullarda çalışmak için sendikalaştık 
ve sonuna kadar mücadele edeceğiz.
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3 Ekim 2007’den bu yana, Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Gazi-
Ulaş’ta çalışan 256 belediye otobüs şo-
förü ve tamirci ustası olan üyelerimizin 
direnişleri devam ediyor. Ekim 2007’den 
bu yana devam eden mücadelemizde 
üyelerimiz büyük ekonomik zorluklar 
yaşadılar. Evlerinin kirasını, elektriğini, 
telefonunu, su faturalarını ödeyemez, 
okula gönderdikleri çocuklarına harçlık 
veremez hale geldiler. Bazı üyelerimiz-
den kışın evlerine yakacak odun, kömür 
alamadıklarından dolayı yakınlarının ya-
nına taşınanlar oldu. Ama üyelerimiz yıl-
madılar, direndiler. Sendikamızın diğer 
üyelerinin bu dönemde ciddi yardımlarını 
gördüler. Grevci Telekom işçileri başta 
olmak üzere işçi ve memur sendikaların-
dan destekler oldu. Direnişte olan üye-
lerimiz dostunu, düşmanını bu dönemde 
oldukça iyi tanıdı.

Üyelerimiz tüm bu zorlukları yaşarken, 
Büyükşehir Belediye Başkanı’nın “1.000 
YTL. maaş vereceğim, sendikadan istifa 
edin gelin” teklifini ellerinin tersiyle geri 
çevirerek, onurlarının satılık olmadığını, 
birliklerini bozmayacaklarını, mücadele-
lerine leke sürdürmeyeceklerini göster-
diler. İşçi düşmanı olanların bu onurlu 
davranışı anlamalarını bekliyor değiliz. 
Onlar parayla her şeyi alıp satacağını, 
yalan ve demagoji ile işçileri bölecekleri-
ni düşündüler ama hevesleri kursakların-
da kaldı. Gazi-Ulaş’ta çalışan üyelerimiz 
sendikalarından asla vazgeçmeyecekler, 
işlerine sendikalı olarak dönünceye kadar 
mücadeleye devam edecekler. 

Üyelerimizin azmi ve kararlılıkları 
sonuç verdi, 100 üyemiz işe iade dava-
larını kazanırken, 70 üyemiz tekrar iş-
başı yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Asım Güzelbey’in, “kesinlikle kimseyi 
işbaşı yaptırmam” dediği yerde işbaşı 
yaptılar. 45 üyemiz Gazi-Bel Şirketinde 
işbaşı yaparken, 25 üyemiz de Gazi-Ulaş 
şirketinde işbaşı yaptı. Açtığımız işe iade 
davaları üyelerimizin Büyükşehir Beledi-
yesi işçileri oldukları kararının verilmesi 
ile sonuçlandı. Mahkeme ayrıca üyeleri-
mizin çalışmadıkları süreler için 4 aylık 
maaş verilmesine ve tekrar işbaşı yaptı-

rılmamaları halinde ise 12 aylık brüt ma-
aşları tutarında sendikal tazminat öden-
mesine karar verdi.

9 ayı aşkın süredir sürdürdüğümüz 
mücadele süresince ekonomik zorlukların 
yanında yoğun baskılara da maruz kal-
dık. Üyelerimizin eşlerinden oluşan bir 
heyet Büyükşehir Belediye Başkanı ile 
konuşmaya giderken, polisin biber gazlı 
saldırısına maruz kaldılar. Başkanın şi-
kayeti sonrası sabahın altısında belediye 
otobüs garajı polisler tarafından bası-
larak zor yoluyla otobüsler çıkarılmak 
istendi. Baskına gelirken gaz bombası, 
polis köpeği, tazyikli su sıkma aracı unu-
tulmamıştı. Benim de içerisinde olduğum 
31 kişi gözaltına alındık. Zor kullanarak 

otobüsleri çıkarma girişimine karşı, ka-
rarlı tutum takınan üyelerimiz Belediye 
Başkanı Asım Güzelbey’in “otobüsleri 
şoförler tamir edilecek yere götürürler-
se, bakımı yapılan araca kendileri çıka-
cak” sözü üzerine otobüslerin garajdan 
çıkışına izin verildi. Güzelbey o sözünü de 
tutmadı. 

Direniş hepimize çok şey öğretti. 
Üyelerimizin çoğu ilk defa sendikaya üye 
olmuşlardı. Yine birçoğu ilk defa direniş 
yaşamışlardı. İlk defa eş ve çocukları 
ile eylem yaptılar.Ve ilk defa eş, çocuk 
sokaklarda emek ve işçi düşmanlarına 
karşı mücadele ettiler.üyelerimizin ta-
mamı işbaşı yapana kadar mücadele 
edeceğiz. 

GAZİ-ULAŞ’TA MÜCADELEMİZ 
DEVAM EDİYOR!

Muharrem Yıldırım
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İstanbul Trafik Vakfı ile sendikamız 
arasında yürütülen Toplu İş Sözleşme-
lerinde (TİS) anlaşma sağlandı. Üyeleri-
mizin ücretleri  %22 ile  %39 arasında 
değişen oranlarda arttı.

Sendikamız ile İstanbul Trafik Vak-
fı yetkilileri arasında sürdürülen TİS 
görüşmelerinde anlaşmaya varıldı ve 
14.07.2008 tarihinde, İstanbul Tra-
fik Vakfı’ndan sorumlu Vali Yardımcısı 
Cumhur Güven Taşbaşı, İstanbul Trafik 
Vakfı Genel Müdürü İzzet Pulur, Perso-
nel Müdürü Okan Kansu ile Genel Başka-
nımız Kenan Öztürk, Genel Sekreterimiz 
Gürel Yılmaz ve İstanbul 1 Nolu Şube 
Başkanımız Ersin Türkmen’in katılımı 
ile 3. dönem Toplu İş Sözleşmesi, İstan-
bul Valiliği’nde imzalandı.

01.07.2008-30.06.2010 tarihleri 
arasında geçerli olacak toplu iş sözleş-
mesine göre; ücretlere ilk altı ay için 
%22-%39 arasında değişen oranlarda 
zam yapılması, diğer altı aylık dilimler 
için ise D.İ.E. Tüketici Fiyat Endeksine 
artı 1 puan refah payı eklenmesi şeklinde 
uygulanacaktır.

Sosyal yardımlarda ise mevcut hak-
lara (erzak , yakacak, eğitim, yemek , 
evlilik, doğum, ölüm yardımlarına) %20-
%100   arasında değişen oranlarında ar-
tış sağlanmıştır. Yıllık 30 gün üzerinden 
hesaplanan kıdem tazminatı yıllık 35 
güne çıkarılmıştır. Ulusal, dini bayramlar 
ve hafta tatili çalışılması durumunda üc-
retlere %150 zam yapılmıştır.Daha önce 
yıllık 100 gün olarak ödenen ikramiye;  
toplam 112 günlük net ücret tutarında 
ödenmesi kararlaştırıldı.

TİS Hazırlık Sürecine Temsilci ve 
Üyelerimiz Etkin Bir Şekilde Katıldı! 

İstanbul Trafik Vakfı’nda, 14 Mayıs 
2008 tarihinde başlayan 3. dönem TİS 
ile üyelerimizin önemli kazanımlar elde 
ettiklerini belirten 1 Nolu Şube Başkanı-
mız Ersin Türkmen şunları söyledi: “Son 
dönemde imzalanan sözleşmeler ile Trafik 
Vakfı’nda imzaladığımız sözleşme karşı-

laştırıldığında gerek ücretlere yapılan 
zamlar bakımından gerek sosyal  ve idari 
haklar bakımından en iyi sözleşmelerden 
birini imzaladığımızı söyleyebilirim. İm-
zaladığımız TİS’in başarı ile sonuçlan-
masında üyelerimizden başlayarak işyeri 
temsilcilerimiz, Şube Yönetim Kurulumuz 
ve Genel Merkezimizin birlikte iyi bir TİS 
hazırlığı yapmamızdan kaynaklandı.Tra-
fik Vakfı işyerleri dağınık olmasına rağ-
men temsilci arkadaşlarımızla birlikte 
TİS komisyonu oluşturduk. 20 kişilik bir 
komisyon ile işyerlerinde anket çalışması 
yaptık, teklif tasarımızı tüm üyelerimi-

zin talepleri üzerinden ve onlarla tartı-
şarak hazırladık. Trafik Vakfı Yönetimi 
ile yaptığımız her görüşmeyi temsilci ar-
kadaşlarımız ile birlikte katıldık ve her 
aşamasından üyelerimizi bilgilendirdik. 
Sonuçta üyelerimiz,şubemiz ve Genel 
Merkezimiz bu dönemde kararlı ve süre-
ce örgütlü müdahale ettiğimizden dolayı 
başarılı bir sözleşme imzaladık. Bu bizim 
Trafik Vakfı’nda imzaladığımız 3 TİS ve 
daha önceki sözleşme dönemlerinde hiç 
bu kadar örgütlü ve kararlı olmamıştık. 
Bundan sonra örgütlülüğümüzü daha da 
arttıracağız” dedi. 

İSTANBUL TRAFİK VAKFI’NDA 
TİS İMZALANDI!



TÜMTİS   23

İzmir Şubemiz, Olağanüstü Genel Kurulu 
18 Mayıs 2008 tarihinde Hakemler Lokali 
Salonu’nda yapıldı. Divan Başkanlığı’na 
sendikamız avukatlarından Nedim Değir-
menci, Başkan Yardımcılığı’na Merkez De-
netleme Kurulu üyesi Hasan Yayık Divan 
Üyeliklerine ise üyelerimiz Nurşen Üvez ile 
Yalçın Aytar seçildiler.

Kongrenin açılış konuşmasını Genel Ör-
gütlenme Sekreterimiz ve İzmir Şube Baş-
kanımız Cafer Kömürcü yaptı. Kömürcü 
yaptığı konuşmada sendikamızın son 1 yıl-
da yeni işyerlerinde örgütlenerek büyüdüğü-
nü, İzmir’de de Akdeniz Selçuk Ambarında 
örgütlendiklerini söyledi. Sendikamızın son 
Genel Kurulu’nda Örgütlenme Sekreteri se-
çildiğini söyleyen Kömürcü, “sendikamızın 
tüzüğüne göre iki görevim vardı. İzmir Şube 
olarak yönetimde yaşadığımız sorunlardan 
dolayı değil, üzerime aldığım iki görevi bir 
arada yürütmede yaşadığım sıkıntılardan 
dolayı, ve yeni örgütlendiğimiz işyerlerin-
deki arkadaşların önlerini açmak için İzmir 
Şubesi olarak oybirliği ile Olağanüstü Genel 
Kurul kararı aldık.Ben de diğer görevimde 
daha verimli olmak tercihini yapmak duru-
munda kaldım” dedi.

Genel Başkanımız Kenan Öztürk ise 
yaptığı konuşmada AKP Hükümetinin işçi 
ve emekçilerin kazanılmış haklarına yö-
nelik saldırılarını arttırdığını söyleyerek, 
“kıdem tazminatlarımıza göz dikiyorlar, 
İstihdam Paketi adı altında saldırı paketi 
hazırlıyorlar” dedi. AKP Hükümeti yet-
kililerinin bir taraftan Avrupa Birliği’ne 
giriyoruz, ülkeyi demokratikleştiriyoruz 
derken maskelerini 1 Mayıs’ta İstanbul’da 

yaşananlardan sonra düşmüştür diyen Ge-
nel Başkanımız Öztürk, emek örgütleri-
nin saldırıları püskürtmelerinin mümkün 
olduğunu söyledi. Emek Platformu’nun 2 
saatlik iş bırakma eylemi işçilerin gücünü 
bir kez daha gösterdiğini belirten Öztürk, 
“AKP sendikalardaki uzantıları vasıtası ile 
emek örgütlerini böldü.TÜRK İŞ’e bağlı 11 
sendika olarak mücadeleci bir TÜRK İŞ is-
tiyoruz diyerek bir açıklama yaptık. Bizim 
de içerisinde yer aldığımız sendikaların bu 
tutumu oldukça önemlidir” dedi.
İzmir Şubemizin gerçekleştirdiği Olağa-

nüstü Genel Kurula değinen Genel Başkanı-
mız Kenan Öztürk, “İzmir Şubemiz, Şube 
Başkanının diğer görevinden dolayı böyle 
bir karar aldı. Biz Genel Merkez olarak 
Şube Yönetiminin oy birliği ile aldığı kara-
rı demokratik hak olarak değerlendirdik ve  
Genel Kurulun sendikamıza yakışır ve de-
mokratik kurallar içerisinde geçmesi gere-

kir. İsteyen arkadaşlarımız istediği organa 
aday olabilir” dedi.
Şükrü Günsili ise görev yapan tüm ar-

kadaşlara teşekkür ederek başladığı konuş-
masında Şube Başkanlığına aday olduğunu 
söyleyerek, “gücümüz birliğimizdir.Yeni 
seçilecek arkadaşlarla daha iyi neler yapa-
biliriz, şubemizi nasıl büyütebiliriz diye tar-
tışarak önümüze yeni görevler koyacağız.
Şube Başkanlığı’na 1998’den sonra yeniden 
aday oluyorum. Görevin büyüğü küçüğü ol-
maz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya 
çalışacağız” dedi.

Yapılan seçimler sonucunda İzmir Şube 
Yönetimimiz şu isimlerden oluştu. 

Şube Başkanı : Şükrü GÜNSELİ
Şube Sekreteri: Cafer KÖMÜRCÜ
Şube Mali Sekreteri:
 Abdulcabbar KARATAŞ

Şube Yönetim Kurulu:
 Tevfik ÇELİK
 Cengiz BİLDİRİCİ
 Mesut AÇIK
 Ayhan ÖZDEN

Şube Denetleme Kurulu Üyesi:
Kadir DERELİ 
Sinan BİNGÖL
Levent TOP

Şube Disiplin Kurulu Üyesi:  
Ergin KARATAŞ
Ramazan DAĞLI
Mustafa AYTEMUR

İZMİR ŞUBEMİZ OLAĞANÜSTÜ 
GENEL KURUL YAPTI!
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Düzce Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan Desa 
Deri’de çalışan 41 işçi Deri İş Sendikasına üye olduklarından 
dolayı işten atıldılar. 

29 Nisan tarihinden bu yana fabrika önünde bekleyen işçilere 
destek olmak amacıyla fabrika önüne giden Deri İş Genel Baş-
kanı Musa Servi, Türk İş Düzce İl Temsilcisi Ali Gürel gözaltı-
na alındılar. Serbest bırakılan işçi ve sendikacılar fabrika önüne 
gelmelerinin ardından tekrar göz altına alındılar.

Desa Deri’nin İstanbul Sefaköy’de bulunan Genel Merkezi 
önünde bir araya gelen Musa Servi burada yaptığı açıklamada 
Desa işçilerinin köle olmadıklarını sendikalaşarak gösterdikleri 
söyledi. Basın açıklamasına işçi ve memur sendikaları temsilci-
leri ile İstanbul Şube Başkanımız Çayan Dursun ve 1 Nolu Şube 
Başkanımız Ersin Türkmen de katıldı.

Genel Başkanımız Kenan Öztürk yaptığı açıklamada işten 
atmaları ve göz altıları kınadı. Genel Başkanımız açıklamasın-
da şunları söyledi: “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik çıkarılan yeni yasalarla örgütlenmenin ve sendikalaşmanın 
önündeki engelleri kaldırdıklarını, sendikalaşmanın kolaylaştır-
dıklarını belirtiyordu. Desa Deri’de yaşananlar Bakan’ın açıkla-
malarının nasıl uygulandığını çarpıcı bir şekilde göstermektedir. 

TÜMTİS Sendikası olarak, Anayasal ve yasal bir hak olan sendi-
kalaşma haklarını kullanarak sendikalı oldukları için işten atan 
işvereni, demokratik haklarını ararken işçilerin, Deri İş Sendi-
kası Genel Başkanı ve Türk İş İl Temsilcisinin göz altına alınma-
larını kınıyoruz.Desa İşçileri ve Deri İş Sendikası ile dayanışma 
içerisinde olduğumuzu ve işçilerin ve sendikanın talepleri bir an 
önce yerine getirilmelidir.” 

DESA DERİ İŞÇİLERİ SENDİKADAN VAZGEÇMİYOR!

Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde yaşanan ölümler karşısında hü-
kümet ve patronların gerekli önlemleri almaması greve çıkan 
tersane işçileri “insanca yaşam ve insanca çalışma koşulları” 
istediler. “Hergün teker teker ölmektense 16 Haziran’da hepi-
mizi öldürün” diyen Limter-İş üyesi tersane işçileri, patronların 
ve taşeronların işten atma tehditlerine rağmen greve çıktılar. 
Birçok tersanede üretimin durduğu, bir çoğunda da durma nok-
tasına geldiği tersanelerde, işçiler patronları ve hükümeti iş ci-
nayetlerine karşı somut önlemler almaya çağırdılar.

Greve Büyük Destek
Greve pek çok aydın, siyasi parti, meslek odası, milletvekil-

lerinin yanı sıra Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Genel Örgüt-
lenme Sekreterimiz Cafer Kömürcü, İstanbul Şube Başkanımız 
Çayan Dursun ile birlikte direnişte olan Çipa ve Şimşek taşeron 
şirketlerinden atılan üyelerimiz de katıldılar. Greve ayrıca çok 

sayıda sendika genel başkanı, aydın ve yazarlar, siyasi parti mil-
letvekilleri ve genel başkanları, demokratik kitle örgütleri tem-
silcileri, yöre dernekleri temsilcileri ile yurt dışından sendika ve 
işçi temsilcileri katılarak destek verdiler.

Limter İş Genel Başkanı Cem Dinç, tüm baskı ve tehditle-
re rağmen tersane işçilerinin yaşam hakkı için grev çağrıları-
na yanıt verdiklerini söyledi. İş cinayetlerine karşı patronlar ve 
hükümetin açıklama yapmaktan öteye geçmemesi üzerine grev 
kararı aldıklarını belirten Dinç, işçilerin gerekli önlemler alınana 
kadar mücadele etmekte kararlı olduklarını belirtti. Son olarak 
TOBB’un arabuluculuğunda yapılması beklenen toplantının ya-
pılmadığını, sendikalarının sürece dahil edilmek istenmediğini 
belirten Dinç, “bizsiz ve işçisiz çözüm olmaz. Buna izin verme-
yeceğiz” dedi. Patronların greve katılacak işçileri işten atmakla 
tehdit ettiklerini söyleyen Dinç, “eğer bir arkadaşımız işten atı-
lırsa, yarın onların kapısında olacağız” dedi.

TERSANE İŞÇİLERİ ÖLÜMLERE KARŞI GREVE ÇIKTI!
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YEDİ AYDIR DİRENİŞTE OLAN YÖRSAN 
İŞÇİLERİNİ ZİYARET ETTİK!

Gebze’de, Eczacıbaşı Grubu ve Giesecke&Devrient ortaklı-
ğında kurulu Elektronik Kart Sistemleri A.Ş. (E-Kart) işçileri, 
16 Haziran tarihinde greve başladılar. E-Kart işçileri Basın İş 
Sendikası’na 2006 Ağustos ayında üye olarak başlattıkları ör-
gütlenme ve toplu sözleşme mücadelesinde aradan geçen 2 yılda 
işverenin uzlaşmaz tutumunda direnmesi sonucunda grev süreci-
ne girildi.

Basın İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu yaptığı açıklama-
da, “E-Kart Yönetimi, 17 Ağustos’ta yetki başvurumuzu yaptığı-
mız günden bugüne, sendika ve toplu sözleşme karşıtı tutumunda 
direndi. Geride bıraktığımız süreçte, işçiler sendikadan istifaya 
zorlandılar, yetmedi öncü işçilerimiz işten atıldı. Açık olan, ço-
ğunluğumuza itiraz edildi, yıllardır kullanılan işkolu koduna itiraz 
edildi. Son olarak, grev uygulamasının arifesinde 2 üyemiz daha 
işten çıkarıldı. Bugüne kadar açtığımız ve Yargıtay’ca incelenen 
işe iade, işkolu ve çoğunluğumuza ilişkin davalar lehimize sonuç-
lanmışken, işveren bu kez başlayan toplu sözleşme sürecinde gö-
rüşmeleri reddederek, sadece bizlerin hak ve özgürlüklerine değil, 

yargı kararlarına da saygıları olmadığını göstermiştir” dedi.
Grevdeki E-Kart işçilerini içerisinde sendikamızın da bulun-

duğu birçok sendika, kitle örgütü, siyasi parti tarafından ziyaret 
edildi.

Direnişte olan Unilever’in taşaron şirketlerinde çalışan üyele-
rimiz ve İstanbul Şube Başkanımız Çayan Dursun E-Kart işçile-
rini ziyaret ettiler.

Tek Gıda-İş Sendikası’na üye olduklarından dolayı işten atılan 
ve Yörsan’ın Susurluk’ta bulunan fabrikası önünde direnişlerine de-
vam eden işçileri ziyaret ettik. Yedi aydır direnişte olan 400 Yörsan 
İşçilerini ziyarete, Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, Merkez Yöne-
tim Kurulu Üyemiz Muharrem Yıldırım, Bursa Şube Başkanımız 
Ahmet Güllü ile işten atıldıklarından dolayı direnişlerine Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi önünde devam eden belediye otobüs şoförleri ile 
Bursa Ambarlarında çalışan temsilci ve üyelerimiz katıldı. “Direne 
direne kazanacağız, Yörsan işçisi yalnız değildir, İş ekmek yoksa 
barış da yok, Yaşasın sınıf dayanışması, Yaşasın örgütlü mücade-
lemiz, Birlik mücadele zafer” sloganları atıldı.

Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Tek Gıda-İş Örgütlen-
me Uzmanı Ömer Seyfettin Atılgan direniş hakkında bilgi verdi. 
Atılgan, 209 gündür sendikalı olarak işe geri dönme mücadelesi 
verdiklerini belirterek, “Çalışma Bakanlığı yetkilileri 400 işçinin 
ekmeği ile oynadı.Mahkemelerde işe iade davalarını kazandık. İş-
veren Yargıtay’a itiraz etti. Hukuki sürecin sonuçlanmasını bekliyo-
ruz. Kazanan biz olacağız, kazanan işçi sınıfı olacak” dedi. Bizler 
TÜMTİS’i mücadele ve direnişlerden tanıyoruz diyerek konuşması-
nı sürdüren Atılgan, “ziyaretiniz bizlere güç ve moral verdi. Yörsan 
işçileri adına hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Kazanan İşçi Sınıfı Olacak
Yörsan’ın önünü mücadele ve direniş merkezine dönüştüren 

işçileri selamlayarak konuşmasına başlayan Genel Sekreterimiz 
Gürel Yılmaz, “işçilerin sınıf kardeşlerinden yani bizlerden başka 
dostu yoktur. Kazanacağımız her başarı işçi sınıfının başarısı ve 
kazanımı olacaktır” dedi. Sendikalı olarak işe geri dönme müca-
delelerinin sürdüğü, Burulaş ve Unilever direnişleri hakkında da 
bilgi veren Yılmaz, “direnişler bir okuldur. İşçiler bu okulda dos-
tunu, düşmanını daha iyi anlıyorlar.İşimizi, sendikamızı elimizden 
alanlara karşı birleşelim.İşçi sınıfı olarak birleşmezsek sermaye 
bizleri bir kaşık suda boğar.İşçilerin birleşmekten başka bir şans-
ları yok. İşçiler olarak el ele, omuz omuza, yürek yüreğe birle-
şirsek bizlerin önünde kimse duramaz” dedi. Yoğurdun, sütün ve 
peynirin ustaları işlerine geri dönünceye kadar Yörsan ürünleri 
tüketmediklerini ve tüketmeyeceklerini söyleyen Genel Sekrete-
rimiz Gürel Yılmaz, “Buradan Başbakan’a ve Çalışma Bakanı’na 
sesleniyorum.Gidin özel sektörde örgütlenin diyorlardı.Özel sek-
törde örgütleniyoruz. Anayasal haklarını kullanarak sendikalaşan 
işçiler, anayasal haklarını kullanmak için dahi direniyorlar. Sayın 
başbakan işte sonuçları” dedi.

E-KART’TA GREV DEVAM EDİYOR!
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Tahran Otobüs İşçileri Sendikası’nın Genel Başkanı Mansur Osanloo ve Genel Sekreteri Mahmut Salehi, 
10 Temmuz 2007 tarihinde, Tahran’da evlerine yakın bir yerde, İran güvenlik güçlerince gözaltına alındı-
lar. 2007 Ekim ayında çıkarıldıkları mahkemede, “İran’ın ulusal güvenliklerini tehlikeye attıkları ve rejimi 
eleştirdikleri” gerekçesi ile tutuklanarak, 5 yıl hapse mahkum edildiler. Yine 25 Haziran 2008 tarihinde 
ise sendikanın iki yöneticisi Gholamreza Gholomhosseini ve Hassan Dehghan Dehnavi, tutuklanarak ceza-
evine konuldular. Düzmece suçlamalar gerekçe gösterilerek sendikacıların tutuklanması yabancı olmadığı-
mız, Türkiye’de de yaşadığımız bir uygulamadır. 
Mansur Osanloo ve sendikanın yöneticilerinin tutuklanmalarının nedeni; İran Hükümetinden bağımsız sen-
dikacılık yapmaları, hükümetin denetimi altında olmayı reddetmeleridir. 2005 yılının Haziran ayında kuru-
lan Tahran Otobüs İşçileri Sendikası’nın yöneticileri muhalif tutumları nedeniyle birçok kez gözaltına alın-
dı. Kurulduğu tarihten bu yana üyelerinin haklarını korumak için onurluca mücadele veren sendika, baskıcı 
rejim tarafından çok ağır baskılara maruz bırakılıyor. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), ITF 
ve Uluslararası Af Örgütü tarafından çok sayıda protesto etkinliği gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen etkin-
liklerde tutuklanan sendikacıların, İran’ın ulusal güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit oluşturmadıkları, 
kötü bir üne sahip olan Evin Hapishane’sinde sağlık durumlarının gün geçtikçe kötüleşiyor.
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Alman Gıda Sendikası NGG’nin Dor-
mund Şube Başkanı Manfred Sträter’in 
daveti üzerine 8 Nisan 2008 günü, Şube 
Yönetim Kurulu ile yapılan toplantıda ülke-
mizdeki sendikal hareketin ve özel olarak da 
TÜMTİS’in durumu ve sorunları ele alındı. 
NGG Dortmund Şubesi Örgütlenme Görevli-
si Selahattin Yıldırım ile birlikte hazırladı-
ğımız yazılı metin ilk elden Şube Yönetimi 
tarafından imzalanarak yaşama geçti.

Türkçe, Almanca, Hollandaca ve İngi-
lizce olarak hazırlanan kampanya metni 
Almanya, Fransa, İsviçre ve Hollanda’da 
başta işyeri temsilcileri olmak üzere sen-
dika şubelerine, Avrupa Parlamentosu ve 
Federal Parlamento üyelerine ve etkin olan 
tüm kişi ve kuruluşlarına ulaştırıldı. Kam-
panya artık; Ford, Thyssen, Krupp, MAN ve 
Jeco gibi işletmelerin içinde, bizzat oralar-
da çalışan işçilerin elinde yaygınlaştı, sınıf 
eksenine yerleşti. 

Sendika Merkezleri Ve Kuruluşlar 
Kampanyayı Sahiplendi
DGB’nin  eyalet temsilcilikleri, IG Metall 

Bölge Başkanlıkları metni kendi sitelerinde 
kendi yayınlayarak kampanyayı üstlendiler. 
Almanya’daki sivil toplum ve göçmen ku-
ruluşları olan; Avrupa Alevi Birlikleri Fe-
derasyonu (AABF), YEK-KOM, KOK-KAR, 
AGİF, YAKEM, Türkiyeli Öğretmenler Bir-
liği, Özgürlük ve Dayanışma Almanya, Irk-
çılığa Karşı Birlik İnisiyatifi, Pablo Neruda 
Kültür Merkezi, Nazi Kurbanları Derneği, 
Küba Almanya Dostluk Derneği, Kuzey Ren 
Westfalia Barış İnisiyatifi, Dortmund Eği-
tim Vakfı, Rosa Lüksemburg Vakfı-Berlin, 
Dortmund Sosyal Forum, Sol Parti, Sosyal 
Demokrat Parti, Yeşiller Partisi ve KPD’nin 
çeşitli il ve eyalet örgütleri ile geçlik örgüt-
leri imzaları ile katkı sağladılar. Araların-
da Yılmaz Karahasan, Nazif Özbek, Ümit 

Köseoğlu gibi sendikacıların, Cem Özdemir, 
Ozan Ceyhun, Bernard Repkay, Feleknaz 
Uca, Cladia Roth, Ulla Jelpke gibi milletve-
killerinin, eyalet eski Çalışma Bakanı He-
rald Schartan katıldığı, faks çekerek daya-
nışmada bulunduğu 500’ü aşkın sendikacı, 
işyeri temsilcisi, milletvekili ve kurum tem-
silcilerinin dayanışmasına ulaştı. Çağırıcı 
olarak kampanyaya katılan Federal, Eyalet 
ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili (SPD 
Yeşiller ve Sol Partiden) sayısı ise 23 oldu. 

Kampanya ile ilgili haberler Junge 
Welt gibi Alman gazetelerinde, Sol Par-
ti yayın organlarında konu edilmesi, Yol 
TV’nin konuya ilişkin iki ayrı tarihte prog-
ram yapıldı.

Dayanışma Sınıf Kardeşliğini 
Açığa Çıkardı!
Almanya’da süren kampanya çalışmala-

rında pek çok ilginç ve duygusal olaylar da 
yaşandı. IG Metall Sendikası’nın işyeri tem-
silcilerini eğitmek için kurduğu 3 büyük tesi-
sinden biri olan Spockhövel Eğitim Tesisi’ne 
davet edildik. Tesis; Kongre Salonu, onlarca 

eğitim salonu, spor salonu, yüzme havuzu, 
yüzün üzerinde odası ve büyük bir kafeter-
yası ile ormanın içinde yükselen devasa bir 
yapı. Ülkenin çeşitli işyerlerinden gelmiş 40 
dolayında temsilciye Türkiye’de Sendikal 
Hareketin Durumu ve Sorunları ile Dayanış-
ma Kampanyası’na ilişkin bir Panel vermek 
üzere bizi davet eden IG Metall’in deneyimli 
eğitimcisi Wolfgang Buchholz, uzun yıllar 
metal işçiliği yapmış müzik ile de uğraşan 
bir dost. Wolfgang, Selahattin ve benim bu-
lunduğum kürsünün sağlı sollu yanlarında 
yer alan perdelerde İstanbul’daki 1 Mayıs’a 
ilişkin savaşı andıran görüntüler ekrana 
geliyordu. Konuşmalarımı Almanca’ya ter-
cüme eden Selahattin arkadaşın yanısıra 
Wolfgang’da söz alarak açıklamaları ayrın-
tılandırıyordu. Panele iki eğitimci de dinle-
yici olarak katılmıştı.

Sendikal haklarla ilgili yasaların hük-
mettikleri ile pratikte sendikal örgütlen-
menin engellenmesi çelişkisini her ne kadar 
anlatmaya çalıştıksa da yasaların kesinkes 
uygulandığı Almanya’da sendikacıların bu 
çelişkiyi anlamakta zorlandıklarına tanık 
olduk. 

DAYANIŞMA KAMPANYASI, DORTMUND’DA 
BAŞLADI AVRUPA’YA YAYILDI!

İlker Dilcan
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Ambar ve taşımacılık işi ağırdır. Ter, ter olmakla kalmaz; kan 
olur ambarlarda. Ellerin ve avuçların nasırları omuzbaşlarında 
da yüktür bizde. 

TÜMTİS Sendikası da taşıma ve ambar işçilerinin kan ve ter 
içinde kurduğu bir örgüttür. Alınterinin ve emeğin hakkı için mü-
cadele eden sınıf sendikası yani. Ambar işçilerinin geleneğinde 
mücadele, emekten yana olmak ve sınıf kardeşliği vardır. Sadece 
çalışma yaşamının sorunları ile yetinmedik. İşçilerin sorunlarının 
toplumsal yönüne gözlerimizi kapamadık. TÜMTİS, toplumsal 
süreçlerin dinamizmi olan işçi hareketi içinde yerini her zaman 
aldı. Ve bu mevzisinde onurluca durmaya devam etmektedir. 

Sebep buydu. TÜMTİS susmalı ve olmamalıydı. Bu nedenle 
sendikamıza yöneldiler. TÜMTİS tecrite konuldu. Ablukaya alın-
dı. Dövüldük, joplandık! İşten atıldık. Ekmeğimize kan doğran-
dı. Yöneticilerimizi hukuksuzca hapsettiler. 

Hiçbir sendika TÜMTİS kadar çetin sorunlarla karşılaşmadı. 
Yoğun saldırılara maruz kalmadı. Her örgütlenmemiz bir ekmek 
kavgası oldu.

Emek kutsaldı oysa. Emeğin örgütü ise kadim. Sendikamıza 
saldırıp Ah’ımızı aldılar!

Bizde Veba’limizi yükledik onlara. Demokrasi çığlığımız sı-
nırları aştı. Dünyanın her yanından sınıf kardeşlerimizin gülen 

yüzleri bize döndü. İran otobüs işçileri grev yerlerinden koştular. 
Almanyanın metal işçileri, Gıda Sendikası. Kanada’nın, Ame-
rika, İspanya, Azerbeycan, Rusya, Avusturalya, Zellandanın 
emekçileri! Sınıf kardeşlerimiz! Sesimize ses verdiler. Kararlılı-
ğımız onların mücadelesiyle birleşti. 

Ve Türkiye sendikal hareketi tarihindeki en yoğun ve geniş 
ulusal ve uluslararası dayanışmalarından birisi de gene sendika-
mıza, onun mücadeleci yönetici ve temsilcilerine nasib oldu. 

Bu dayanışma ambar işçilerine, onların mücadeleci ve kararlı 
tutumlarına ve sendikal anlayışlarına hakkıyla ve layıkıyla ya-
kıştı. Ve bu süreçle birlikte TÜMTİS etrafındaki saldırı ve tecrit 
ablukası şimdilik ama önemli ölçüde kırılmış oldu. 

Emeğin bereketli gücü birleşecek ve kalan zorlukları da aşa-
caktır. Sendikal örgürtlenme mücadelesi demokratik meşruiyet 
hakkı olarak genişlemeye devam edecektir. Hiç bir TÜMTİS’li 
bu görevden ve fedakarlıklardan geri durmayacak. Emeğe ve 
alınterine sadakatimiz devam edecektir. Çünkü gerisi ambar iş-
çilerine Ar olur. 

‘Dayanışma Zerafettir!’ diyor Che Guevera. Bu özel sayı 
TÜMTİS’e uygulanan abluka ve tecrite karşı verilen adalet ve 
meşruiyet mücadelemizin, işçilerin dayanışma eyleminin derlen-
miş belgeleridir. Yani ‘Emeğin Zerafetinin” dökümanıdır. 


