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SUNUÞ 

Ý
nsanlarýn ve toplumlarýn hayatýnda iz býrakan öyle önemli olaylar vardýr ki 
o toplumlarýn tarihleri, o olayýn öncesi ve sonrasý diye ikiye ayrýlýr. O olay-
larýn ortaya çýktýðý tarihsel koþullar ve o olaylarýn insanlarýn hafýzasýnda 

edindiði yer unutulmazlar arasýna girer. O olaylarýn içerisinde yer alan kahra-
manlar, bu onuru çocuklarýna ve torunlarýna paha biçilmez bir þeref olarak 
miras býrakýrlar. Ýþte Türk Telekom Grevi, Telekom iþçisinin çocuklarýna ve 
torunlarýna býrakacaðý bir onurlu altýn miras olarak hafýzalarýmýzda sarsýlma-
yacak yerini almýþtýr. Ne mutlu bu büyük mücadelenin neferi olmuþ, emeðiyle 
geçinen ölümsüz kahramanlara… 

Bilindiði gibi, Türkiye'nin 1990’lý yýllarda özelleþtirmeler yoluyla karþý karþýya 
býrakýldýðý küresel talan maalesef durdurulamamýþ, ülkemizin çok çetin tarihsel 
þartlarda diþiyle týrnaðýyla bin bir güçlük içerisinde sahip olabildiði kamu var-
lýklarý kaybedilmiþtir. Özelleþtirme yoluyla zenginleþeceðimizi, yeni iþ imkânlarý-
na sahip olacaðýmýzý ve borçlarýmýzý ödeyeceðimizi iddia edenlerinin yalan 
söyledikleri ikibinli yýllarýn baþýnda acý tecrübeler içerisinde bütün çýplaklýðý ile 
ortaya çýkmýþtýr. Bugün, Türkiye'de satýlabilecek herþey hemen hemen satýlmýþ 
ancak borçlar artmýþ, iþsizlik artmýþ ve beklenen zenginleþme saðlanamamýþtýr. 
Bu baðlamda, özelleþtirme sürecine karþý durarak ayakta kalabilen nadir 
sendikalardan birisi olan Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý, Türkiye'de yirmibirinci 
yüzyýlýn ilk kitlesel grevini özelleþtirilen bir iþyerinde gerçekleþtirerek, küresel 
sürece Türkiye'den ilk ciddi milli tepkiyi ortaya koymuþtur. 

Türkiye'de yeni dönemin ilk kitlesel grevini baþarý ile gerçekleþtiren Türk 
Telekom iþçisi, sadece yabancý sermayenin kendi emeði ve çalýþma koþullarý 
hakkýnda ortaya koyduðu tutuma ve süreç içerisinde Türkiye'de emeðin  örgüt-
süzleþtirilmek istenmesine karþý çýkmakla kalmamýþ, ayný zamanda küresel kuþat-
maya karþý yerli ve milli direniþ geleneðinin yeni yüzyýldaki ilk temsilcisi olarak 
tarihe geçmiþtir. Milli mücadelenin, baþta Mustafa Kemal Paþa olmak üzere 
bütün kahramanlarýnýn izinde, inançla mücadelesini Türkiye'nin her köy, kasaba 
ve þehrinde bir milli bekçi hassasiyeti ile ortaya koyan Türk Telekom iþçisi, bu 
nöbetini büyük bir onur, güven ve inançla sonsuza kadar sürdürecektir. 

Bugün, Türk iþçi hareketi küresel kuþatmaya karþý Türk Telekom Grevi'nin açtýðý 
yolda daha güçlü ve daha kararlý bir þekilde yoluna devam etmektedir. Grevin 
Türkiye'ye ve yabancý sermayeye öðrettikleri, yeni dönem iþçi iþveren iliþki-
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lerinde çok önemli dersler ve tecrübeler içermektedir. Bu tecrübeler içerisinden 
çýkabilecek belkide en önemli sonuç þudur; Türk iþçileri ve biz Türkler yabancý 
sermaye düþmaný deðiliz. Bizimle çalýþmak isteyen ve bizimle var olmak isteyen 
herkesle birlikte var olabiliriz. Irkçýlýk ve ayýrýmcýlýk bizim kültürümüzün bir 
parçasý hiçbir zaman olmamýþtýr. Ekmeðimizi, bize dostluk elini uzatan herkesle 
bölüþmeye hazýrýz. Ancak tüm bunlarýn olabilmesi için asgari þartýmýz öncelikle 
bize ve Türkiye'nin deðerlerine saygýdýr. Önce Türkiye'ye ve emeðe saygý… 

Ýþte Türk Telekom Grevi aslýnda, Türk iþçisinin yabancý sermayeyi Türkiye'de 
yukarýda bahsedilen sýnýrlara davetiydi. Karþýlýklý saygý ve düzeyli iliþkiye bir 
davetti. Türkiye'nin milli varlýðýna bir davetti. Bu davet ve iliþki düzeyinin grevin 
sonuçlarý itibariyle karþý taraf bakýmýndan büyük ölçüde anlaþýlmýþ olmasý sevin-
diricidir. Türkiye'ye Afrika'daki herhangi bir sömürge toplumuna reva görülen 
düzeyde muamele göstermeye çalýþanlarýn çýkýþýnýn olmadýðý þanlý Türk Telekom 
grevi ile herkese gösterilmiþtir. Artýk bilinmektedir ki Türkiye'de çalýþmak isteyen 
yabancýlar Türklerin kiþiliði, onuru, hassasiyetleri ve alýnteri ile oynayarak 
çalýþamazlar. Önce Türkiye'ye ve emeðe saygý…    

Bu kitap hafýzalarýmýzda daima canlý kalmasý gereken Türk Telekom Grevinin 
çarpýcý hikâyesini size sunarken, herkes için çok önemli dersler ortaya koymak-
tadýr. Kitapta, hafýzalarýmýzda daima taze kalmasý gereken bazý olaylarýn gerçek 
boyutlarý ortaya konulurken tarihe ciddi bir dipnot düþülmektedir. Yirmibirinci 
yüzyýlýn baþýnda Anadolu topraklarýnda sürmekte olan yeni ve niteliði biraz 
deðiþik bir milli mücadelenin ölümsüz kahramanlarý olan Türk Telekom Ýþçisinin 
þanlý ve büyük mücadelesinin hikâyesi anlatýlmaktadýr. 

Bizler, Türk Telekom iþçisinin bu büyük baþarýsýnýn bir kitap üzerinden sizlerle 
yeniden paylaþýlabilmesinden dolayý mutluyuz, gururluyuz. Yeni kuþaklara 
deðerli bir miras olarak býrakýlan bu mücadelenin, bu kitap üzerinden kamuoyu 
ile yeniden paylaþýlmasý, bir kalýcý milli bilincin oluþabilmesine hizmet ede-
bilirse ne mutlu bize… 

Kitabý sizlere takdim ederken, Türk Telekom Grevinin ölümsüz kahramanlarý 
önünde bir defa daha saygýyla eðiliyorum. Ne mutlu geleceðini mücadele, emek 
ve alýnteri ile kurabilenlere… Ne mutlu Türküm diyene… 

Ali AKCAN 

Genel Baþkan  
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GENEL OLARAK

“Sektörün Amiral Gemisi 
Türk Telekom’un dümenine 

yabancýlar geçiyor.” 

Türkiye’nin en önemli birikimleri arasýnda yer alan, Türk Telekomüni-
kasyon Anonim Þirketi’ne ait hisselerin özelleþtirilmesi ile birlikte sek-
törün amiral gemisi konumundaki bu þirketin dümenine geçenler, 

Türkiye’ye bir çok ilkleri yaþatan Türk Telekom iþçilerine bir ilki daha yaþatma 
ayrýcalýðýna kavuþuyorlardý. 

Türkiye endüstriyel iliþkiler tarihinde önemli bir iþçi hareketi olduðuna emin 
olduðumuz Türk Telekom'da yapýlan grevin önümüzdeki dönemde nedenleri, 
sonuçlarý, uygulanmasý ve etkileri gibi meselelerin çeþitli yönlerden araþtýrma ve 
inceleme konusu olacaðý muhakkaktýr. 

Türk Telekom'un özelleþtirilmesi sonucu kamuya önemli sayýlabilecek bir kay-
nak aktarýlmýþtýr. Aktarýlan bu kaynaðýn þirketin gerçek deðerini ifade edip 
etmediði ve kullaným amacý ayrýca tartýþýlmasý gereken konular olup, bu kitabýn 
amacýný ve kapsamýný aþmaktadýr. Türkiye açýsýndan daha makro bir deðer-
lendirme ile bakýldýðýnda, baþ döndürücü bir hýzla geliþen teknolojinin getirdiði 
bilgi, internet ekonomisi ile bunlarýn bir sonucu olan yeni ekonominin oluþtur-
duðu deðerleri ülkemize kazandýracak telekomünikasyon yatýrýmlarýnýn yapýl-
masýnýn çok daha kritik olduðu sonucuna varýlmaktadýr. Sektörün çalýþanlarýný 
temsil eden Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý'nýn yeni istihdam imkanlarý da saðlaya-
cak olan bu yatýrýmlarýn takibinde önemli bir iþleve sahip olacaðý muhakkaktýr. 
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Küreselleþen dünyada rekabet her alanda kýzýþmakla birlikte, teknolojik 
geliþmeler telekomünikasyon alanýndaki rekabeti çok daha zorlu hale getirmek-
tedir. Geliþen teknoloji sayesinde sektörel bazda sýnýrlar ortadan kalmakta, þirket 
evlilikleri ile dünya çapýnda faaliyet gösteren þirketler sektörde belirleyici konu-
ma geçmektedir. Aslýnda, bütün bu sistemler arasýndaki sýnýrlarý ortadan kaldýran 
platformun Ýnternet olduðu tartýþmasýz kabul edilen bir olgudur. Bu gün internet, 
özellikle geniþ bant hizmetleri sayesinde, çalýþma iliþkileri önemli bir deðiþim 
göstermiþ, ses veri, görüntü kýsacasý dijital hale getirilen her þey bu platform 
üzerinden ulaþtýrýlabilir hale gelmiþtir. Telekom sektörü bulunduðu konum 
itibariyle, bankacýlýðý, eðitimi, saðlýðý, kamu hizmetlerini öylesine etkilemiþ ve iþ 
süreçlerini öylesine deðiþikliðe uðratmýþtýr ki, bundan endüstriyel iliþkiler de 
nasibini almýþtýr. 

Endüstriyel iliþkilerdeki bu deðiþimin temel dinamiklerinden birisini de hiç 
þüphe yokki özelleþtirme çalýþmalarýnýn sonuçlarý tetiklemektedir. Bu nedenle, 
Türkiye özeline geçmeden önce dünya telekom özelleþtirmelerinin genel hatlarý 
ile irdelenmesi yararlý olacaktýr. 
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DÜNYADA TELEKOM ÖZELLEÞTÝRMELERÝ

“Türk Telekom’u üç yýllýk kârý 
karþýlýðýnda satanlar özelleþtirme 

taraftarlarýnýn rüyasýný gerçekleþtirdi.” 

Dünya telekomünikasyon sektörüne baktýðýmýz zaman, teknolojik 

geliþmelerin hýzý ve küreselleþme nedeniyle þirket birleþmelerinin ve 

satýn almalarýn devam ettiði, buna özelleþtirmeler ile uygun bir ortam 

saðlandýðý ve geliþen yüksek teknolojinin zorunlu bir sonucu olarak bu yatýrým-

lara daha fazla kaynak aktarýldýðý görülmektedir. Özellikle mobil pazarýndaki 

geliþmelere baðlý olarak hayata geçirilen üçüncü nesil mobil haberleþmesi için 

belirlenen yüksek lisans bedelleri sektör bakýmýndan ciddi finans sorunlarý oluþ-

turmuþtur. Dünyadaki telekom özelleþtirmelerine kýtalar bazýnda baktýðýmýzda 

Avrupa'da Belçika, Danimarka, Ýrlanda dýþýndaki ülkelerde ana Telekom opera-

törlerinin özelleþtirilmesinde halka arz yönteminin benimsenmiþ olmasý Türk 

Telekom  özelleþtirilmesindeki blok satýþ yönteminin tamamen siyasi bir ter-

cihten öteye gitmediði sonunu ortaya koymaktadýr.  

Nitekim, Batý Avrupa ve Japonya Ana Telekom operatörlerinin sermaye yapýsýna 

bakýldýðý zaman, halka arzedilen paylar dahil olmak üzere devlet kontrolünün 

devam ettiði sonucu, hiçbir tartýþmaya yer vermeyecek þekilde ortaya çýkmak-

tadýr. 

Doðu Avrupa ülkelerindeki Telekom özelleþtirmelerinde, genel olarak stratejik 

bir ortak bulunarak özelleþtirme yapýlmaktadýr. Bu bölgede özellikle Bulgaristan 
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ve Arnavutluk Telekom operatörlerinin blok satýþ yöntemi ile özeleþtiril-
melerinde ihaleyi, Türk Telekom ihalesine de stratejik ortak olarak katýlmýþ olan 
Çalýk Grubu kazanarak devir iþlemini tamamlamýþtýr. 

Dünyanýn diðer bölgelerindeki Telekom özeleþtirmelerinde, Venezüella, Küba, 
Meksika, Peru ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkelerinde öncelikle blok satýþ 
yapýldýðý, ardýndan da halka arz yönteminin uygulandýðýný görmekteyiz. Bu hali 
ile Güney Amerika Telekom operatörlerindeki özelleþtirme yönetiminin Türk 
Telekom özelleþtirmesi ile bir paralellik içinde olduðu görülmektedir. 

Dünyanýn bir baþka köþesi Yeni Zellanda ve Avustralya'da Telekom 
özelleþtirmelerini blok satýþ ile tamamlamýþ ülkeler arasýndadýr. 

Görüldüðü üzere, dünyada telekomünikasyon alanýnda özelleþtirme rüzgarý 
esmeyen hemen hemen hiçbir bölge bulunmamaktadýr. Farklý yöntemler uygu-
lanmýþ olsa da, küreselleþen dünyanýn emperyalist güçlerine raðmen özelleþtirme 
karþýtý olmak bir anlam ifade etmemektedir. Ancak, bu özelleþtirmelerin 
yabancýlaþtýrma haline gelmesi endiþe sebebidir. Bu gerçekten kaçamayan 
Türkiye'de, 1995 yýlýnda fiilen baþlatýlan Türk Telekom'un özelleþtirilmesi çalýþ-
malarý ancak on yýl sonra yani 2005 yýlýnda bir sonuca ulaþabilmiþtir. 

12 
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Türkiye'nin devlet kuruluþlarýný özelleþtirme çabalarýnýn önemli bir simgesi 
haline gelen Türk Telekom'un satýlmasý, özelleþtirme taraftarlarýnýn bir rüyasýnýn 
gerçekleþtirilmesidir. Bu þirketin satýþý için daha önce altý kez giriþimde bulunan 
Özelleþtirme Ýdaresi, satýþý ancak yedinci giriþimde gerçekleþtirebilmiþtir. 

Dört ayrý konsorsiyumun katýldýðý ihaleyi sonunda Lübnanlý Oger Telecom'un 
liderliðindeki bir konsorsiyum kazanmýþ olup, Rekabet Kurulu ve Bakanlar 
Kurulu'nun onaylarý sonrasýnda, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin satýþý 15 
Kasým 2005 tarihinde kesinleþerek devir iþlemi gerçekleþtirilmiþtir. 

Suikasta kurban giden eski Lübnan Baþbakaný Refik Hariri'nin ailesine ait olan 
Oger Telecom, azýnlýk ortaðý olarak Telecom Ýtalya, iþbirliði ortaðý olarak da BT 
Group PLC'nin Uluslararasý danýþmanlýk kolu olan BT Telconsult'u içine alan bir 
konsorsiyum ile ihaleye girmiþti. 

Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý özelleþtirme öncesi meþru zeminlerde mücadele 
ederek, yapýlan yanlýþlýklara kamuoyunun dikkatini çekmeye çalýþmýþtý. Satýþ 
öncesi yurt çapýnda daðýtýlan 3 milyon el ilaný ve büyük þehirlerin sokaklarýnda-
ki bilboardlarda yer alan spotlarda verdiði mesajlar satýþ sonrasý yaþanýlan 
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geliþmeleri önceden öngörmesi bakýmýndan önemlidir.  Kamuoyunun dikkatine 
sunulan konular aþaðýdaki ifadeleri kapsamaktaydý. 

"Kuruluþ amacý kamu hizmeti vermek olan, 160 yýllýk deneyimi ile; 19 milyon 
sabit telefon abonesi, 734 bin ADSL abonesi, 250 bin TTNet abonesi, 200 bin 
ATM temelli abonesi, 97 bin km. fiber optik kablo hattý ile dünyanýn 13. büyük 
þebekesine sahip, yaklaþýk 4 milyar dolar deðerindeki menkul ve gayrimenkul-
leri bulunan; Türk Telekom'u satarak yeni bir yaðma daha gerçekleþtirilmek 
isteniyor."  

"2004 yýlý net kârý 3 milyar dolar olan, son dört yýlda Türk ekonomisine yak-
laþýk 21 milyar dolar katma deðer saðlayan, Türkiye'nin en çok kâr eden ve en 
büyük kuruluþu; Türk Telekom ANONÝM ÞÝRKETÝ bundan önceki 
özelleþtirmelerde olduðu gibi Dünya Bankasý ve IMF'nin dayatmalarý sonucu 
yerli ve yabancý rant çevrelerine PEÞKEÞ çekilmek istenmektedir." 

"2004 yýlý net kârý 3 milyar dolar olan, son dört yýlda Türk ekonomisine yak-
laþýk 21 milyar dolar katma deðer saðlayan, Türkiye'nin en çok kâr eden ve en
büyük kuruluþu; Türk Telekom ANONÝM ÞÝRKETÝ 3 yýllýk kârý karþýlýðý 5 yýl 
vade ile satýlmak isteniyor." 

"Hükümet bilinçli olarak, Türkiye'nin milyarlarca dolar deðerindeki, 160 yýl-
lýk birikimini yabancý sermaye tekellerine haraç mezat satmak istiyor! Türk 
Telekom'u satarak yeni bir yaðma daha gerçekleþtirilmek isteniyor." 

"Tüm dünyada yapýlan Telekom Özelleþtirmelerine baktýðýmýzda Almanya'da 
%26'sý, Belçika'da %50'si Bulgaristan'da % 65'i Danimarka'da %39'u,
Portekiz'de %28'i, Finlandiya'da % 46'sý, Ýsveç'de %30'u, Ýngiltere'de %100 
halka arz olunurken Neden Türkiye'de ülke sýrlarýnýn güvenliði açýsýndan 
stratejik öneme sahip Türk Telekom ANONÝM ÞÝRKETÝ 3 yýllýk kârý karþýlýðý 
5 yýl vade ile satýlmak isteniyor." 

"Türk Telekom'u satarak yeni bir yaðma daha gerçekleþtirilmek isteniyor. 
Türk Telekom ANONÝM ÞÝRKETÝ 3 yýllýk kârý karþýlýðý 5 yýl vade ile satýlmak 
isteniyor. 

Þimdi sessiz kalýrsak ülkemize, bayraðýmýza, geleceðimize, çocuklarýmýza karþý 
sorumluluklarýmýzý yerine getirmemiþ oluruz." 
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Bu mesajlar ile bir taraftan kamuoyu doðru bilgilendirilmeye çalýþýlýrken, diðer 
taraftan da konu yargýya taþýnarak hukuksal zeminlerde takip edilmeye 
çalýþýlmýþtýr. 
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Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý'nýn bu giriþimleri Türk Telekom'un özelleþtirilmesi-
ni, maalesef ülkemizde bugüne kadar yapýlan  diðer özelleþtirmelerde olduðu gibi 
durduramamýþ ve Türk Telekom'un % 55'lik payýnýn devri 15 Kasým 2005 tari-
hinde gerçekleþmiþtir. 

Türk Telekom özelleþtirilmesindeki blok satýþ yöntemi tamamen siyasi bir terci-
hten öteye gitmemiþtir. 

Þimdi haberleþme hizmetlerindeki kilometre taþlarý üzerinden Türk Telekom 
oluþumunun hikayesine bir göz atalým. 
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TÜRK TELEKOM

“Umum telgrafçýlarýmýzýn teþebbüsat ve 
harekatý milliyemize ifa eyledikleri fedakârane 

hizmetlerinin milli tarihimizde mühim mevkii vardýr.
Kendilerine alenen teþekkür etmeyi bir vazife addederim.”

M. Kemal ATATÜRK 

Ü
lkemizin haberleþme ihtiyacýnýn giderilmesini saðlamak amacýyla 
oluþturulan ilk kuruluþu Postahane-i Amirane, Sultan Abdülmecit 
tarafýndan Tanzimat Fermaný'ndan bir yýl sonra  23 Ekim 1840 tari-

hinde devreye girdi. Böylece bugünkü Türk Telekom'un temeli atýlmýþ oldu. 

Temmuz 1881'de Ýstanbul Soðukçeþme'deki Posta ve Telgraf Nezareti 
binasýyla Yeni Cami'deki postane arasýnda tek telli olarak çekilen telefon ile 
ilk alo sesi duyuldu. 
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23 Mayýs 1909 tarihinde tesis edilen Ýlk manuel telefon santralý, Ýstanbul 
Büyük Postane binasýnda 50 hatlýk olarak hizmet veriyordu. 

6 Mayýs 1911'de Ýstanbul ve çevresinin telefon imtiyazý Herbert Lows 
Webb'e verildi. Webb, Ýstanbul Telekom Anonim Þirketi adýyla bir þirket 
kurdu. Hükümet, Birinci Dünya Savaþý baþlayýnca 14 Mart 1915'te þirkete el 
koydu. 28 Aðustos 1919'da þirket eski sahiplerine iade edildi. Ayný yýllar 
Ýzmir'in telefon iþletmesi yetkisi de bir Fransýz þirketine verildi. " Mâzide ve 
bilhassa Tanzimat Devri'nden sonra ecnebi sermayesi memlekette müstes-
na bir mevkiye mâlik oldu. Ve ilmi manasýyla denilebilir ki, devlet ve 
hükümet ecnebi sermayesinin jandarmalýðýndan baþka bir þey yap-
mamýþtýr. Artýk her medeni devlet gibi, millet gibi yeni Türkiye de buna 
muvafakat edemez. Burasýný esir ülkesi yaptýrmayýz" diyen Atatürk'ün 
emriyle 9 Nisan 1936'da Ýstanbul Telekom Þirketi ve 24 Ocak 1938'de Ýzmir 
Telekom Ýþletmesi bedelleri ödenerek devletleþtirildi. Yani bugün yapýlanýn 
tam tersi yapýldý ve o günden bu yana Türk Telekom, Türk mühendisinin, 
Türk iþçisinin, Türk memurunun emeði ile atýlým üzerine atýlým yaptý. 

4 Þubat 1924 tarih ve 406 sayýlý Telefon ve Telgraf Kanunu ile yurdun her 
tarafýnda telefon tesis etme ve iþletme görevinin PTT Genel Müdürlüðü'ne 
verilmesiyle telefon haberleþmesi konusunda yeni bir dönem açýlýyordu. 

Türkiye'nin ilk otomatik telefon santralý, 2000 hatlýk kapasiteyle 11 Eylül 
1926 tarihinde Ankara'da hizmete girdi. Þehirlerarasý ilk haberleþme ise 1 
Eylül 1929 tarihinde Ankara ve Ýstanbul arasýnda tesis edilen tek devreli bir 
hat ile saðlanmýþ oldu. Takip eden yýllarda telefon haberleþmesinin yurt 
genelinde yaygýnlaþtýrýlmasý için þebeke ve santral yatýrýmlarý yapýlmaya 
devam etmiþ olmakla birlikte, yetmiþli yýllara kadar kayda deðer bir geliþme 
göstermemiþtir. 

Haberleþme alanýnda önemli yeniliklerden biri de Kasým 1973 tarihinde Ýlk 
otomatik teleks santralý kurulmasý ile yaþanýyordu. Bundan daha önemli bir 
geliþme ise Türkiye'nin yurt dýþý çýkýþ imkanlarýný önemli ölçüde artýran 
denizaltý kablosunun hizmete verilmesi ile gerçekleþmiþ oldu. 6 Nisan 1976 
tarihinde Antalya-Catania arasýnda toplam 480 kanallý ilk denizaltý koaksiyel 
kablosunun hizmete verilmesiyle, çok kanallý yurtdýþý haberleþmesi saðlan-
mýþ oluyordu. 

Ülkemizin uydu haberleþmesi ile ilk tanýþmasý da yine yetmiþli yýllarýn son-
larýnda gerçekleþiyordu. 23 Nisan 1979 tarihinde ilk uydu haberleþme yer 
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istasyonunun hizmete verilmesiyle INTELSAT üzerinden Atlantik bölgesi 
uydularý kullanýlarak 13 ülke ile haberleþme gerçekleþtirildi. 

Seksenli yýllar haberleþmede çaðý yakalayan ve sayýsal teknolojilerin kul-
lanýldýðý yýllar olarak tarihteki yerini alacaktýr. Mart 1982'de þehirlerarasý ve 
milletlerarasýna açýk ankesörler kuruluyordu. Radyolink sistemlerinin 
devreye verilmesi ile bir sistem üzerinden çok sayýda köyün otomatik telefon 
þebekesine baðlanmasý da yine Temmuz 1984 tarihinde gerçekleþiyordu. 

Ayný yýlýn Aralýk ayýnda Türkiye'nin ilk sayýsal telefon santralý, Ankara 
Kavaklýdere'de hizmete girmiþti. Haberleþme kalitesinin artmasýnda çok 
büyük bir yeri bulunan fiber optik teknoloji ile tanýþmasý da yine seksenli yýl-
larda yaþanýyordu. 10 Nisan 1985 tarihinde haberleþmede kanal kapasitesini 
artýran fiber optik kablo, ilk kez Ankara - Konya karayolunun 37. kilo-
metresinden itibaren döþenmeye baþlýyordu. Ülkemiz haberleþme alanýndaki 
ilkleri yine bu yýllarda yaþamaya devam ediyordu.  

Ýlk mobil telefon (NMT), Ankara ve Ýstanbul'da; çaðrý cihazlarý da Ankara, 
Ýstanbul ve Ýzmir'de 23 Ekim1986’da hizmete sunuluyordu. 4 Mart 1987 
tarihinde çok önemli bir geliþme daha hayata geçiyor ve Avrupa'da ilk olarak 
uydu sistemi üzerinden video konferans ülkemizde gerçekleþtirilerek döne-
min Baþbakaný ABD'den Türk halkýna sesleniyor ve Bakanlar Kuruluna 
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katýlýyordu. Türkiye'nin kablolu televizyon ile ilk tanýþmasý da Aralýk 1988 
de yaþanýyor ve ilk olarak Ankara, Çankaya'da Kablo TV hizmeti verilmeye 
baþlanýyordu. 

Doksanlý yýllar haberleþme açýsýndan çok önemli iki geliþmeye tanýklýk ediyor-
du. 23 Þubat 1994 tarihinde GSM teknolojisiyle tanýþan Türk halký ilk kez 
Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir'de cep telefonu kullanmaya baþlýyordu. Bu dönemde-
ki ikinci önemli adýmda ilk uydunun fýrlatýlmasý ile yaþanýyor, 11 Aðustos 1994 
tarihinde Türkiye'nin ilk uydusu TÜRKSAT uzaya fýrlatýlýyordu. 

Doksanlý yýllar, ayný zamanda telekomünikasyon hizmetlerinin özelleþtiril-
mesi için PTT'nin posta ve telekomünikasyon olarak ayrýlmasý çalýþmalarýna 
tanýklýk ediyordu. Bu amaçla ilk düzenleme 509 sayýlý Kanun Hükmünde 
Kararname ile yapýlmýþ, ancak Anayasa Mahkemesi'nin 21.10.1993 gün ve 
1993/33 Esas ve 1993/40-1 Karar sayýlý kararý ile; 509 sayýlý Türk 
Telekomünikasyon Anonim Þirketi Kurulmasý Hakkýnda Kanun Hükmünde 
Kararname'nin iptali için açýlan davada "yürürlüðün durdurulmasý" kararý 
verilmiþ, daha sonra da 509 sayýlý KHK iptal edilmiþti. Ýptal kararýnda belir-
tilen gerekçelere uygun olarak çýkarýlan 4000 sayýlý Kanun ile posta ve tel-
graf hizmetlerini Posta Ýþletmesi Genel Müdürlüðü yürütmeye devam emiþ, 
telekomünikasyon hizmetlerinin ise yeni kurulacak Türk Telekomünikasyon 
A.Þ. (Türk Telekom) tarafýndan yürütülmesi öngörülmüþtür.1 

406 sayýlý Kanuna ek maddeler ilave eden 4107 sayýlý Kanun ile Türk 
Telekom'un özelleþtirme yöntemleri belirleniyor, ayrýca Türk Telekom Genel 
Müdür Yardýmcýlarýný atama yetkisini Þirket yönetim kuruluna býrakýyordu. 
Yine bu kanun ile þirkette çalýþan 399 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnameye 
tabi sözleþmeli personelin ücretlerini belirleme yetkisi de þirket yönetim 
kuruluna veriliyordu. 

Türk Telekomünikasyon A.Þ.nin faaliyete geçtiði 24 Mayýs 1995 tarihinden 
sonra Telekomünikasyon sektörünün liberalleþmesine ve rekabete açýlmasýna 
imkan saðlayacak olan düzenlemeler 29 Ocak 2000 tarihinde yürürlüðe giren 
4502 sayýlý kanun ile yapýlmýþtýr. Telgraf ve Telefon Kanunu ile diðer bir 
kýsým kanunlarda deðiþiklik yapan 4502 sayýlý Kanun ile hem sektör düzen-
lemeye tabi tutulmuþ, hem de Türk Telekom'un ve çalýþanlarýnýn hukuki 

4000 sayýlý Kanun 18.06.1994 günlü, 21964 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanmýþtýr. 
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durumunda önemli deðiþiklikler yapýlmýþtýr.2 Bu deðiþikliðin kapsamý ve 
niteliði Özelleþtirmenin Çalýþanlar Üzerindeki Etkisi bölümünde ayrýntýlý 
olarak incelenmiþtir. 

Tablo -1 

TÜRK TELEKOMÜNÝKASYON A.Þ. MALÝ BÝLGÝLERÝ TABLOSU3 

(Trilyon TL) 1995(*) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005(**) 

Ciro 84 216 548 1035 1759 3175 5296 7256 9497 9142 

Net Satýþlar 71 176 432 849 1280 2273 3642 5169 6767 6581 

Dönem Kârý 2 50 217 527 452 447 1601 1775 2849 3663 

Faaliyet Kârý 9 50 177 362 252 532 1056 1698 2910 2756 

Kamuya 19 54 174 412 934 1286 2317 3352 4531 4095 
Aktarýlan 
Kaynak 

(*) 8 aylýk döneme ait deðerlerdir.
(**) Þirket hisselerinin %55'inin devri 15.11.2005 tarihinde yapýldýðýndan bu yýla ait detaylý bilgi elde edile-
memiþtir. 

Tablo -2 

TÜRK TELEKOMÜNÝKASYON A.Þ. PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU4 

(Milyon TL) 1995(*) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005(**) 

Abone Baþýna 
Düþen Gelir 6 14 30 61 83 128 236 294 376 426 

Abone Baþýna 
Düþen Gider 5 11 17 30 59 105 152 205 235 250 

Abone Baþýna 
Düþen Kar 0,2 3 14 31 24 23 84 89 141 176 

Pers. Baþýna 
Düþen Gelir 1029 2816 6558 14319 21308 34125 65617 88092 121813 151447 

Pers. Baþýna 
Düþen Gider 999 2142 3559 7071 15058 27917 42290 61433 76161 86845 

Pers. Baþýna 
Düþen Kar 30 674 2959 7247 6250 6208 23327 26659 45651 62602 

(*) 8 aylýk döneme ait deðerlerdir.
(**) Þirket hisselerinin %55'inin devri 15.11.2005 tarihinde yapýldýðýndan bu yýla ait detaylý bilgi elde
edilememiþtir.

2 4502 sayýlý Kanun 29.01.2000 tarihli Resmi Gazetede’de yayýmlanmýþtýr. 
3 1995-2005 Ulaþtýrma ve Haberleþme, T.C. Ulaþtýrma Bakanlýðý yayýný, Ankara 2005, s.186 
4 1995-2005 Ulaþtýrma ve Haberleþme, T.C. Ulaþtýrma Bakanlýðý yayýný, Ankara 2005, s.186 

21 



______________________ 

T Ü R K  T E L E K O M  G R E V Ý  

Türk Telekom'un ayrý bir þirket olarak faaliyete geçtiði 1995 ile hisselerinin 
%55 lik kýsmýnýn satýldýðý 2005 arasýndaki temel parametrelere bakýldýðýnda, 
Türkiye ekonomisi ve kamu finansmaný için bu kadar önemli bir þirketin 
özelleþtirilmesi ile neyin amaçlandýðýný anlamanýn ne kadar güç olduðu bir 
kez daha ortaya çýkacaktýr. 

Þirketin kamuya ait olduðu dönemdeki bilgileri yukarýdaki iki tabloda ayrýn-
týlý olarak verilmiþtir. Þirket hisselerinden %55'inin 15 Kasým 2005 tarihinde 
özelleþtirilmesi sonrasýndaki bilgiler þirketin 2005 yýlý faaliyet raporunda yer 
almýþ, bu raporda ayrýca 2003 ve 2004 yýllarýna ait bazý bilgiler de karþýlaþtýr-
malý verilmiþtir.5 Ancak, Ulaþtýrma Bakanlýðý tarafýndan yayýmlanan 10 yýl-
lýk verilerdeki bu yýllara ait olan deðerler ile þirketin yayýmladýðý deðerler 
arasýnda tutarsýzlýklar bulunduðu için 2005 verileri ile ilgili bir mukayese 
yapýlmamýþtýr. Ulaþtýrma Bakanlýðý verilerindeki bilgileri YTL bazýnda 
incelediðimizde 2003 ve 2004 yýlý faaliyet kârýnýn sýrasýyla 2,91 Milyar YTL 
2,75 Milyar YTL olarak belirtildiði, oysa Türk Telekom 2005 yýlý faaliyet 
raporunda yine ayný yýllara ait faaliyet kârýnýn 0,53 ve 2,97 Milyar YTL 
olarak yer aldýðý görülmektedir. Özellikle 2003 yýlýna ait veriler arasýnda 6 
kata yakýn bir farklýlýðýn bulunmasýný anlamak mümkün görülmemektedir. 

Türk Telekom ve haberleþme alanýndaki tarihsel geliþmelerden sonra þimdi 
de Türkiye'de sendikal hayatýn geliþimine ve çalýþanlarýn sektördeki tek 
örgütü olan Türkiye Haber-Ýþ Sendikasýnýn kuruluþundan günümüze kadar 
yaþadýðý geliþmelere bakalým. 

Faaliyet Raporu 2005, Producet by Tayburn Kurumsal 

22 

5 



TÜRKÝYE’DE SENDÝKACILIK

“Türkiye’de ilk grevi  gerçekleþtirme onuruna 

haberleþme iþçileri sahiptir.” 

Osmanlý'da kurulan ilk iþçi kuruluþunun Osmanlý Ameleperver Cemiyeti 
olduðu geniþ bir kabul görmüþtür. 

Osmanlý'da 1908 yýlý baþlarken yalnýz Ýstanbul'da 50 bini aþan bir iþçi kitlesinin 
olduðu dikkate alýnýrsa, Osmanlý iþçi hareketinin yüzyýlýn baþýndaki potansiyeli 
konusunda bir fikir sahibi olunabilir. 

Osmanlý'da iþçi hareketi tarihinde ilk grevlerin 1872 yýlýna rastladýðý ve 
Türkiye'de ilk grevi gerçekleþtirme onuruna haberleþme iþçilerinin sahip 
olduðunu özellikle belirtmek gerekir. 1872 yýlýnda, Beyoðlu telgraf iþçileri, daha 
sonra Kasýmpaþa tersane iþçileri ülkemizin grev tarihini baþlatmýþlardýr. 
Böylece Türk Ýþçi hareketinin mücadele tarihini baþlatma onuru, Beyoðlu tel-
grafhanesinde çalýþan haberleþme iþçilerine ait olmuþtur. 

Ülkemiz iþçi hareketi I. Meþrutiyetin özgürlükçü þartlarýnda geliþti, ancak 2. 
Meþrutiyet sonrasý çýkarýlan Tatil-i Eþgal Kanunu'yla son buldu. 

Söz konusu dönemde 31'i Ýstanbul'da ve 8'i Selanik'te olmak üzere 50 grev 
yapýlmýþtýr. 

Osmanlý'da ilk toplu iþ sözleþmesi ise 1776 tarihinde Kütahya'da 24 fincan 
imalathanesinde, fincan imalatçýlarý ile iþçiler arasýnda imzalanmýþ oldu. 
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Ýlk yaygýn iþçi eylemleri ve grevleri 1908'in hemen baþýnda yapýldý ve Ýmparator-
luðun iþçi potansiyeli fazla olan önemli þehirlerinde iki ay boyunca grevler 
devam etti. 

Bunlarý Tatil-i Eþgal Kanunu'nun da engel olamadýðý 1910 Kazlýçeþme Grevi ve 
Tramvay Ýþçileri Grevi, 1911'de Selanik Reji Ýþçileri Grevi, 1912 Drama Tütün 
Ýþçileri Grevi, Ýznik Yol Ýþçileri Grevi izledi. 

Cumhuriyetin ilk yýllarýnda teþkilatlanmaya imkan vermeyen yeni bir siyasi kon-
jonktürün doðmasý, iþçi hareketinde belirgin bir geliþmenin saðlanabilmesini 
engelledi. 

Atatürk'ün desteðindeki Ýstanbul Umum Amele Birliði, Ýzmir Ýktisat Kongresi'ne 
delege göndererek iþçi sorunlarýný bu iktisadi foruma taþýdý ve tarihi bir baþarýya 
imza attý. 

Cumhuriyet dönemi iþçi hareketi bakýmýndan bazý ufak geliþmelere raðmen, 
1925'te Tahrir-i Sükun Kanunu'nun çýkýþýndan 1936'da Ýþ Kanunu'nun çýkýþýna 
kadar sakin bir süre geçiriyordu. 
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Türk demokrasi tarihi bakýmýndan ciddi bir dönüm noktasý olarak kabul 
edilebilecek 1946'da Cemiyetler Kanunu'nda yapýlan deðiþiklikler, iþçi hareketi 
bakýmýndan da ayný derecede önemli olmuþtur. Böylece Türk sendikacýlýk tari-
hinde yeni bir dönem baþlamýþ oluyordu. 

1946 sonrasý yapýsal düzenlemeler ile sendikalaþmaya kapýnýn açýlmasý, kýsa 
zamanda pek çok iþkolunda sendikalarýn kuruluþu ile yeni aþamalar kazandý. 

Bu geliþmeler, 1952 yýlýnda tarihi bir netice doðurdu ve Türk-Ýþ (Türkiye Ýþçi 
Sendikalarý Konfederasyonu) kuruldu. 

1980'e kadar parçalanma ve çalkantý içerisinde yoluna devam eden Türk iþçi 
hareketi bakýmýndan 12 Eylül darbesi tam bir þok anlamýna geldi. Darbe son-
rasýnda bazý konfederasyonlarýn faaliyetlerinin durdurulmasý, bir kýsmýnýn daha 
sonra kapatýlmasý, toplu sözleþme düzeninin bir süre için askýya alýnmasý, þokun 
boyutlarýný daha da artýrdý. 

12 Eylül sonrasý süreçte sendikal hareket bakýmýndan önemli geliþme 89 ilkbahar 
iþçi eylemleriydi. Türk iþçi hareketi tarihi bakýmýndan çok yeni eylem biçimleri 
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ve sivil karakteri aðýr basan boyutlarý ile ilkbahar iþçi eylemleri 1989-93 aralýðýn-
da darbe sonrasý maddi kayýplarýn hemen hemen yeniden telafi edilebildiði bir 
sürecin baþlangýcý oldu. 

Türk sendikacýlýðý iki binli yýllarda ciddi anlamda geriledi. Üye sayýlarýndaki 
düþüþler, özel sektörde beklenen örgütlenmenin bir türlü gerçekleþemeyiþi ve 
özelleþtirme sürecine ciddi bir etkinin yapýlamayýþý sendikalarýn ayný zamanda 
ciddi siyasal ve toplumsal zemin kaybetmelerine sebep oldu. 
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TÜRKÝYE HABER-ÝÞ SENDÝKASI

“Ýþçinin en büyük gücü 
sendikal birlik ve beraberliðidir.” 

Ali AKCAN 

Sendikal örgütlenmenin temelinde, çalýþanlarýn hak ve özgürlüklerini 
geliþtirerek yaþama ve çalýþma þartlarýný iyileþtirme, böylece saðlanan 
refahtan dengeli ve adil pay alma amacý bulunuyor. 

Sendikalar bunu için mücadele ediyor. Bu mücadelenin en büyük ve örgütlü 
gücü, kuþkusuz, yaklaþýk 1 milyon üyesi, 33 sendikasý ve binlerce kadrosuyla 
Türk-Ýþ ve onu oluþturan sendikalardýr. 

Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý da, bu örgütlü gücün en önemli parçasýný oluþtur-
maktadýr. 

Türkiye Posta, Telgraf, Telefon, Radyo ve Televizyon Ýþçileri Sendikasý, "Posta, 
Telgraf ve Telefon Ýþçileri Sendikasý" adý altýnda 1962 yýlýnda Ýstanbul'da kurul-
du. 

Sendikanýn kurucu üyeleri; Hasan TATAR, Muzaffer DEMÝRBÝLEK, Yavuz 
ÞÝRVANCI, Fikret ÖLÇEN, Bekir KINALI, Latif KÜLÇÜK, Muzaffer EREN, 
Mehmet SANYILMAZ, Reþat GEZEK, Hazým AKHÝSAR Ýsmail BÝNGÖL, 
Ulvi DALYAN ve Kadir DERÝN. 

Sendika'nýn adý 1963'de "Haberleþme Ýþçileri Sendikasý" ve 1965'de de "PTT 
Ýþçileri Sendikasý" olarak deðiþti. 1967'de Sendika bu iþkolunda mevcut olan 
baðýmsýz sendikalarla birleþti ve "Türkiye Haber-Ýþ" adýný aldý. 
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Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý Genel Merkezi 

Türkiye Haber-Ýþ 1985 yýlýndan bu yana üye sayýsýný hýzla artýrdý. Ancak 
Hükümetin "personel reformu" ve "özelleþtirme" adý altýnda yaptýðý uygulamalar 
sonucu üyeleri zorunlu emekliliðe sevk edildi veya baþka kurumlara geçirildi. 
Sendikanýn 2008 yýlý mayýs ayý itibariyle 23 bin 600 üyesi bulunuyor. 

Haberleþme iþkolunda faaliyet gösteren Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý PTT ve Türk 
Telekom'da tek yetkili sendika durumundadýr. 

Türkiye Haber-Ýþ üyelerinin hak ve çýkarlarýný korumak, gözetmek ve çaðýn 
gereklerine uygun olarak geliþtirmek için her  türlü mücadeleyi vererek önemli 
kazanýmlar elde etmiþtir. 

Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý’nýn Genel Merkezi Ankara'da bulunuyor ve kendine 
ait beþ katlý merkez binasýnda faaliyetini sürdürüyor. Sendika'nýn ülke çapýnda 
önemli illerde, illerin üye sayýsýna baðlý olarak 16 þubesi kaldýrýldý. 

Haberleþme sektörünün en büyük iki kuruluþu PTT ve Türk Telekom'a baðlý 
iþyerleri için ayrý ayrý her iki yýlda bir toplu iþ sözleþmesi yapýlmaktadýr. 

Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý, 1962 yýlýndan beri TÜRK-ÝÞ'in üyesi olduðu gibi 
uluslar arasý alanda da Global Uni üyeliðini sürdürmektedir. 
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Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý Genel Merkez Yönetim Kurulu 

Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý'nýn 27-28 Mayýs 2006 tarihinde yapýlan 10. Olaðan 
Genel Kurulunda Genel Baþkanlýða Ali Akcan, Genel Baþkan Yardýmcýlýðýna 
Yahya Memiþ, Genel Sekreterliðe Ali Deniz, Genel Mali Sekreterliðe Alaittin 
Deðirmenci ve Genel Eðitim Sekreterliðine de Muammer Eser seçilerek 
özelleþtirme sonrasý döneme yeni bir ekip ile yola devam etme kararýný almýþtýr. 
Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý’nýn yýllara yayýlan tecrübesi ve sendikal anlayýþý, 
Türk Telekom Grevi bakýmdan önemli kazanýmlar içermektedir. 

Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý, temsil ettiði binlerce üyesi adýna varlýðýný Türk 
Telekom AÞ.'nin varlýðýna, kârlýlýðýna ve verimliliðine baðlý olduðu gerçeðinin 
45 yýldýr farkýnda olduðu gibi bugün de Türk Telekom'u satýn alan sermayeden 
daha fazla bu bilince sahiptir. 

Çünkü Türk Telekom, bugün özelleþtirilmiþ, hatta yabancý bir kuruluþa satýlmýþ 
olsa dahi, kökleri Osmanlý Ýmparatorluðu'na dayanan milli bir kuruluþumuzdur. 
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Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý Baþkanlar Kurulu 
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ÖZELLEÞTÝRMENÝN ÇALIÞANLARA ETKÝSÝ

“Yýllarýn bilgi birikimine sahip beyinler, 
hoyratça harcandý.” 

Özelleþtirmenin bir çok alanda etkilerinin olmasý beklenir. Özellikle 
sunulan mal veya hizmetlerin kalitesinin artacaðý, rekabet ortamýnýn 
geliþeceði, fiyatlarda azalma olacaðý, istihdamýn verimli hale geleceði ve 

artacaðý en temel beklentiler olarak görülmektedir. Bu beklentilerin gerçekler ile 
ne þekilde örtüþtüðünü anlamak için özelleþtirme sonrasý yaþanan geliþmeleri 
saðlýklý bir þekilde deðerlendirmek gereklidir. Özellikle çalýþanlara yönelik 
geliþmeler hep olumsuz boyutu ile gündeme gelmiþ, özelleþtirme istihdamý artýr-
ma yerine iþsizlerin sayýsýný artýrma sonucunu doðurmuþtur. 

Özelleþtirme çalýþmalarý baþlatýlan kuruluþlardaki çalýþanlar, özelleþtirmenin 
kendi iþlerini tehlikeye düþüreceði endiþesini taþýmaktadýrlar. Bu endiþelerinde 
de son derece haklý olduklarý, Türkiye'de yapýlan bütün özeleþtirmelerde 
görülmüþtür. Bu endiþenin özelleþtirmeye karþý yarattýðý muhalefetin azaltýlmasý 
bakýmýndan, bazý ülkeler tarafýndan çeþitli yöntemler oluþturulmuþtur. Aslýnda 
oluþturulan bu yöntemler muhalefeti tamamen ortadan kaldýrmaktan ziyade, 
hafifletmeye yarayan birer araç olmuþtur. Örneðin,  çalýþanlara, özelleþtirilmiþ 
tesislerden bir hisse, hatta tam mülkiyet hissesi verilebilmektedir. 

Türk Telekom'un sunduðu hizmetler, niteliði itibari ile hemen hemen bütün sek-
törleri, geniþ bir paydaþ grubunu, beraber iþ yaptýðý çözüm ortaklarýný ve her yaþ-

31 



T Ü R K  T E L E K O M  G R E V Ý  

tan insaný çok yakýndan etkileyen bir cazibeye sahiptir. Bunun doðal sonucu 
olarak konu Türk Telekom olunca, özelleþtirilmesinin yanýnda olanlar veya karþý 
duranlar, tüketiciler, sendikalar, dernekler, siyasiler, hükümet, telekomünikasyon 
alanýnda lisans alanlar, kýsacasý özelleþtirmeden etkilenecek çok geniþ bir kesim 
bu konuda görüþ beyan etmiþtir. 

Özelleþtirmeyi sadece ekonomik deðerlerin bir dönüþüm aracý olarak algýlamak 
yerine, özelleþtirmeye, özellikle toplumda çok derin sosyal deðiþimlere yol açan 
ve bu niteliði itibariyle de önemli etkileri olan bir araç olarak bakmak ve deðer-
lendirmek gereklidir. Nitekim, özelleþtirme sonucu yönetimi deðiþen iþletmede, 
çalýþan ve yönetici iliþkileri, örgütlenme anlayýþý, iþ yapma þekilleri önemli 
ölçüde deðiþmekte ve piyasa koþullarýnýn oluþturduðu endüstriyel iliþkiler sis-
temi devreye girmektedir. Bu açýdan bakýldýðýnda, özelleþtirmeden en çok 
çalýþanlar ve onlarýn örgütlü olduðu sendikalar etkilenmektedir. 

Özelleþtirmeden beklenen yararlardan biri de devletin hantal yapýsý nedeniyle 
gerçekleþtirilemeyen teknolojik yatýrýmlarýn hayata geçirilmesidir. Bu süreç, 
özelleþtirmenin hemen baþýnda yaþanan iþten çýkarmalarý hýzlandýrmakta ve 
çalýþanlarýn iþsiz kalmasýna neden olmaktadýr. Tabi bu durumu kamuoyuna en 
mantýklý þekilde izah etmek için de, iþletmeye siyasilerin müdahaleleri nedeniyle 
özelleþtirme öncesi alýnan gereksiz iþçilerin iþine son verildiði gibi çok masum 
bir gerekçeye sýðýnýlmaktadýr. 
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Türk Telekom özelleþtirilmesi sonrasýnda iþçi çýkarmalarý yaþanmamýþ olmasý, 
bu tezler ile çeliþmemektedir. Þirketin personel yapýlanmasý nedeniyle nakle tabi 
olan yaklaþýk 24.000 çalýþandan 2007 yýlý sonuna kadar geçen iki yýllýk süre 
içinde 14.000 civarýnda çalýþan baþka kurumlara naklen gönderilmiþ, böylece 
personel azaltýlmasý saðlanmýþtýr. 

Þirketi daha yüksek deðerden satabilmek için özelleþtirme öncesi devlet tarafýn-
dan erken emeklilik, taþeronlaþtýrma, yetersiz istihdam vb. yöntemlerle istihdam 
azaltýlmasý yollarýna da gidilmektedir. Nitekim, Türk Telekom için de benzer bir 
süreç yaþanmýþ, 1995 yýlýnda PTT'den ayrýldýðýnda 74.800 olan çalýþan sayýsý, 
emeklilik teþviki, yeni iþe alýnmalarýn sýnýrlandýrýlmasý gibi önlemler ile devir 
öncesi 51.000 düzeyine indirilmiþtir. 

Genel olarak özelleþtirmeler gerçekleþtikten sonra, bazý uygulamalarda doðrudan 
iþten çýkarmalar görülmekte iken, bazýlarýnda ise iþten çýkarma yerine iþ 
koþullarýnýn hýzla kötüleþmesi, ücretlerin düþmesi, daha önce var olan sosyal 
haklarýn yok edilmesi gibi sonuçlar karþýmýza çýkmaktadýr. 

Diðer özelleþtirmelerden farklý olarak haberleþme sektöründeki özelleþtirmelerin 
sonuçlarý, baþka sektörlerde özelleþtirilen iþletmeler ile karþýlaþtýrýldýðýnda, 
yapýsal özelliklerinden dolayý ülke nüfusunun tümü tarafýndan doðrudan 
hissedilmektedir. 
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Özelleþtirme tartýþmalarýnýn baþladýðý 1980'li yýllarda kamu kesiminin toplam 
istihdam içindeki payý yüzde 35 civarýnda olmasýna raðmen, sendikalý iþçilerin 
yaklaþýk yüzde 70'i kamu kesiminde bulunmaktaydý. Özel kesimde 1980'li yýllar-
da sendikalýlaþma oraný ortalama yüzde 25 civarýnda iken, kamu kesiminde bu 
oran yüzde 90 civarýndaydý. Bu rakamlar özelleþtirme ile sendikal örgütlenme 
arasýndaki paralelliði yeteri kadar ortaya koymaktadýr 

Türk Telekom açýsýndan bakýldýðý zaman da karþýmýza farklý bir tablo çýkmamak-
tadýr. Özellikle 1980 sonrasý baþlatýlan hamleler ile telefon aðýnýn geniþletilmesi, 
bütün köylerin telefona kavuþturulmasý ve bunu takip eden sayýsal teknolojiler ile 
ses, görüntü ve verinin aktarýlmaya baþlanmasý, büyümeyi de beraberinde getir-
miþtir. PTT  bu geliþmeler ile büyürken, iþçi sayýsýnda da artýþ olmuþ ve 1995 
yýlýnda PTT'den ayrýlan Türk Telekom'un iþçi sayýsý  28.535 olarak kayýtlara 
geçmiþtir. Daha sonraki yýllarda ayrýlan iþçilerin yerine eleman alýnmamasý ve bir 
kýsmýnýn sözleþmeli personel olarak atanmalarý sonucu 2000 yýlýnýn baþlarýnda 
iþçi sayýsý 25.000'e kadar düþmüþtür. 

2000 yýlýnýn baþýnda çýkarýlan 4502 sayýlý kanun hem sektör hem de Türk 
Telekom bakýmýndan bir milat niteliðindedir. Sözkonusu kanun, 406 sayýlý 
Telgraf ve Telefon Kanunu ile Telsiz Kanununda çok önemli deðiþiklik ve yeni-
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likler getirmiþtir. Bu yeniliklerin baþýnda sektörde kurallarý koyma ve bunlarý 
denetleme ile görevli baðýmsýz bir kurul oluþturulmuþtur.6 

Sektörde politikalarý ve hedefleri belirleme görevi Ulaþtýrma Bakanlýðýna 
verilirken, Türk Telekom'un bir görev sözleþmesi kapsamýnda iþletmeci olmasý 
öngörülmüþtür. Öte yandan 4502 sayýlý Kanunda Türk Telekom'un ve çalýþan-
larýnýn hukuki statülerinde de önemli deðiþikliklerin yapýldýðýný görüyoruz. Türk 
Telekom 233 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ekinde yer alan Kamu Ýktisa-
di Teþebbüsleri listesinden çýkarýlarak, tamamen 406 sayýlý Kanun ve özel hukuk 
hükümlerine tabi bir Anonim Þirket statüsüne kavuþturulmuþtur. 

Þirket çalýþanlarýna iliþkin getirilen en önemli yenilik, anayasada ifadesini bulan 
asli ve sürekli hizmetleri görmekle yükümlü olacak üst yönetimin dýþýnda bütün 
çalýþanlarýn iþ mevzuatýna tabi olmasýdýr. Esasen burada kanun koyucunun 
muradýnýn iþ kanununa göre iþçi çalýþtýrýlmasý olduðu belli olsa da iþ mevzuatý 
kavramý ile daha geniþ bir deðerlendirme yapýldýðý kanýsýndayýz. Ýþ mevzuatýna 
göre çalýþtýrýlan personelin sosyal güvenlik yönünden 506 sayýlý Sosyal Sigortalar 
Kanununa tabi bulunmasý genel bir ilke olsa da, 4502 sayýlý Kanunda bu konuda 
da özel bir düzenleme yapýldýðýný görüyoruz. Kanunun yürürlük tarihinden sonra 
ilk defa iþe alýnacak olanlar 506 sayýlý Kanuna tabi olmakla birlikte, mevcut 
çalýþan kadrolu ve sözleþmeli personelden iþ mevzuatýna geçecekler için farklý bir 
düzenleme yapýlarak iþ mevzuatýna geçen kadrolu ve sözleþmeli personelin 
sosyal güvenlik yönünden emekli sandýðý ile iliþkileri isteðe baðlý olarak devam 
ettirilmiþtir. 

Türk Telekom'un geçmiþte yaþadýðý bu deðiþimler, çalýþanlarýnýn sýk sýk önemli 
tercihler yapmak durumunda kalmasý, onlarýn diðer kamu kuruluþlarýndan farklý 
bir konuma gelmesine neden olmuþ ve özelleþtirme sonrasý yapýlmasý gerekli 
olan yeni deðiþimlere açýk bir anlayýþa kavuþturmuþtur. Türk Telekom çalýþanlarý 
arasýnda özelleþtirmeye hazýrlama süreci boyunca, bu tür tercihler yapmak duru-
munda olmayan grup ise iþçiler yani þirketteki deyimiyle kapsam içi olan 
Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý üyesi iþçiler olmuþtur. Sendika üyesi iþçilerin 
sayýsýndaki en önemli artýþýn, 2000 yýlýndan sonra Türk Telekom ile Türkiye 
Haber-Ýþ Sendikasý arasýnda yapýlan protokol sonucu yaþandýðý görülmektedir. 
4502 sayýlý Kanunun geçici 4. maddesinin getirdiði imkandan faydalanmak 
isteyen, kadrolu ve sözleþmeli personelden iþ mevzuatýna geçenler ile birlikte 

Telekomünikasyon Kurumu ancak 2001 yýlýnýn ortalarýna doðru faaliyete geçebilmiþtir. 
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2000 yýlýnýn Ekim ayýndan itibaren iþ mevzuatýna tabi olanlarýn sayýsý artarken 
kadrolu ve sözleþmeli personelin sayýsý da azalmýþtýr (Tablo 3). 

Tablo 3'de görüldüðü üzere, 2000-2004 yýllarý arasýnda kadrolu ve sözleþmeli 
personelden iþ mevzuatýna geçen 29.147 çalýþandan %50'si kapsam içi, %50'si de 

Tablo 3-

KADROLU VE SÖZLEÞMELÝ PERSONELDEN 

ÝÞ MEVZUATINA GEÇENLER 

YIL ÝÞMEVZUATINA ÝÞ MEVZUATINA TOPLAM 

GEÇEN KAPSAM ÝÇÝ GEÇEN KAPSAM DIÞI 

2000 10572 9940 20512 

2001 1880 1715 3595 

2002 627 1053 1680 

2003 281 615 896 

2004 981 1483 2464 

TOPLAM 14341 14806 29147 

TÜRK TELEKOMÜNÝKASYON A.Þ. 
YILLAR ÝTÝBARÝYLE PERSONEL SAYISI7 

Y
IL

L
A

R
 

KADROLU 

AS SÜR I II 

GÖR SAY SAY TOPLAM % SÖZ. % 

ÝÞ MEVZUATI KAD 

KAD-SÖZ KAP. KAP. SÖZ-ÝÞ 

TOPLAMI ÝÇÝ DIÞI TOPLAM % MEV 

31.12.1995 - 649 353 1002 1,3 45303 60,5 46305 28535 28535 38,1 74840 

31.12.1996 - 744 163 907 1,2 45931 62,2 46838 26969 26969 36,5 73807 

31.12.1997 - 853 91 944 1,3 47273 64,8 48217 24709 24709 33,9 72926 

31.12.1998 - 905 46 951 1,3 47034 64,9 47985 24464 24464 33,8 72449 

31.12.1999 - 865 30 895 1,2 46114 64,0 47009 25023 25023 34,7 72032 

31.12.2000 122 336 17 475 0,7 25404 35,3 25879 36135 9951 46086 64,0 71965 

31.12.2001 140 227 14 381 0,5 21004 30,2 21385 36578 11582 48160 69,3 69545 

31.12.2002 169 137 11 317 0,5 17786 28,0 18103 33929 11566 45495 71,5 63598 

31.12.2003 189 116 10 315 0,5 16704 27,3 17019 31814 12386 44200 72,2 61219 

31.12.2004 143 50 7 200 0,4 13275 23,8 13475 29777 12542 42319 75,9 55794 

15.11.2005 136 37 7 180 0,3 12000 22,9 12180 27974 12238 40212 76,8 52392 

Türk Telekom Faaliyet Raporlarý 
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kapsam dýþý statüde yer almýþtýr. Ýþ mevzuatýna geçenler ile birlikte kapsam 
içinde çalýþan iþçilerin sayýsý 36.578'e kadar çýkmýþ, 2002 yýlýndan itibaren uygu-
lanan emeklilik teþvikleri ve emekliliði hak eden 506 sayýlý kanuna tabi iþçilerin 
bütün haklarýnýn ödenerek iþ sözleþmelerinin feshedilmesi uygulamasý ile birlik-
te bu sayý azalmaya baþlamýþtýr. 

Aslýnda, Türk Telekom Türkiye'de bir kültürdür. Sektördeki geliþmeleri takip 
etmek, yeni hizmetleri Türk Ýnsanýnýn hizmetine sunmak, hizmette yirmidört saat 
devamlýlýðý saðlamak için her türlü fedakarlýða katlanmaktan kaçýnmamak gibi 
yüksek iþ deðerleri üzerine kurulmuþ bir kültürdür. Türkiye'deki telekomünikas-
yon sektörünün entellektüel sermayesini oluþturan insan kaynaklarýnýn küçüm-
senemeyecek bir bölümü de iþte bu kültürden gelmektedir. Sektörde çalýþanlarýn 
çok büyük bir kýsmý ilk deneyimlerini Türk Telekom'da kazanmýþlardýr. Bu 
niteliði ile Türk Telekom, telekomünikasyon sektörü için bir nevi okul iþlevi gör-
müþtür. Bu durum bile Türk Telekom'un özelleþtirmesinin sektörü etkileme 
boyutu hakkýnda önemli parametrelerden birini oluþturmaktadýr. 
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Özelleþtirme sonrasý þirketlerin hemen baþvurduðu yöntem, iþçi çýkarýlmasý veya 
ücretlerin düþürülmesi yoluyla kâr edilmesi þeklinde görülmüþtür. Gerçi 
özelleþtirilen þirketlerin devir protokollarýna istihdama yönelik hükümler konul-
makta ise de, bunlarý kontrol edecek ve yaptýrým uygulayacak bir yöntem ihdas 
edilmediði için, þirketler bakýmýndan kâra geçmenin en kestirme yolu olarak 
istihdam azaltýlmasý her zaman tercih edilmiþtir. Tabi bu geliþmelerden habersiz 
olan kamuoyuna, özelleþtirme sonrasý kâra geçildiði ilan edilerek, özelleþtir-
menin ne kadar faydalý olduðu anlatýlmaya çalýþýlmaktadýr. 

Türk Telekom özelleþtirmesinde iþçi çýkarýlmasýnýn yaþanmamýþ olmasý, þirketin 
özelleþtirme öncesi yaptýðý personel düzenlemelerinden ve 406 sayýlý özel kanun-
dan kaynaklanmaktadýr. Bu kanun ile kadrolu, sözleþmeli ve kapsam dýþý statüde 
bulunanlarýn isteðine baðlý olarak baþka kurumlara geçmeleri veya þirkette beþ 
yýla kadar çalýþmaya devam etmeleri imkâný getirilmiþtir. Buna raðmen, 
özelleþtirme sonrasý 4.000'e yakýn güvenlik görevlisinin istekleri dýþýnda kamu 
kurumlarýna nakledildiðini görmekteyiz. Bunlarýn dýþýnda 10.000 civarýnda per-
sonel de baþka kurumlara nakil hakkýný kullanmýþtýr. Türk Telekom tarafýndan bu 
personelin büyük bir çoðunluðunun kendi isteði ile nakil olduðu ifade edilmiþ ise 
de, özelleþtirme sonrasý yaþanan geliþmeler ve çalýþanlara güven vermeyen 
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ortamýn bunda çok önemli bir etkisi olduðu muhakkaktýr.8 Nitekim, özelleþtirme 
öncesi 52.000 olan çalýþan sayýsý, 2008 yýlý baþýnda 37.000 bin civarýna 
düþmüþtür. Görüldüðü gibi, özelleþtirme sonrasý personel çýkarma yoluna 
gidilmeyen Türk Telekom'da baþka kurumlara gönderilen 14.000 çalýþanýn 
sayesinde personel giderlerinde ciddi bir tasarruf saðlamýþtýr. Tabi buradan 
naklen giden personelin, gittiði kurumlardaki durumu, bir ülkenin entelektüel 
sermayesinin ne þekilde hoyratça harcandýðý ve bunlarýn ödemelerini üstlenmek 
durumunda olan kamunun nasýl bir yük altýna girdiði konularýný, bu kitabýn 
yazýlýþ amaçlarýnýn dýþýnda olduðu için ayrýca incelenmesi ve deðerlendirilmesi 
gereken hususlar olarak görüyoruz. 

TT Ýcra Kurulu Baþkaný Dr. Paul Doany www.turk.internet.com 
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VII. DÖNEM T.Ý.S. TEKLÝFÝ

“Uzun yýllardan bu yana sürdürülen onurlu bir 

sendikal mücadele ile kazanýlan haklarýn 

korunarak, günün þartlarýna göre geliþtirilmesi ve 

sendikal örgütlülüðün korunmasý temel ilkedir.” 

Toplu iþ sözleþmeleri, iþyerinin hukukunu belirleyen en önemli yazýlý belge 
niteliðindedir. Bir sözleþme dönemi boyunca yapýlan uygulamalarda 
karþýlaþýlan sorunlar ve ortaya çýkan yeni ihtiyaçlar, bir dönem sonra 

yapýlacak sözleþmede düzenlenerek, toplu iþ sözleþme sistemi, dolayýsýyla da 
iþveren, sendika ve iþçi üçgenindeki diyalog zinciri kuvvetlendirilmeye çalýþýlýr. 
Bu nedenle, yapýlmasýndan uygulanmasýna kadar olan aþamalarda taraflarýn 
deðerlendirmelerini iþyerinin ve iþçilerin ihtiyaçlarýný gözeterek yapmalarý, bu 
sistemden beklenen yararýn elde edilmesini etkileyen en önemli faktör haline 
gelmektedir. Eðer iþveren tarafý, toplu iþ sözleþmesini kendi yönetim hakkýna bir 
müdahale olarak algýlarsa, burada iþ barýþýný devam ettirmek zorlaþacaktýr. Toplu 

Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý T.Ý.S. Görüþmeleri Hazýrlýk Çalýþmalarý 
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VII. Dönem Toplu Ýþ Sözleþmesi Görüþmeleri 

iþ sözleþme düzeninde iþletmenin üretim ve ekonomi ile ilgili temel kararlarý 
verme haklarý iþverende saklý tutularak, iþ ve ücret konularýnda kollektif düzeyde 
pazarlýk yapma ve anlaþma durumunda bunlarýn toplu iþ sözleþmesi ile yazýlý hale 
getirilmesi temel ilke olarak kabul edilmiþtir. 

Bireysel olarak düzenlenen sözleþmeler ile iþveren karþýsýnda zayýf durumda 
kalan iþçiler, bu durumdan kurtularak, kollektif üretim süreci içinde eþit düzeyde 
iþ koþullarýný, pazarlýkla belirleme imkanýna kavuþmuþtur. Böylece, bireysel 
alanda daha çok iþvereni koruyan ve bu niteliði ile iþçiler bakýmýndan yetersiz 
kalan sözleþme özgürlüðü, daha üst düzeyde yeniden kurulmuþ olmaktadýr. 

Bu tespitlerden sonra, Türk Telekom özelinde bakýldýðýnda þirketin, geçmiþi çok 
uzun yýllara dayanan bir endüstriyel iliþkiler geleneðine sahip olduðu görülmek-
tedir. PTT Genel Müdürlüðü döneminde, özellikle 1990 ve takip eden yýllarda 
telefonsuz köy býrakýlmamasý için yapýlan ciddi yatýrýmlar nedeniyle, iþçi sayýsýn-
da önemli artýþlar olmuþtur. Türk Telekom'un kurulduðu 1995 yýlýnda iþçilerin 
nerdeyse tamamý Þirkete aktarýlýrken, posta iþleme merkezlerinde ve merkez 
müdürlüklerinde çalýþan 1750 civarýnda iþçi PTT Genel Müdürlüðünde çalýþmaya 
devam etmiþtir. Türk Telekom'da kalan 29000 iþçi için I.dönem iþletme toplu iþ 
sözleþmesi imzalanmak suretiyle þirketin kuruluþu baþlangýç kabul edilmiþtir. 
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Türk Telekom iþçileri için en önemli geliþmeler 2000 yýlýndan itibaren yaþan-
maya baþlanmýþtýr. Daha önceki bölümlerde de ayrýntýlý olarak deðerlendirildiði 
üzere 4502 sayýlý Kanun hem sektör, hem Türk Telekom, hem de çalýþanlar 
bakýmýndan milat özelliði taþýmaktadýr. Bu kanun ile birlikte artýk þirketin asýl 
personelinin iþ mevzuatýna göre istihdam edilmesi zorunluluðu getirilmiþtir. 
Bunu saðlamak için de, mevcut toplu iþ sözleþmesinde deðiþiklik ve ilaveler 
yapýlmasýný saðlayan protokol, Türk Telekom ve Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý 
arasýnda imzalanarak 1.9.2000 tarihinden geçerli olmak üzere uygulamaya 
geçilmiþtir. O günün þartlarý içinde oluþturulan ve IV. Dönemde akdedilecek 
toplu iþ sözleþmesinde düzenlenmesi konusunda mutabakat saðlanan kapsam 
maddesi baþta olmak üzere, bazý hükümlerin daha sonra çýkarýlan yasalar 
karþýsýnda düzenlenme imkaný kalmamasýnýn, VII. Dönem toplu iþ sözleþmesinin 
týkanmasýna yol açtýðýný görmek, 2000 yýlýnda öngörülmesine raðmen, engellene-
meyen bir geliþme olarak tarihteki yerini almýþtýr. 

Özelleþtirme Arifesinde Yapýlan VI. Dönem T.Ý.S.’de de Sorun Yaþandý 

Türk Telekom'da özeleþtirme çalýþmalarýnýn sonuna gelindiði 2005 yýlýnýn son-
baharýnda VI. Dönem Toplu Ýþ Sözleþmesi görüþmeleri týkanmýþ, özellikle kap-
sam ve ilave tediye ile ilgili konularda anlaþma zemini bulunamamýþtý. Kapsam 
konusunda, sendikal örgütlenmeyi sýkýntýya sokacak yaklaþým nedeniyle kabul 
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edilemez bir durum bulunmakla birlikte, tam da özelleþtirmenin son günlerinde 
nakil hakký bulunan personelin kazanýlmýþ haklarýnýn da korunmasý için sendika 
olarak büyük bir özen gösterilmiþti. Sendikanýn bu yaklaþýmý sorunun çözülme-
sine yardýmcý olmuþ ve sona eren V. dönem toplu iþ sözleþmesinde kapsam dýþý 
olanlar VI. dönem için de kapsam dýþýnda kalmaya devam etmiþler ve bunlar 
sözleþmenin Ek:A/1 cetvelinde yer almýþtýr. Bununla birlikte, iþveren adýna iþi 
sevk ve idare etme yetkisi bulunan yönetici pozisyonundaki unvanlarýn yer aldýðý 
Ek:A cetvelde de sözleþmenin imza tarihinden sonra kapsam dýþýnda kalacaklar
belirtilmiþti. Ýlave tediye ile ilgili uyuþmazlýkta da yine Ulaþtýrma Bakaný Sayýn 
Binali Yýldýrým'ýn arabuluculuðu ile sorun çözülmüþ, 52 günlük olan bu 
ödemelerin bir takvim dahilinde yapýlmasýný saðlayan sözleþme hükmü düzen-
lenmiþtir. 

Aslýnda, ilave tediye ödemesinin bu þekilde bir düzenleme ile toplu iþ sözleþme-
sine girmiþ olmasý, özelleþtirme öncesi üyelerin kazanýlmýþ haklarýnýn korunmasý 
adýna önemli bir kazanýmdý. 112 gün üzerinden ikramiye ödenmesine imkan
saðlayan bu kazanýmýn VII. Dönem Toplu Ýþ Sözleþmesinde 120 güne çýkarýl-
masýnýn teklif edilmesi ise haklarýn geliþtirilmesi deðil, tamamen sigorta mevzu-
atýndan kaynaklanan bir kaybýn önlenmesine yönelik bir teklifdi. Bu teklifin, daha 
önce kamu þirketi olmasý nedeniyle sigorta primi kesintisine tabi olmayan ilave 
tediyeden, özelleþtirme sonrasý prim kesilecek olmasýnýn ortaya çýkaracaðý bir 
olumsuzluðun engellenmeye çalýþýlmasýndan baþka bir anlamý olmadýðý gibi,
ayný dönemlerde özelleþtirilen TÜPRAÞ ve ERDEMÝR iþçisinin artýrýlmýþ olan 
ikramiye gün sayýsýný, Türk Telekom iþçisinin daha da fazlasý ile hak etmiþ 
olduðu varsayýmýydý. 

Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý Yeni Yönetimi Üyelerinin Ýstek ve 
Beklentilerini Tespit Ediyor 

Türk Telekom'un özelleþtirilmesi ile sendika yönetiminin deðiþmesi ayný
dönemde gerçekleþiyordu. Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý 27-28 Mayýs 2006 tari-
hinde yaptýðý genel kurulunda genel merkez yönetim kurulu deðiþiyor ve yöne-
time genel baþkan olarak seçilen Ali Akcan dýþýnda yeni üyeler geliyordu. 
Böylece yönetimde devamlýlýk saðlandýðý gibi, yeni yöneticiler ile sendikada yeni
bir dönem baþlýyordu. Sendikanýn önündeki en önemli olay VII. Dönem Toplu Ýþ 
Sözleþmesine hazýrlýk yapmak ve teþkilatýn beklentilerini bu sözleþmeye yansýt-
maktý. Bu amaçla, sendika yönetimi Türkiye genelinde bir program yaparak, 
geniþ katýlýmlý salon toplantýlarý düzenlemek suretiyle iþçileri geliþmelerden 
haberdar ediyor ve toplu iþ sözleþmesi teklifinde esas olacak temel parametreleri 
belirlemeye çalýþýyordu. 
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Sendika yönetimi, teþkilatý ve üyeleri ile yapýlan toplantýlarda toplu iþ sözleþme-
si teklifi hazýrlanýrken, uygulamada ortaya çýkan sorunlara çözüm üretmek, 
özelleþen Türk Telekom'un yeni kazanmýþ olduðu statüye uyumunu saðlayarak 
deðiþim ihtiyacýnýn önünü açmak ve bunlarý yaparken de uzun yýllardan bu yana 
sürdürülen onurlu sendikal mücadeleler ile elde edilen kazanýlmýþ haklarý koru-
mak, günün þartlarýna göre geliþtirmek ve herþeyden önemlisi de % 55’lik payý 
özelleþtirilen Türk Telekom’da sendikal örgütlülüðü devam ettirmek temel amaç 
ve ilkelerinin esas alýnmasý benimsenmiþtir 

Bu toplantýlarýn sonucunda elde edilen verilerin ýþýðý altýnda toplanan
geniþletilmiþ baþkanlar kurulu VII. Dönem Toplu Ýþ Sözleþmesi teklifine son þek-
lini veriyordu. VII. Dönem Toplu Ýþ Sözleþmesi teklifinin hazýrlanmasýnda esas 
alýnan temel varsayýmlarý özetle altý baþlýk altýnda toplayabiliriz. 

Ücret Dengesizliðinin Giderilmesi Öncelikli Hedef 

Türk Telekom'un devri ile birlikte gündemin en önemli konusu personele iliþkin 
þirket politikalarý olmuþtur. Nakle tabî 24 bin personelden yaklaþýk 18 bin per-
sonelin 2006 Ocak ayýnýn onbeþinden sonra dilekçe vermesi þirket yönetimini
kaygýlandýrmýþ ve yeni arayýþlara yöneltmiþtir. Öncelikle yapýlan bir kanuni 
düzenleme ile nakil imkanlarýný beþ yýl içinde kullanmalarýna imkan saðlanan 
personelin, þirkette iþler yoluna girene kadar da olsa kalmasýný saðlamak için 
ücretleri artýran düzenlemeler yapýlmýþtýr. Ýþte bu ücret artýþýnda takip edilen
yöntem maalesef VII. Dönem Toplu Ýþ Sözleþmesi görüþmelerini greve kadar 
götüren bir süreç yaþanmasýna sebep olmuþtur. 
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Türk Telekom'da 2000 yýlýnda yapýlan düzenlemeler ve yeni personel mevzuatý 
nedeniyle, iþçilerin bir kýsmý yaptýklarý iþlerden veya çalýþtýklarý iþyerlerinden 
dolayý kapsam dýþýnda býrakýlmýþlardý. Kapsam dýþýnda kalan bu iþçiler ile ayný 
unvan ve kýdemde kapsam içi iþçiler de bulunmaktaydý. Ýþyerinde çalýþma 
barýþýnýn saðlanmasý bakýmýndan bu iþçilerin ücretleri kapsam içi iþçiler ile ayný 
seviyede belirlenmiþ ve Türk Telekom yönetimi 2005 yýlýna kadar kapsam dýþýn-
da bulunan bazý unvanlarýn ücretlerinde düzenlemeler yaparak, genel ücret 
artýþýnýn üzerinde ücret belirleme yoluna gitmiþ olmasýna raðmen, kapsam dýþý 
personel için yapýlan hiçbir ücret düzenlemesinde kapsam içinde yer alan ayný 
unvan ve kýdemdeki iþçilerin ücretleri üzerinde bir ücret belirlenmemiþti. Bu 
durum, kapsam içi ve kapsam dýþýnda çalýþan ayný unvandaki personelin benzer 
veya ayný çalýþma ortamýnda birlikte görev yapmalarýný kolaylaþtýran çok temel 
bir kural olarak yerleþmiþti. 

Özelleþtirme sonrasý Türk Telekom'da oluþturulan bir ekip, hem ücretler hem de 
sözleþmelerin feshedilmeyeceði bir güvence süresi üzerinde çalýþma yaparak, 
çalýþanlarýn kýdemlerine göre farklý paketler oluþturmuþtu. Ýþte bu aþamada 
yapýlan çok ciddi hata iþyerindeki çalýþma barýþýna konulan bir dinamit olmasýna 
raðmen, önceleri bunun farkýna bile varmayan Türk Telekom yönetimi, yaptýklarý 
yanlýþlýðý anladýklarýnda bunun kendilerine en azýndan 30 milyon yeni türk lirasý 
ilave bir külfet getirmesini engelleyememiþti. 
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Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý Müzakere Heyeti 

Ýþte VII. Dönem Toplu Ýþ Sözleþmesi ücret zammý teklifinin hazýrlanmasýn-
da temel alýnan gerekçe böylece oluþuyordu. 

Türk Telekom Artýk Ýþveren Sendikasý Üyesi Deðil 

Türk Telekom özelleþtirilmesi nedeniyle, kamu iþvereni iken daha önce üyesi 
olduðu iþveren sendikasýndan ayrýlmak durumunda kalmýþtý. Türk Aðýr Sanayi
ve Hizmet Sektörü Kamu Ýþverenleri Sendikasý, isminden de anlaþýlacaðý üzere 
kamu iþverenlerinin üye olabileceði bir sendikadýr. Haberleþme iþkolunda 
faaliyet gösteren baþka bir iþveren sendikasý da bulunmadýðý için Türk 
Telekom'un toplu sözleþmede iþveren olarak bulunmasý zorunluluðu ortaya çýk-
maktadýr.9 Bu nedenle, TÜHÝS ile ilgili olan veya atýf yapýlan maddelerdeki 
hükümler çýkarýlmýþtýr. 

T.Ý.S. Kapsamý Kanunun Özüne Uygun Hale Gelmeli 

VI. dönem toplu iþ sözleþmesinde yer alan düzenlemede, bazý unvanlar kapsam 
dýþýnda býrakýlýrken, bazý iþlerde ve iþyerlerinde çalýþanlar da unvanlarýna bakýl-
maksýzýn kapsam dýþýnda býrakýlmýþtýr. Maddenin düzenlenme tarzýna göre asýl 

2821 sayýlý Sendikalar Kanunu 3. maddesine göre “..Ýþveren sendikalarý, iþkolu esasýna göre 
bir iþkolunda ve Türkiye çapýnda faaliyette bulunmak amacý ile bu iþkolundaki iþverenler 
tarafýndan kurulur...” 
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olan EK:A'dýr.VI. Dönem TÝS görüþmelerinin yapýldýðý sýrada Türk Telekom 
satýþ süreci devam ettiði için, nakil hakký bulunan kapsam dýþý personelin bu 
imkandan faydalanmasýna yönelik olarak EK:A/1 ve EK:A/2, mevcut çalýþanlar
bakýmýndan geçerli olmak üzere TÝS'nde yer almýþtýr. Kapsam dýþýnda kalacaklar 
unvan bakýmýndan deðerlendirildiðinde, kapsam dýþý kalacaklarýn iþveren vekili 
konumunda bulunacak unvanlara sahip olmasý en belirleyici etkendir. Bu 
çerçevede organizasyonun mevcut durumu dikkate alýndýðýnda, Müdür ve üstün-
deki unvanlar iþveren vekili olarak kabul edilebilir. Yaptýðý iþ ve iþyerleri 
bakýmýndan çalýþanlarýn kapsam dýþýnda tutulmasýný gerektirecek hiçbir haklý 
gerekçe bulunmadýðýndan, bugüne kadar yaklaþýk 6 yýllýk uygulamada sürekli 
anlaþmazlýk konusu olan hükümler toplu iþ sözleþmesi teklifinden çýkarýlmýþtýr. 

4502 sayýlý Kanun nedeniyle kadrolu veya sözleþmeli personelden iþ mevzuatýna 
geçenlerin kýdem ve özlük haklarýna iliþkin düzenleme yapan hükümleri daha 
sonraki kanun deðiþiklikleri ve özelleþtirme sonucu uygulama imkaný kalmaðý 
için maddelerden ayýklanmýþtýr. 

Kamu Þirketine Mahsus Kýsýtlamalar Kaldýrýlmalý 

Özelleþtirme öncesi Kamu Þirketi olmasý nedeniyle uymak zorunda bulunduðu 
düzenlemelere baðlý hükümler, þirketin yeni statüsüne göre düzenlenmiþtir. 
Kamu þirketlerinin her ne kadar özel hukuk hükümlerine göre yönetilmeleri 
gerekir ise de, sermayesinin yarýdan fazlasý kamuya ait olduðu sürece, özel þirket 
gibi deðil, kamu kurallarý dahilinde yönetilmektedir. Ýnsan kaynaklarý açýsýndan 
bakýldýðýnda da bu durum iþe alýmdan, ücret tespitine kadar uzanan süreçleri etk-
ilemektedir. Ýþte özelleþtirme sonrasý bu kýsýtlamalar da teklifte çýkarýlmýþtýr.   

Yeni Sosyal Güvenlik Mevzuatý T.Ý.S.’ne Yansýtýlmalý 

5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ile sosyal 
güvenlik sistemlerinin tek çatý altýnda toplanmýþ olmasý nedeniyle, toplu sözleþ-
menin bu kanuna uyumlu hale getirilmesi düþünülmüþtür. Ancak, 5510 sayýlý 
Kanunun bazý maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal edilmesi 
nedeniyle, bu maddelerin Anayasa Mahkemesi kararý çerçevesinde  yapýlacak 
kanuni düzenlemeden sonra ele alýnmasý benimsenmiþtir.10 

10 Anayasa Mahkemesinin 15.12.2006 tarih ve E.2006’11, K.2006’36 sayýlý kararý ile 5510 
sayýlý Kanunun bazý maddelerinin yürürlüðü durdurulmuþ, daha sonra da iptal edilmiþtir. 
(26.12.2006 tarih ve 26388 sayýlý RG) 
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Adil ve Katýlýmcý Bir Performans Deðerlemesi Sistemi Kurulmalý 

Performans uygulamasýna geçiþ kaçýnýlmaz olmakla birlikte, adil ve Türk 
Telekom'un kültürüne uygun bir süreç tasarlanmadan, genel bir yaklaþým ile toplu 
iþ sözleþmesinde performans deðerlemesine iliþkin bir düzenlemenin yer almasý, 
uygulamada sürekli tartýþýlýr olmasýný ve iþveren, sendika iliþkilerinin bozul-
masýný saðlayacaktýr. Aslýnda, geçmiþte Randýman Primi adý altýnda uygulanan 
performans sistemi, deðerleme yapan iþveren vekillerinin subjektif deðer-
lendirmeleri sonucu iþyerinde huzursuzluk kaynaðý oluþturmasý nedeniyle, uygu-
lamadan kaldýrýlmýþtýr. Bu nedenle, sicil ve baþarý deðerlemesine iliþkin madde 
toplu iþ sözleþmesi teklifinden çýkarýlmýþtýr. 

Teklifte yer alan bir diðer düzenleme, ücret ödeme zamaný ile ilgili olmuþtur. 
Türk Telekom kamu þirketi iken iþçiler, ücretlerini, çalýþtýktan sonra her ayýn 14. 
günü almaktaydý. Kadrolu ve sözleþmeli statüde çalýþanlardan iþ mevzuatýna 
geçenlere ise peþin olarak her ayýn 15. günü ödeme yapýlmaktaydý. Özelleþtirme 
sonrasý artýk böyle bir uygulama yapma zorunluluðu bulunmadýðýna göre uygu-
lama farkýnýn ortadan kaldýrýlmasý için bütün iþçilere her ayýn 1.günü ödenmesi 
esasý getirilmektedir. Geçiþ döneminde iþçilerin maðdur olmamalarý için bir 
defaya mahsus olmak üzere ek bir ödeme yapýlarak soruna çözüm getirilmeye 
çalýþýlmýþtýr. 

Görüldüðü üzere hazýrlanan teklifin temel yaklaþýmý sorunlara taraflarýn kabul 
edebileceði makul çözümler üretmek olmasýna raðmen, iþverenin sendikal 
yapýlanmayý ortadan kaldýrmaya yönelik tavrý bir çok sorunun çözümlenmesine 
imkan vermemiþtir. 
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VII. DÖNEM TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ 
GÖRÜÞMELERÝ 

“Toplu Ýþ Sözleþmesi iþyerinin hukukudur.” 

Karþýlýklý iyi niyet söylemleri ile 29 Mayýs 2007 tarihinde baþlayan 
görüþmelerde, normal süre içinde 8 toplantý yapýldý, ancak kapsam ve 
ücretin de içinde yer aldýðý esaslý noktalar üzerinde bir uzlaþma saðlana-

madý. Ýþveren ücret baþta olmak üzere sendikanýn diðer tekliflerine karþý tek-
liflerini 60 günlük müzakere süresinin 59. gününde, yani taraflarýn sözleþmeyi 
herhangi bir uyuþmazlýða düþmeden baðýtlamasý öngörülen sürenin son gününde 
sendikaya iletmiþ oldu. Esasen, bu yaklaþýmý bile müzakereden ziyade dayatmacý 
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VII. Dönem Toplu Ýþ Sözleþmesi Müzakere Heyeti 

bir tavrýn benimsendiðinin en önemli göstergesiydi. Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve 
Lokavt Kanunu düzenleniþ tarzý itibarý ile bütün süreçleri bir takvime baðlayan 
ve uyulmadýðý takdirde sendikanýn yetkisini düþüren, grev yapma imkanýný 
ortadan kaldýran bir yapýya sahiptir. Bu nedenle, normal sürenin sonunda taraflar 
uyuþmazlýk tutanaðý tutarak bunu ilgili yerlere bildirmek yükümlülüðündedir. 
Nitekim, 60 günlük normal müzakere süresi sonunda 27 Temmuz 2007 tarihinde 
bu tutanak tutularak müzakerelerde yeni bir aþamaya gelinmiþ oldu. 

Toplu iþ sözleþmesi görüþmelerinde bundan sonraki aþama, yetkili makamýn 
atayacaðý resmi arabulucu gözetiminde devam edecekti. Ankara 15. Ýþ 
Mahkemesi 2822 sayýlý yasada öngörülen resmi arabulucuyu atayarak, uyuþma-
zlýðýn çözümlenmesindeki bir aþamayý da baþlattý. 

Arabulucunun 15 günlük görev süresinde anlaþmaya varýlamamasý üzerine, Türk 
Telekom'un isteði ile kanunda öngörülen 6 günlük ek sürede kullanýlmýþ, ancak 
yine bir sonuç alýnamamýþtýr. Bunun üzerine, resmi arabulucunun yapacaðý baþka 
bir iþ kalmadýðýndan, durumu tespit eden raporunu taraflara ileterek greve doðru 
bir adým daha yaklaþýlmýþ oluyordu. 

2822 sayýlý Kanunda öngörülen bütün görüþme süreçleri tamamlandýðý için 
Kanunen grev kararý almaktan baþka bir çaresi kalmayan T.Haber-Ýþ Sendikasý, 
aldýðý grev kararýný ayný gün Türk Telekom'a teblið ederek yeni bir aþamaya 
geçmiþ oldu. 
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Bu aþamadan sonra, sendikanýn aldýðý grev kararýnýn uygulama gününü belir-
lemekten baþka alternatifi kalmýyordu. Bununla birlikte, greve son çare olarak 
bakan sendika yönetimi, uzlaþma arayýþlarýný devam ettirme gayreti içinde 
olmuþtur. Bu amaçla, Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý Genel Merkez Yöneticileri 
Ulaþtýrma Bakaný Binalý Yýldýrým ile görüþerek uyuþmazlýk konularý ve 

Ulaþtýrma Bakaný Binali YILDIRIM’ý ziyaret 

53 



T Ü R K  T E L E K O M  G R E V Ý  

sendikanýn görüþleri hakkýnda bilgi vermiþ ve uzlaþma zemini oluþturmaya 
çalýþmýþtýr. Bu görüþmede, Ulaþtýrma Bakaný tarafýndan Türk Telekom yönetimi 
ile diyaloðun devam ettirilmesi talebinde bulunulmasý üzerine, þirket icra kurulu 
üyeleri ile bir araya gelinerek uyuþmazlýk konularý en üst seviyede tekrar ele alýn-
mýþ olmasýna raðmen, sendika adeta greve teþvik edilmiþti. 

Ýþverenin özelleþtirme sonrasýndaki sendikayý tanýmaz tutumunu VII. Dönem 
Toplu Ýþ Sözleþmesi görüþmelerinin çok çetin geçeceðinin iþareti olarak algýlayan 
Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý Genel Merkez yöneticileri, sözleþmeyi uzlaþmayla 
masa baþýnda baðýtlamak istiyordu. Bu nedenle teþkilatýný ve üyelerini, bu çetin 
sürece hazýrlamak amacýyla VII. Dönem Toplu Ýþ Sözleþmesi görüþmelerinin 
hazýrlýklarýndan, baþlamasýna ve sonrasýnda yaþanan grev ile uzlaþmaya kadar 
olan bütün aþamalardaki geliþmeleri geniþ bir katýlým ile deðerlendiren sendika 
genel merkez yöneticileri, bu sürecin bir parçasý olan grev kararý alýnmasýnda da 
öncelikle geniþletilmiþ baþkanlar kurulunu toplamýþtýr. Sözleþme görüþmelerinde 
adým adým greve doðru sürüklendiklerini görebilen sendika yönetimi 16 Eylül 
2007 tarihinde yapýlan geniþletilmiþ baþkanlar kurulu toplantýsý ile bütün süreci 
ayrýntýlý bir þekilde gözden geçirmiþtir. 

Grev kararý alýnmasýnýn ardýndan "grev uygulama tarihini" belirlemek üzere 22 
Eylül 2007 tarihinde ülke çapýndan tüm temsilciler Ankara'ya davet edilerek, 
Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý Geniþletilmiþ Temsilciler Kurulu Türk-Ýþ Genel 
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Merkezi'nde toplanmýþtý. Toplantýya Türk-Ýþ Genel Baþkaný Salih Kýlýç ve Genel 
Sekreter Mustafa Kumlu'da katýldý. 

Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Genel Baþkan Ali Akcan Türk Telekom ile 
yürütülen VII. Dönem Toplu Ýþ Sözleþmesi görüþmelerinde gelinen son durumu 
temsilcilere detaylarýyla birlikte aktararak, konu tüm detaylarýyla deðer-
lendirilmeye alýnmýþtýr. 

Temsilciler Kurulu Toplantýsý’nda bir konuþma yapan, Türk-Ýþ Genel Baþkaný 
Salih Kýlýç, Türk Telekom'daki toplu iþ sözleþmesi görüþmelerindeki uyuþmazlýk 
maddelerine atýfda bulunarak, ''Ýþverenin verdiði ücretlerle bu iþ bitmez'' dedi. 

Ýkramiye konusunda da adaletsizliðin olduðunu ifade eden Türk-Ýþ Baþkaný 
Kýlýç, bu konunun diðer özelleþtirilen kurumlardaki gibi çözümlenmesi gerek-
tiðini söyledi. Kýlýç, ayrýca ayný unvan, kýdem ve þartlarda çalýþanlarýn ayný ücreti 
almalarý gerektiðini kaydederek, bu konulardan taviz verilmeyeceðini belirtti. 

Türk-Ýþ Genel Baþkaný Salih KILIÇ 

Türk-Ýþ Genel Baþkaný Salih Kýlýç, ''Grev silahý amaç deðil araçtýr. En iyi zaman-
da kullanýlmasý hem ülke, hem iþletme, hem de iþçi için çok önemlidir. Ancak, 
bu, uygun zamanda kullanýlýnca en güçlü silahtýr. Yasal süreçte grev hakkýný 
hayata geçirmede tereddüt etmeyin. Türk-Ýþ olarak bu konuda sonuna kadar 
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arkanýzdayýz. Bu toplu iþ sözleþmesinde önümüzdeki bir hafta içerisinde müza-
kerelerin hýzlanacaðýný düþünüyorum. Bizim amacýmýz saðlýklý bir þekilde masa 
baþýnda bu iþin çözümlenmesidir. Sonuç olarak, müzakerelerin devamý hem 
bizim hem de iþverenin sorumluluðudur. Herkes sorumluluðunu yerine getirme-
lidir'' diye konuþtu. 

Türk Telekom iþçisinin kurumun özelleþtirilmesine karþý ''milli bir duruþ'' 
sergilediðini söyleyen Türk-Ýþ Genel Baþkaný Kýlýç, Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý 
Geniþletilmiþ Temsilciler Kurulu'nda grev ile ilgili alýnacak kararlarýn sonuna 
kadar arkasýnda olacaklarýnýn altýný çizdi. 

"Grev Uygulama Tarihini" belirlemek üzere bir araya gelen Türkiye Haber-Ýþ 
Sendikasý Geniþletilmiþ Temsilciler Kurulunda, Þubelerin temsilcileri adýna söz 
alarak konuþma yapan temsilciler, greve hazýr olduklarýný belirterek, grev uygu-
lama tarihine iliþkin kararýn bir an önce alýnarak greve baþlanýlmasý yönündeki 
taleplerini yönetim kuruluna bildirdiler. 

Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý Geniþletilmiþ Temsilciler Kurulu 

Temsilciler Kurulu toplantýsýndan hemen sonra baþkanlar kurulu sendika genel 
merkezinde toplanarak temsilciler kurulunun taleplerini de dikkate alarak grev 
uygulama tarihini belirlemiþtir. Kanunun öngördüðü sürecin zorunluluðu, teþki-
latýn azim, kararlýlýk ve birliði karþýsýnda, yönetime iþlemin prosedürünü tamam-
lamak, yani grev uygulama tarihini belirleyen kararý almak kalýyordu. 
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5 Ekim 2007 Basýn Toplantýsý 

Grev kararý alýnmasý ile birlikte uygulanmaya baþlama tarihinin ne olacaðý merak 
ediliyordu. Özellikle çeþitli basýn organlarý grevin Ramazan Bayramý’ndan önce 
baþlamasý ile insanlarýn sýkýntý yaþayacaklarýný okurlarýna aktarýyordu. Bunun 
üzerine Sendika Genel Baþkaný imzasý ile bir basýn bildirisi yayýmlayan Türkiye 
Haber-Ýþ Sendikasý, grevi insanlara bir zulüm aracý olarak kullanmayacaklarýný 
duyurdular. Grev aþamasýna gelinceye kadar yaþananlarýn bir özetini ve sendika 
yönetiminin deðerlendirmelerini içeren 5 Ekim 2007 tarihli basýn bildirisi aþaðý-
daki hususlarý içeriyordu; "Toplu iþ sözleþmesinde amaç, uygulamada ortaya 
çýkan sorunlara masa baþýnda çözüm üretmektir. Sendika olarak özelleþen 
Türk Telekom A.Þ.'nin yeni kazandýðý statüye uyumunu saðlayarak deðiþim 
ihtiyacýnýn önünü açmak bilinci ile hareket edilmiþtir. Bunlarý yaparken de yýl-
lardan beri onurlu sendikal mücadeleler verilerek elde edilen kazanýlmýþ hak-
larýmýzý korumak, günün þartlarýna göre geliþtirmek ve sendikal 
örgütlülüðümüzü korumak ilkeleri gözetilerek hazýrlanan tekliflerimize karþý 
iþveren makul, mantýklý ve kabul edilebilir bir teklif sunmamýþtýr. 

Ancak, iþverenin müzakere sürecinin son gününde gerek kapsam dýþýnda kala-
cak personel, gerekse ücretlere iliþkin sunmuþ olduðu teklifler bir bütün 
olarak deðerlendirildiðinde, üyelerimizin eline geçen aylýk ortalama ücret-
lerinde artýþ yerine %12,9 oranýnda bir düþüþ yaratýlmak istenmektedir. Bu 
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onur kýrýcý tekliflerine gerekçe olarak ise sendika üyesi iþçilerin ücretlerinin 
piyasa ücretlerinin %59 üstünde olduðu ifade edilmektedir. Böyle bir deðer-
lendirmenin sektörün gerçekleri ile baðdaþmadýðý daha önce de siz deðerli 
kamuoyu ile paylaþýlmýþtý. Sendika üyesi iþçilerin ücretlerinin piyasa ücret-
lerinin üstünde olduðunu söyleyen iþveren, buna karþýlýk sendikamýz 
üyelerinin dýþýnda yaklaþýk 12 bin çalýþana ise çeþitli zamlar ve artan vergiler-
den etkilenmeyecek bir düzenleme getirmek suretiyle, ücretlerinde artýþ 
yaparak, ayný ünvandaki çalýþanlar arasýndaki oluþturduðu ücret farklýlýðý 
çeliþkisini, izah edememektedir. 

Kapsam ile ilgili iþveren teklifinin ise mevcut kapsam maddesini daha da 
geniþletmek suretiyle, sendikal hak ve özgürlüklerimiz ile sendikal 
örgütlülüðümüzü yok etmeye yönelik olduðu, açýkça kendisini göstermektedir. 
Bu baðlamda, iþverenin varmak istediði sonucun ne olduðunu sizin ve 
kamuoyunun takdirlerine býrakýyorum. 

Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý olarak, VII. Dönem Toplu Ýþ Sözleþmesinin masa 
baþýnda uzlaþý içinde baðýtlanmasý için elimizden gelen bütün fedakârlýklarý 
yapmýþ olmamýza raðmen, iþveren tarafýndan üyelerimizin onurlarýný zedeleyi-
ci ve sendikal örgütlülüðümüzü ortadan kaldýrýcý tekliflerinde hiçbir geliþme 
olmamýþtýr. 

Gelinen bu süreçte, 21 Eylül 2007 tarihinde Ulaþtýrma Bakanýmýzla, 26 Eylül 
2007 tarihinde Türk Telekom Ýcra Kurulu Üyelerimizle görüþmeler yapýlmýþ, 
VII. Dönem Toplu Ýþ Sözleþmesindeki taleplerimiz gerekçeleriyle birlikte hem 
Ulaþtýrma Bakanýmýza hem de Ýcra Kurulu Üyelerine ayrýntýlý bir þekilde 
anlatýlmýþtýr. Görüþmelerde, gerek sayýn Bakanýmýzýn, gerekse icra kurulu 
üyelerinin anlaþma zemini oluþturma yolundaki gayretlerimizi takdir eden iyi 
niyet mesajlarý vermiþ olmalarýna raðmen, bir sonuç alýnamamýþ olmasý, 
çalýþanlarýn greve zorlanmasý olarak algýlamaktadýr. 

Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý olarak, kurulduðumuz 1962 yýlýndan bu yana 
üyelerimizin onurlu mücadeleleri, emek ve alýn teriyle bugünkü bulunduðu-
muz noktaya gelinmiþtir. Bu nedenle, Sendika Yönetim Kurulumuz ve 
sendikamýzýn üyesi Türk Telekom çalýþanlarý,  baþta sendikal örgütlülüðümüz 
olmak üzere kazanýlmýþ haklarýmýzý korumak ve geliþtirmek yolunda her türlü 
mücadeleyi yapabilecek kararlýlýktadýr. 
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Bu kararlýlýðýmýzýn bir ifadesi olarak, uyuþmazlýktan sonra kanunun 
öngördüðü bekleme süresinin hemen bitiminde grev kararýný aldýðýmýz 
malumlarýnýzdýr. Grev kararýnýn uygulamasýna geçmekte de ayný kararlýlýðý 
göstererek uygulama tarihini belirlemiþ bulunmaktayýz. 

Türk Telekom'u satýn alanlarýn, Türk Telekom'un gerçeklerini yeteri kadar 
algýlamamýþ olmalarý nedeniyle, grevi uygulamamýz halinde telekomünikasy-
on hizmetlerini yürütmekte düþecekleri durumu ve yaþanacak aksaklýklarý 
Türk Halkýna izah edemeyecekleri bilinen bir gerçektir. 

Bilinmelidir ki, buradaki bütün sorumluluk; bugüne kadar Sendikamýzýn tüm 
iyi niyetli giriþim ve çabalarýna raðmen olumlu bir tutum sergilemeyen, toplu 
iþ sözleþmesi görüþmelerini çýkmaza sokan Türk Telekom A.Þ. yöneticilerinin 
olacaktýr. 

Deðerli basýn mensuplarý, 

Bu çerçevede Türk Telekom iþyerlerinde 16 Ekim Salý günü saat 08.00 
itibariyle grev uygulamasýna baþlanacaktýr. 

Bu aþamaya kadar Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Türk Milletine, Türk 
Telekom ve Çalýþanlarýmýza karþý olan sorumluluðunun bilinciyle hareket 
eden Türkiye Haber Ýþ Sendikasý, grev uygulama aþamasýnda dahi bu tavrýn-
dan bir sapma göstermemiþtir. Grevi bir fýrsatçýlýk olarak deðerlendirmeyen 
sendikamýz, grev uygulama tarihini bayram sonrasýna gelecek þekilde belir-
lemek suretiyle, halkýmýzýn kutsal bir ayýn ardýndan kutlayacaðý bayram 
sevincine gölge düþürmek istememiþtir. 

Uyuþmazlýk sonrasýndaki her aþamada belirttiðimiz üzere Sendikamýzýn, 
grevden beklenen amacý haklý taleplerimizin karþýlanmasýdýr.  

Özelleþtirme sonrasýnda yapýlan ilk Toplu Ýþ Sözleþmesi görüþmelerinde, 
Türkiye'yi haberleþme alanýnda bir grev ile karþý karþýya býrakan yabancý ser-
maye ile ilgili deðerlendirmeleri yüce Türk Milletinin engin sað duyusuna 
býrakýyoruz." 
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TÜRK HUKUK SÝSTEMÝNDE GREV HAKKI VE 
ENDÜSTRÝYEL ÝLÝÞKÝLER SÝSTEMÝNDEKÝ YERÝ

“Türk Telekom Grevi, 
çalýþma hayatýný ilgilendiren 

mevcut kanunlarýn pratikte ne kadar 
zor iþlediðini yaþayarak öðretti.” 

Grev aþamasýndaki geliþmeler geçmeden önce olaylarýn daha saðlýklý bir 
deðerlendirmeye tabi tutulabilmesi amacýyla Türk hukuk sistemindeki 
grev hakký ve endüstriyel iliþkiler sistemindeki yerinin incelenmesinde 

yarar görülmektedir. 

Grev, çalýþma iliþkilerinin biçimsel olarak düzenlenmeye baþlanmasýyla birlikte 
endüstri iliþkilerinin en önemli konularýndan olmuþtur. Grev hakký diðer çalýþma 
haklarýnýn yanýnda kollektif niteliði itibariyle üzerinde çok durulan, diðer bazý 
haklarýn kullanýlmasý yönüyle de olmazsa olmaz niteliðinde bir hak haline 
gelmiþtir. 

Öncelikle grev kollektif nitelikli bir haktýr. Tek baþýna bireylerin kullanabildiði 
bir hak deðil, ancak bireylerden oluþan topluluðun kullanabildiði bir hak olarak 
kabul edilir. Ayný zamanda, grev hakký  zarar vererek kullanýlabilen ve anayasa 
ile teminat altýna alýnmýþ bir haktýr. Halbuki hiçbir hakkýn zarar vererek kullanýl-
masý hukuk düzeni içersinde kabul edilmemiþtir. Bu bakýmdan grev hakký, özel 
bir hak olarak hukuk düzeninde yerini almýþtýr. Burada bahsettiðimiz zarar 
verme, iþçinin emeðini kullanmamasý sonucu üretimden gelen gücünden kay-
naklanmakta, kanun dýþý yollardan verilen zararlarý ifade etmemektedir. 
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Grev hakký kollektif bir hak olarak sendika hakký ve toplu iþ sözleþmesi hakký ile 
birlikte tam olarak kullanýlabilen bir haktýr. Bu üç hak bir arada tanýndýðý takdirde 
kollektif sendikal haklarýn bir anlam ifade etmesi mümkündür. Baþka bir ifade 
ile; eðer sendika hakký ve toplu iþ sözleþmesi hakký tanýnmýþ ise ilave olarak taný-
nacak grev hakký sayesinde artýk kollektif sendikal haklar bir bütünlük içersinde 
tanýnmýþ olarak kabul edilebilir. Aksi takdirde sadece sendika hakký ve toplu iþ 
sözleþmesi hakkýný tanýyan, grev hakkýný kabul etmeyen düzenlemelerin, kollek-
tif sendikal haklarý tanýmýþ olmasýnýn pratikte çok fazla bir fayda saðlamayacaðý 
bilinmelidir. Çünkü, grev hakký ile desteklenmeyen bir sendika hakký ve grev ile 
desteklenmeyen bir toplu iþ sözleþmesi hakkýnýn uygulamada itibari bir deðeri 
olamamaktadýr. Her üçü bir bütünlük içersinde tanýndýðý takdirde kollektif 
sendikal haklarýn anlamý olabilmektedir. 

Bugünkü mevzuatýmýza baktýðýmýzda Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve Lokavt 
Kanunu'nun 29 ve 30. maddelerinde kesin olarak ve 31. madde ile geçici olarak 
grev yasaðý getirdiði iþler ve iþyerlerinde toplu iþ sözleþmesi akdetmek isteyen 
sendikalarýn pratikte önemli problemler yaþadýklarý bilinmektedir. Sendikanýn 
grev hakkýnýn olmadýðýný bilen iþveren ya toplu görüþmelere katýlmamakta, ya da 
nasýlsa sendikanýn grev yasaðý olduðu için dosyayý Yüksek Hakem Kurulu baðýt-
layacaktýr mantýðýndan hareketle toplu görüþmeleri ve sendikayý ciddiye alma-
maktadýr. Bu mantýk da kollektif sendikal haklarýn önündeki en büyük handikap 
olmaktadýr. 

Bahsedilen sebeplerle endüstri iliþkilerinin saðlýklý iþletilebilmesi için grev 
hakkýnýn engelsiz, iþveren tasallutundan ve saldýrýlarýndan korunmuþ bir biçimde 
sendikalara tanýnmasý gerekmektedir. Aksi takdirde kollektif sendikal hür-
riyetlerden bahsedebilmek zor olacaktýr. 

Grev Hakkýnýn Hukuki Temelleri 

Bu kýsýmda grev hakkýnýn kanuni temelleri dahilinde, baþlangýcýndan sonuna 
kadar bir grev olgusu ele alýnarak deðerlendirilecektir. 

Anayasanýn 54.maddesinde grev hakký toplu iþ sözleþmesinin yapýlmasý sýrasýn-
da uyuþmazlýk çýkmasý halinde iþçiler tarafýndan kullanýlabilecek anayasal bir 
hak olarak belirlenmiþtir. 

Grevin yasaklanabileceði veya ertelenebileceði haller ve iþyerleri kanunla düzen-
lenir. Grevin yasaklandýðý hallerde ya da ertelendiði durumlarda ertelemenin 
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sonunda taraflarýn greve kaldýðý yerden devam etme haklarý yoktur. Bu takdirde 
uyuþmazlýk Yüksek Hakem Kurulunca çözülecektir. Ayrýca Anayasa uyuþmaz-
lýðýn her safhasýnda taraflarýn aralarýnda anlaþarak uyuþmazlýðý Yüksek Hakem 
Kuruluna götürebileceklerini belirtmektedir. 

Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun 25. Maddesinde grev kavramý 
þu þekilde tanýmlanmýþtýr; "Ýþçilerin, topluca çalýþmamak suretiyle iþyerinde 
faaliyeti durdurmak veya iþin niteliðine göre önemli ölçüde aksatmak 
amacýyla aralarýnda anlaþarak veyahut bir kuruluþun ayný amaçla topluca 
çalýþmamalarý için verdiði karara uyarak iþi býrakmalarýna grev denilir". 

Kanun bu tanýmý ile genel olarak grev kavramýný belirlemiþtir. Bu kavram 
içersinde grevin unsurlarýný bulabiliriz. Ayrýca md.25/II ile de Kanuni grev 
tanýmý yapýlmýþtýr. Bu taným ise þu þekildedir; "Toplu iþ sözleþmesinin yapýl-
masý sýrasýnda uyuþmazlýk çýkmasý halinde iþçilerin iktisadi ve sosyal 
durumlarýyla çalýþma þartlarýný korumak veya düzeltmek amacýyla bu 
kanun hükümlerine uygun olarak yapýlan greve kanuni grev denilir". Bu 
hükümden anlaþýlacaðý üzere Kanun ancak bir toplu iþ sözleþmesinin yapýlmasý 
esnasýnda çýkabilecek bir uyuþmazlýk halinde greve gidilebileceðini kabul 
etmektedir. 

2822 sayýlý Kanuna göre kanuni grev için aranan þartlar gerçekleþmeden yapýlan 
greve kanun dýþý grev denilir. 

Grevin Ertelenmesi 

Türk Telekom grevi boyunca gündeme gelen konulardan biri de grevin ertelenip 
ertelenmeyeceði olmuþtur. Bu hususta da 2822 sayýlý kanunda yapýlmýþ düzen-
lemeler bulunmaktadýr. 

Alýnmýþ ya da uygulanmaya konulmuþ bir grev kararý eðer genel saðlýðý veya 
milli güvenliði bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu kararýyla ertelenebilir. 
Bakanlar Kurulu grevi bir kararname ile altmýþ gün süre ile erteleyebilir. 
Erteleme süresi, kararnamenin yayýmý tarihinde iþlemeye baþlar. 

Genel saðlýk ve milli güvenlik kavramlarý üzerinde tam olarak anlaþmaya 
varýlmýþ kavramlar olmadýklarý, ya da geniþ kullanýlmaya imkan saðlayan 
kavramlar olduklarýndan zaman zaman keyfi bir biçimde kullanýldýklarý da 
görülmektedir. 
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Bakanlar Kurulunun kararý idari bir karar olduðu için aleyhine idari yargýda dava 
açýlabilir. Dava yeri Danýþtay olup, ertelemenin iptali ve yürütmenin durdurul-
masý talep edilebilir. Olaðanüstü hal ilan edilen bölgelerde grev ertelenmesi 
kararlarýna iliþkin davalarda yürütmenin durdurulmasýna karar verilemez. 

Erteleme kararnamesinin ilaný ile yürürlüðe girmesi üzerine uyuþmazlýðýn 
çözümü için Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný bizzat ve resmi listeden seçe-
ceði bir arabulucu yardýmý ile erteleme dönemi içersinde her türlü gayreti gös-
terir. 

Ayrýca, erteleme dönemi içersinde taraflar anlaþarak uyuþmazlýðýn özel hakem 
tarafýndan çözülmesini de kararlaþtýrabilirler. 

Altmýþ günlük erteleme dönemi içersinde taraflarýn anlaþamamýþ olmalarý halinde 
grev yeniden kaldýðý yerden baþlamaz. Erteleme döneminde taraflar anlaþamamýþ 
ya da uyuþmazlýk dosyasýný özel hakeme götürmemiþlerse Çalýþma ve Sosyal 
Güvenlik Bakaný uyuþmazlýðýn çözümü için Yüksek Hakem Kuruluna baþvurur. 

Grevin Durdurulmasý 

Karar alýnmýþ ya da uygulanmaya baþlanmýþ bir grev kararý çeþitli sebeplerin 
gerçekleþmesi durumunda mahkeme kararýyla durdurulabilir. Buna iliþkin 
hükümler 2822 sayýlý kanunun 46. ve 47. maddelerinde düzenlemiþtir. Bu mad-
delerden 46 ya göre karar verilen ya da uygulanan bir grev kararýnýn kanun dýþý 
olduðu hususunda taraflardan gelen bir iddia varsa, yetkili iþ mahkemesi konuyu 
inceleyerek bir ay içersinde kararýný verir. Verilecek olan karar, taraflarý ve iþçi 
ve iþveren sendikasýnýn mensuplarýný baðlar. Ayný zamanda bu konu ile ilgili 
açýlacak ceza davalarýnda da kesin delil olarak kabul edilir. Bu bir tespit 
davasýdýr. Hâkim tespit kararýnýn kesinleþmesine kadar, dava konusu grevin 
ihtiyati tedbir olarak durdurulmasýna karar verebileceði gibi, konulmuþ olan 
ihtiyati tedbiri de her zaman kaldýrabilir. 

Grevin durdurulmasýnýn ikinci yolu ise grev hakkýnýn kötüye kullanýlmasý 
halinde söz konusudur. 

Grevin Uygulanmasý 

Grev kararý, karþý tarafa tebliðinden itibaren altmýþ gün süre içersinde ve karþý 
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tarafa noter aracýlýðý ile altý iþgünü önceden bildirilecek tarihte uygulanmaya 
baþlanabilir. 

Süresi içersinde notere ya da görevli makama tevdi edilmeyen grev ve lokavt 
kararlarý uygulanamaz. Greve baþlanacaðý bildirilen günde grev mutlaka baþla-
malýdýr. Aksi takdirde grev hakký düþer. Ayný þekilde süresi içerisinde grev kararý 
uygulanmaya baþlanmamýþsa toplu iþ sözleþmesi yetki belgesinin de hükmü 
kalmaz. 

Grev oylamasý yapýlan hallerde altmýþ günlük süre oylamanýn sonucunun kesin-
leþmesinden itibaren iþlemeye baþlar. 

Uygulanacak grev kararýna o iþyerinde çalýþan sendikalý-sendikasýz bütün iþçi-
lerin katýlma hakký vardýr. Sendikalý iþçiler için bu hak pozitif sendika hürriyeti 
içersinde deðerlendirilmelidir. 

Grevin uygulanmaya baþlamasýyla birlikte, greve katýlmak isteyen iþçiler iþ-
yerinden ayrýlmak zorundadýrlar. 

Kanuni bir grev kararýna uyulmasýný saðlamak için cebir ve þiddet kullanmak-
sýzýn ve tehditte bulunmaksýzýn kendi üyelerinin grev kararýna uyup uymadýk-
larýný denetlemek amacýyla, iþyerinde grev ilan etmiþ iþçi sendikasý, iþyerinin 
giriþ ve çýkýþ yerlerine, kendi üyeleri arasýndan en çok dörder grev gözcüsü koy-
maya yetkilidirler. 

"Bu iþyerinde grev vardýr" ibaresinin dýþýnda iþyeri ya da iþletmenin dýþýna çevre-
sine afiþ, pankart, ilan vs. asmak veya yazýlar yazmak yasaktýr. Grev gözcülerinin 
zorunlu ihtiyaçlarýnýn nasýl saðlanacaðý ise bir yönetmelikle kararlaþtýrýlmýþtýr. 

Grev ve Lokavta Katýlamayacak Ýþçiler ve Bunlarýn Belirlenmesi 

Ýþyerlerinde grev uygulandýðýnda iþlerin durmasý söz konusudur. Ancak, bazý 
iþler vardýr ki bu iþlerin durmasý iþyerini grev sona erdikten sonra da çalýþamaz 
hale getirebilir. Ya da bu iþlerin yapýlmamasý dolayýsýyla iþyerinin güvenliði zarar 
görebilir. Bu sebeple, hiçbir surette üretim veya satýþa yönelik olmamak kaydý ile 
niteliði bakýmýndan sürekli olmasýnda teknik zorunluluk bulunan iþlerde 
faaliyetin devamlýlýðýný; iþyeri güvenliðinin, makine ve demirbaþ eþyasýnýn, 

65 



T Ü R K  T E L E K O M  G R E V Ý  

gereçlerinin, hammadde, yarý mamul ve mamul maddelerin bozulmamasýný 
saðlayacak sayýda iþçi kanuni grev süresince çalýþmaya, iþveren de bunlarý 
çalýþtýrmaya mecburdur. 

Grev dýþýnda kalacak iþçilerin yedekler dahil niteliði ve sayýsý iþveren veya 
vekili tarafýndan toplu görüþmenin baþlamasýndan itibaren altý iþgünü içinde 
iþyerinde yazý ile ilan edilir ve bu ilanýn bir örneði toplu görüþmede taraf olan iþçi 
sendikasýna gönderilir. Bu ilana iþçi sendikasý itiraz edebilir. Ýtiraz altý iþgünü 
içersinde iþ davalarýna bakmakla görevli iþ mahkemesine yapýlýr. Ýtirazý mahkeme 
altý iþgünü içersinde karara baðlar. Karar kesindir. Ýtiraz edilmezse ilan hükmü 
kesinleþir. 

Ýþletme sözleþmesine iliþkin uyuþmazlýklarda görevli mahkeme iþletme 
merkezine, bölge çalýþma müdürlüðü ise, her iþyerinin baðlý bulunduðu bölgeye 
göre belirlenir. 

Greve katýlamayacak iþçilerin kadro olarak belirlenmesinin yanýnda ismen de 
belirlenmesi mümkündür. Buna göre; grevin uygulanacaðý dönemde hangi iþçi-
lerin iþyerinde çalýþmaya devam edecekleri bölge müdürlüðünce grev kararýný 
bölge müdürlüðüne bildirilmesinden itibaren üç iþ günü içersinde resen tespit 
edilerek, ilgili iþverene ve iþçilere yazý ile bildirilir. Ancak, o iþyerinde taraf olan 
iþçi sendikasýnýn ve þubesinin baþkan veya yönetim kurulu üyeleri çalýþamayacak 
iþçi kadrosuna dahil edilemez. 

Ýþverence 44 gün süren grev boyunca 2822 sayýlý yasaya aykýrý olarak bölge 
çalýþma müdürlüklerinden grev dýþý kalacak personelle ilgili olarak tüm Türkiye 
genelinde ek tespit taleplerinde bulunulmuþ ve maalesef hatalý deðerlendirme 
yapan bölge çalýþma müdürlükleri de kanuni yasaða raðmen greve katýlan bir çok 
iþçiyi grev dýþý kalacak iþçi olarak tespit ederek isim listelerini sendikamýza ve 
iþverene teblið etmiþtir. Sendikamýzca ek tespit iþlemlerinin hukuka aykýrý olduðu 
gerekçesiyle iptali amacýyla Ankara çeþitli iþ mahkemelerinde davalar açýlmýþ, 
yapýlan yargýlama sonucunda verilen kararýn temyiz incelemesini yapan Yargýtay 
9. Hukuk Dairesi yapýlan bu ek tespit iþlemlerinin hukuka aykýrý olduðu ve iptal 
edilmesi gerektiðini tartýþmasýz bir þekilde belirlemiþtir. Yargýtayýn bu kararý 
üzerine Ankara Ýþ Mahkemelerince yaklaþýk 500 iþçiyi kapsayan bu ek tespit 
iþlemlerinin iptaline karar verilmiþtir. 
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Kanuni Grevin Sonuçlarý 

Kanuni grev uygulanmasý esnasýnda birtakým geliþmeleri de beraberinde taþýr. 
Öncelikle grevin hizmet akitlerine etkisi önemlidir. Ýkinci olarak grev esnasýnda 
iþe baþka iþçi alýnamamasý, iþçilerin baþka iþ tutamamalarý ve iþverence saðlanan 
konutlardan iþçilerin çýkarýlmasý da ayrý bir sonuç olarak karþýmýza çýkar. 

2822 sayýlý kanun, kanuni bir grev kararýnýn alýnmasýna katýlma, böyle bir kararýn 
alýnmasýný teþvik etme, böyle bir karara katýlma veya böyle bir greve katýlmaya 
teþvik etme sebepleriyle bir iþçinin iþ sözleþmesinin sona erdirilemeyeceðini 
kabul etmiþtir. 

Kanuni bir greve katýlanlarla, iþyerinde çalýþmayý arzu edip de iþveren tarafýndan 
çalýþtýrýlmayan iþçilerin iþi sözleþmeleri grevin sona ermesine kadar askýda kalýr. 
Bu, iþ sözleþmesinden doðan hak ve borçlarýn grev sonuna kadar donmasý olarak 
da ifade edilebilir. 

Hiçbir surette üretim veya satýþa yönelik olmamak kaydý ile niteliði bakýmýndan 
sürekli olmasýnda teknik zorunluluk bulunan iþlerde faaliyetin devamlýlýðýný; 
iþyeri güvenliðinin, makine ve demirbaþ eþyasýnýn, gereçlerinin, hammadde, yarý 
mamul ve mamul maddelerin bozulmamasýný; hayvan ve bitkilerin korunmasýný 
saðlayacak sayýda iþçi kanuni grev ve lokavt sýrasýnda çalýþmaya, iþveren de bun-
larý çalýþtýrmaya mecburdur. (md.39/1). Dikkat edilmesi gereken husus, grev 
esnasýnda çalýþtýrýlacak bu iþçilerin kesinlikle üretim ve satýþa yönelik çalýþtýrýla-
mamalarýdýr.  Bu iþçilerin üretim ve satýþa yönelik olmamak kaydýyla iþverence 
çalýþtýrýlmasý zorunludur.  Bu zorunluluðu uymayan iþveren üç aydan bir yýla 
kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. (md.78/1) Grev ve lokavta katýlamayan 
iþçiler, grev sonunda baðýtlanan toplu iþ sözleþmesinden yararlanýrlar. (md.38/2) 

2822 sayýlý TSGLK; "Kanuni bir greve katýlanlar ile 38. maddenin ikinci fýkrasý 
uyarýnca iþyerinde çalýþmayý arzu edip iþveren tarafýndan çalýþtýrýlmayan iþçilerin 
hizmet akitlerinden doðan hak ve borçlarý, grevin sona ermesine kadar askýda 
kalýr. Kanuni lokavta uðramýþ olan iþçilerin hizmet akitlerinden doðan hak ve 
borçlarý, lokavtýn sona ermesine kadar askýda kalýr." kuralýna yer vermektedir. 
(md.42/II ve III) Buna göre grev ve lokavt süresince iþçi çalýþmak edimini yerine 
getirmek zorunda olmadýðý gibi, iþveren de bu hususta herhangi bir talep ve zor-
lamada bulunulamaz. 
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Ýþveren iþçinin grevin baþladýðý tarihe kadar iþlemiþ olan ücretlerini normal 
ödeme zamanýnda ödemekle yükümlüdür. Nitekim 2822 sayýlý TSGLK; "iþveren 
grev ve lokavt sebebiyle sözleþmesi iliþkileri askýda kalan iþçilerin grev veya 
lokavtýn baþlamasýndan önce iþleyen ücretlerini ve eklerini mutad ödeme 
gününde ödemek zorundadýr" hükmüne yer vermektedir. (md.42/IV) Buna göre 
bir iþyerinde iþçi ücretleri, sözgelimi ayýn 5. günü ödeniyorsa, grev veya lokavtýn 
baþlamasýnýn izleyen ilk ayýn 5. gününde grev veya lokavtýn baþladýðý tarihe 
keder birikmiþ olan iþçi ücretleri ödenecektir. Ödemeyi yapacak olan personel 
çalýþmakla yükümlüdür. TSGLK; "Ýþveren, grev ve lokavt sebebiyle sözleþmesi 
iliþkileri askýda kalan iþçilerin grev veya lokavtýn baþlamasýndan önce iþleyen 
ücretlerini ve eklerini mutad ödeme gününde ödemek zorundadýr. Ödemeyi 
yapacak personel de bu hususta çalýþmaya mecburdur. Aksi halde 40. maddenin 
ikinci fýkrasý hükmü uygulanýr." kuralýna yer vererek bu hususu hiçbir tartýþmaya 
yer vermeyecek biçimde hüküm altýna almaktadýr. Buna göre, ödemeyi yapan 
personelin çalýþmamasý durumunda, iþveren bunlarýn yerine Bölge 
Müdürlüðünün yazýlý izni ile yeni iþçi alabilecektir. Yasadaki düzenleme 
karþýsýnda, ödemenin yapýlacaðý yer iþyeridir. 

Ýþverence bu ücretlerin yukarýda süre içinde ödenmemesi durumunda 4857 sayýlý 
Ýþ Kanunun 102 nci maddesi gereði her iþçi için ayrý ayrý ve ödemediði her aya 
münhasýr olmak üzere aðýr bir idari para cezasý ödemekle yükümlüdür. (4857 
s.Yasa md.102) 

2822 sayýlý TSGLK; "Grev ve lokavt süresince iþçiler Sosyal Sigortalar 
Kanununun ilgili hükümlerinden yararlanmaya devam ederler" hükmüne yer ver-
mektedir. (md.42/VI) Bu hüküm karþýsýnda grevci iþçinin hastalanmasý duru-
munda hastalýk sigortasýndan yararlanabileceði açýktýr. Ýþverence vizite kâðýdý 
verilmemesi veya zorluk çýkartýlmasý Anayasal bir ihlal anlamýna gelecek olup 
bu ihlal nedeniyle 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanununun 140 ncý maddesi 
uyarýnca iþveren her bir iþçi için ayrý ayrý brüt asgari ücret tutarýnda idari para 
cezasý ödemekle yükümlüdür. Ayrýca  vizite kaðýdý verilmemesinden doðacak 
tüm zararlardan iþveren genel hükümler çerçevesinde sorumludur. 

"Greve katýlan iþçilerin iþ sözleþmesi grev kararýnýn alýnmasýna katýlma, teþvik 
etme, greve katýlma veya katýlmaya teþvik etme nedeniyle iþveren tarafýndan fes-
hedilemez." (md.44/1) Greve katýlma hiç kuþku yok ki 4857 sayýlý Ýþ Kanunu 
açýsýndan "geçerli bir fesih nedeni" deðildir ve iþçinin kanuni bir greve katýlmýþ 
olmasý iþverene iþ sözleþmesini geçerli bir nedene dayanarak fesih hakký vermez. 
Greve katýlmak iþ sözleþmesinin feshi için haklý bir neden de deðildir. 
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Ýþveren, kanuni bir grevin veya lokavtýn süresi içinde, 42 nci madde hükmü 
gereðince hizmet akitlerinden doðan hak ve borçlarý askýda kalmýþ olan iþçilerin 
yerine, hiçbir surette daimi veya geçici olarak baþka iþçi alamaz veya baþkalarýný 
çalýþtýramaz. (md.43/I) Bu düzenleme karþýsýnda iþveren greve katýlan iþçilerin 
yerine iþçi alýp çalýþtýramayacaðý gibi, iþçi niteliðinde olmayan kiþileri, sözgelimi 
aile üyelerini de çalýþtýramayacaktýr. Öte yandan, greve katýlmayan ya da katýl-
maktan vazgeçen iþçileri de iþveren, ancak kendi iþlerinde çalýþtýrabilecektir. 
(md.43/II) Bunlara greve katýlan iþçilerin iþlerini yaptýramaz. Ýþverenin bu 
yasaða aykýrý hareketi, grev gözcülerinin ya da taraf sendikanýn yazýlý baþvurusu 
halinde ilgili bölge müdürlüðünce denetlenir. Ýþverenin bu yasaða aykýrý davran-
masý, 2822 sayýlý Kanunda para cezasý yaptýrýmýna baðlanmýþtýr. 43 üncü madde 
hükmüne aykýrý hareket eden iþveren veya iþvereni söz konusu hükme aykýrý 
hareket etmeye zorlayan veya teþvik eden veya bu yolda propagandada bulunan-
lar, söz konusu hükme aykýrý olarak aldýklarý veya alýnmasýna sebep olduklarý 
veya grev yapan iþçilerin yerine çalýþtýrdýklarý her iþçi baþýna yüzellibin liradan 
az olmamak üzere aðýr para cezasýna mahkûm edilirler. (md.78/III) 

Kanuna göre grev süresince iþ sözleþmeleri askýda kalan iþçilere bu dönem için 
iþverence ücret ve sosyal yardýmlar yapýlamaz. Bu süre kýdem tazminatýnýn 
hesabýnda da dikkate alýnamaz. Ayrýca toplu iþ sözleþmelerine veya iþ 
sözleþmelerine de bunlarýn aksine hüküm konulamayacaðý kararlaþtýrýlmýþtýr. 

Grev sebebiyle iþ sözleþmeleri askýda kalan iþçilerin grevin baþlamasýndan önce 
kazanýlmýþ olan ücret, sosyal yardýmlar, fazla çalýþma ücretleri ile iþlemiþ top 
yekun diðer ücret ekleri alýþýlmýþ ödeme gününde ödenmelidir. Ödemeyi yapacak 
personel de bu hususta çalýþmaya mecburdur. 

Grev esnasýnda iþçilere ücret ödemesi yapýlmayacaðý için sigorta primi, vergi vs. 
gibi kesintilerin de yapýlmasý söz konusu olmayacaktýr. Ancak, grev süresince 
iþçiler Sosyal Sigortalar kanununun getirdiði hükümlerden yararlanmaya devam 
edeceklerdir. 

Grev esnasýnda iþveren greve katýlan ve iþ sözleþmeleri askýda kalan iþçilerin yer-
ine hiçbir surette daimi veya geçici iþçi iþe alamayacaktýr ya da çalýþtýramayacak-
týr. Bunun ifadesi, kadrolu ya da kadrosuz ya da kadro belirtilmeksizin, grev 
sebebiyle yapýlamayan iþi bir þekilde baþkasýna yaptýrmak yasaklanmýþtýr. 
Ancak, 39.madde gereði greve katýlmasý yasaklanmýþ iþçilerden iþ sözleþmesi 
haklý sebeple feshedilenlerin yerine yeni iþçi almak imkaný mevcuttur.  39. mad-
deye göre greve katýlmasý yasaklananlardan istifa edenler olursa bunlarýn yerine 
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de iþçi alýmýnýn mümkün olduðu kabul edilmelidir. Bu yasaða aykýrý davranma 
söz konusu olursa grev gözcüleri ya da taraf sendikanýn müracaatý üzerine Çalýþ-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Bölge Müdürlüðü denetleme yapar. 
Greve katýlmayan ya da katýlmaktan vazgeçen iþçileri iþveren ancak kendi 
iþlerinde çalýþtýrabilir. Yoksa bunlara grevci iþçilerin iþlerini yaptýramaz. 

Greve katýlan iþçiler için de sorumluluk getirilmiþtir. Buna göre; greve katýldýðý 
için iþ sözleþmesi askýda bulunan iþçiler baþka bir iþte çalýþamazlar. Grevci iþçi-
lerin baþka iþte çalýþtýklarýnýn tespiti halinde iþveren fesih ihbarýna gerek kalmak-
sýzýn ve herhangi bir tazminat ödemeksizin iþ sözleþmesini sona erdirebilir. 

Ýþverence saðlanmýþ konutlardan grev esnasýnda grevci iþçiler yararlanmaya 
devam ederler. Ancak, bu hak toplam doksan gün ile sýnýrlanmýþtýr. Doksan gün 
boyunca iþçiler konutlarýyla ilgili onarým, su, gaz, aydýnlatma ve ýsýtma mas-
raflarý ile rayiç kirayý iþveren ödemek zorundadýrlar. 

Ýþveren konutlarýn su, gaz, aydýnlatma ve ýsýtma hizmetlerini kanuni grev 
süresince kýsýntýya uðratamaz. Ancak, kanuni grev dolayýsýyla kýsýntýya uðramýþ 
olan hizmetlerin devamýný iþçiler talep edemeyeceklerdir. 

Grevden amaç, iþyerinin bu esnada çalýþmamasýný saðlamak ve bu þekilde iþ-
verenin bir zarara uðramasýný saðlayarak, ona baský yapmaktýr. Tabi ki greve 
katýlmak istemeyenleri iþveren çalýþtýrýrsa bu oranda iþyerinde bir üretim ya da 
hizmet olabilir. Ancak, grev uygulanan iþyerinde her halde bir üretim ya da 
hizmet kaybý söz konusudur. Grev esnasýnda yeni iþçi alma ve grevci iþçilerin 
iþinin baþkasýna yaptýrýlmamasýna iliþkin yasaklar her halde devam edecektir. 

Grev sonunda yapýlan toplu iþ sözleþmesinden, iþyerinde çalýþmýþ olanlar aksine 
bir hüküm bulunmadýkça yararlanamazlar. (md.38/2) Bu düzenleme karþýsýnda 
greve katýlmayarak iþyerinde çalýþan grev kýrýcýsý iþçilerin toplu iþ sözleþmesin-
den yararlanabilmeleri için mutlaka toplu iþ sözleþmesine bu yönde açýk hüküm
konulmuþ olmasý gerekmektedir. Ýþverence aksine bir uygulama ile bu iþçilerin 
çalýþtýrýlmasý yasaktýr. 

Kanuna Göre Grevin Sona Ermesi 

Alýnmýþ ve uygulanmaya konulmuþ bir grev kararý sonsuza kadar devam etmeye-
cektir. Amaçlarýn gerçekleþmesi ile grev sona erecektir. Ya da baþka bazý hallerin 
gerçekleþmesi grevi sona erdirecektir 
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“Grev en son çare, ancak iþçinin haklý 
taleplerini iþverene kabul ettirmesindeki 

en etkili yoldur.” 

Grev kelimesinin yazýlmasý ve okunmasý bu kadar kolay olmasýna karþýn, 
kararlaþtýrýlmasý ve uygulamasý mangal gibi yürekler isteyen, inanç 
isteyen, baðlýlýk isteyen, direnç isteyen kýsacasý adam gibi adam olmayý 

gerektiren bir iþçi hareketidir. Grev kararý alýnmasýna kadar geçen bütün süreci 
sendika yönetimi yürütürken, grevin uygulanmaya baþlandýðý andan itibaren 
insiyatif tamamen greve katýlan iþçiye geçmekte, grevden beklenen baþarý iþçinin 
birlikteliðine, direncine, dik ve ilkeli duruþuna baðlý hale gelmektedir. Ýþte Türk 
Telekom grevinde de bu tablo baþarýyý getirmiþ ve iþçi hem iþine sahip çýkmýþ 
hem de sendikal örgütlenmenin yara almasýný engellemiþtir. 
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Ankara Bilgilendirme Toplantýsý 

Türk Telekom iþçisinin bu bilince varmasýný saðlayan en önemli etkenlerin baþýn-
da, Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý yönetiminin göreve geldikten hemen sonraki 
dönemde teþkilata yönelik yaptýðý çalýþmalar ve doðrudan iþçiler ile gerçekleþti-
rilen geniþ katýlýmlý toplantýlar ile çalýþanlarýn geliþmeler hakkýnda bil-
gilendirilmesi ve grev dahil bütün seçeneklerin deðerlendirilmesi gelmektedir. 

Ýstanbul Bilgilendirme Toplantýsý 
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Kitabýn bu bölümünde grevin sebepleri, grevde sendika ve iþçilerin yaþadýklarý, 
grev sürecinin yönetilmesine iliþkin yapýlanlar, kýsaca grevin genel bir anatomisi 
çizilmeye çalýþýlacaktýr. 

Türk Telekom Müzakere Heyeti 

Greve çýkýlmasýný tetikleyen en temel nedenlerden birinin Türk Telekom müza-
kere heyetinin yapýsýnda yattýðýný söylemek çok aþýrý bir deðerlendirme olmaya-
caktýr. Esasen müzakere tekniðinin bir gereði olarak, uyuþmazlýk konularý 
azaldýðýnda ve kritik konular kaldýðýnda, görüþmeler daha üst düzeyde ve daha 
sýnýrlý bir heyet ile yürütülür. Aksi halde, kalabalýk heyet ile yapýlan toplantýlar-
da her bir katýlýmcýnýn yapacaðý deðerlendirmelerin görüþmeleri kilitlemesi 
kaçýnýlmaz olur. Nitekim, Türk Telekom müzakere heyetinde zaman zaman 10 
katýlýmcýnýn yer almasý ve bunlarýn uzmanlýk alanlarýnýn endüstriyel iliþkiler 
dýþýnda olmasý, bu zorluðu yaþatmýþtýr. Ancak, Türk Telekom bu durumun farký-
na varmýþ olmalý ki grev aþamasýnda yapýlan görüþmelerde daha kýsýtlý bir 
katýlým olmuþtur. 

Türk Telekom grevi boyunca taraflar uzunca bir süre birbirleri ile görüþmek 
yerine, görüþlerini basýn bültenleri aracýlýðý ile ifade etme yolunu tercih etmiþtir. 
Sendika yönetimi, grevin uygulanmaya baþlamasýndan sonra iki kez basýn 
toplantýsý düzenlemiþ ve sekiz kez basýn bülteni ile deðerlendirmelerini 
kamuoyuna aktarmýþtýr. Türk Telekom tarafýnda da iki kez basýn toplantýsý 
düzenlenmiþ ve yedi basýn bülteni yayýnlanmýþtýr. 
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TÜRK TELEKOM’UN SABOTAJ ÝDDÝALARI

Grev uygulamasýnýn hemen ikinci günü Türk Telekom tarafýndan yapýlan 
basýn toplantýsýnda, þirketin þebeke ve sistemlerine sabotaj yapýldýðý 
belirtilerek, bazý fotoðraflar basýn ile paylaþýlmýþ ve sabotaj ile greve 

katýlan iþçiler arsasýnda iliþki kurulmaya çalýþýlmýþtýr. 
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Bu tavýrdan iþçiler ve sendika yönetimi son derece rahatsýzlýk duymuþ ve konuya 
iliþkin deðerlendirmeler hemen ertesi gün sendika genel merkezinde düzenlenen 
basýn toplantýsý ile kamuoyuna aktarýlmýþtýr. 

Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Ali Akcan, sendikalarýnýn ve 
üyelerinin iþyerine zarar verecek her türlü düþüncenin ve eylemin karþýsýnda 
olduðunu söyleyerek bu konudaki temel yaklaþýmlarýný ortaya koyuyordu. 

Basýn toplantýsýnda Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý'nýn sahip olduðu sendikal anlayýþ 
çerçevesinde milli ekonomi ve toplumsal barýþý savunmayý esas aldýðýný ifade 
eden Akcan, "Bu anlayýþ içerisinde olan Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý ve üyeleri, 
iþyerine zarar verecek her türlü düþüncenin ve eylemin karþýsýnda olma karar-
lýlýðýndadýr" dedi. Ýþverenin, grev hakkýna saygýlý olduðunu dile getirdiðini 
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belirten Akcan, "Bu söylem doðru ise iþveren, grevi erteletmek, grevdeki iþçile-
rimizin ve kamuoyunun kafasýný karýþtýrmak yolundaki hareketlerden kaçýn-
malýdýr. Bilinmelidir ki grev kýrýcýlýðý yasalar karþýsýnda bir insanlýk suçudur. 
Þirket varlýklarýna karþý yapýlan sabotajlar, ülkemizin içerisinde bulunduðu hassas 
koþullar dikkate alýnarak gözlenmeli, deðerlendirilmeli ve suçlular bulunup ceza-
landýrýlmalýdýr. Ýþverenimizin ifade ettiði gibi üyelerimizin bir çoðu deðil, tamamý 
bu sabotajlardan üzgündür. Yapýlanlarý lanetlemektedir" þeklinde konuþtu. 

Ali Akcan, Türk Telekom yönetiminin yaptýðý basýn toplantýsýnda dile getirdiði 
makasla fiber optik kablolarýn kesilmesi ile sabotaj düzenlendiði iddialarýný da, 
"Makas sadece Türk Telekom çalýþanlarýnýn elinde deðil. Kurumda çalýþan 38 bin 
kiþi arasýnda greve giden 26 bin kiþi var" deðerlendirmesi ile hedefe sadece greve 
katýlan iþçilerin konulmasýndaki yanlýþ mantýðý ortaya koymaya çalýþýyordu. 
Ayrýca, Türk Telekom'da kablo çalma, hatlara zarar verme gibi binlerce olayýn 
yaþandýðýný, bunlarýn tutanaklarla sabit olduðunu anlatan Akcan, yýllardýr 
yaþanan bu olaylarýn yeni gibi algýlanmasýna neden olacak açýklamalar
yapýldýðýný ifade ediyordu. Akcan, "Ýddialar doðru ise yapýlan namussuzluk, 
þerefsizliktir. Bunu onaylamamýz mümkün deðil. Bu tür iddialarla Anayasal grev 
hakkýný kullananlarýn üzerine gitmek de ayný ayardadýr" diyerek, aslýnda sabote 
edilenin sistem ve kablolar olmadýðýný, bizzat grevin sabote edildiðini ortaya 
koymaya çalýþýyordu. 

Ali Akcan'ýn sabotaj iddialarýyla ilgili kamuoyuna sunulan görüntülerden sonra 
kendisini arayan iþçilerin bu görüntülerin eðitim programlarýnda kendilerine gös-
terildiðini, görüntülerdeki kiþilerden bazýlarýnýn emekli olduðunu bildirmesi ise 
kafalarý biraz karýþtýrýyordu. Aslýnda, bu iddialarýn daha sonra yalanlanmamasý, 
Türk Telekom tarafýnda haklýlýklarýný kanýtlamak pahasýna kamuoyunu etkile-
mek için her türlü yolu mübah sayan bir anlayýþýn hakim olduðunu gösteriyordu. 

Esasen, Türk Telekom þebekesine dýþ unsurlar tarafýndan zarar verilmesi her 
zaman gündemde olan ve üzerinde önemle durulmasýna raðmen bir türlü önüne 
geçilemeyen olaylardý. Nitekim, özelleþtirme sonrasý grev öncesi Paul Doany 
tarafýndan verilen beyanatlarda da Türk Telekom'un bu surette uðradýðý zararlar 
beyan ediliyordu. Oysa grev aþamasýnda bütün bu olaðan olaylar o zamana kadar 
hiç olmamýþ ve grev ile birlikte ilk defa yaþanan geliþmeler gibi kamuoyuna 
aktarýlarak iþçiler zan altýnda býrakýlmýþtý. Þebekeye yönelik taþeron elemanlarýn-
ca (taþeron firma elemanlarýnýn bunu yapmasýnýn maksadý Türk Telekom'da 
iþlerin aksamasýný saðlamak bu bahane  ile de Türk Telekomdan iþ almak amacýný 
taþýmaktadýr) yapýlan eylemler ve özellikle hýrsýzlýk amaçlý olaylar, grevden 
sonra da olmaya devam etmiþ ve etmeye devam etmesi de kuvvetle muhtemeldir. 
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ÜCRETLER PÝYASADAN YÜKSEK MÝ?

“Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý hiç bir zaman 

ücret sendikacýlýðý yapmamýþtýr.” 

Türk Telekom, gerek toplu iþ sözleþmesinin uyuþmazlýk ile sonuçlanmasý 
aþamasýnda, gerekse grev aþamasýnda yaptýðý açýklamalar ile iþçi ücret-
lerinin piyasa ücretlerinden yüksek olduðunu belirterek, kamuoyu 

nezdinde diðer uyuþmazlýk konularýný önemsiz gibi gösterip, ücret sendikacýlýðý 
yapýldýðý izlenimi oluþturmaya çalýþýyordu. Peki gerçekler bu iddialar ile 
örtüþüyor muydu? Türk Telekom tarafýndan yapýlan açýklamadaki "þu anda toplu 
sözleþmeye tabi çalýþanlarýmýzýn ortalama ücreti piyasa ortalamalarýnýn %59 
üzerindedir." ifadesi karþýsýnda Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý tarafýndan bir basýn 
bildirisi yayýmlanmýþtýr. Bu bildiride uyuþmazlýk konularý hakkýnda açýklamalar 
yapýldýktan sonra, piyasa ücretinden neyi ifade ettikleri yorumlanmaya 
çalýþýlmýþtýr. Basýn bildirisinde "Herkesin malumu olduðu üzere, piyasa ücret-
leri iþin özelliðine, arz talep durumuna, þirketin kârlýlýk ve verimliliðine ve þir-
ketlerin insan kaynaðý sermayesine verdiði önem ile sektörlere göre farklýlaþan 
öncelikler dikkate alýnarak belirlenmektedir. Telekomünikasyon alanýnda 
Türk Telekom'un sabit telefon alt yapý tekeli 4502 sayýlý kanun ile yapýlan 
düzenleme sonucu 2004 yýlý baþýnda ortadan kalkmýþ olmasýna raðmen, bir 
kýsým uzak mesafe ses taþýyýcý þirketleri ile internet servis saðlayýcýlarý dýþýnda 
Türk Telekom'un sabit Telekom tekeli fiilen hala devam etmektedir. Bu neden-
le de, Türk Telekom'dan baþka, benzeri þebekeyi kuran ve iþleten bir þirketin 
bulunmadýðý gerçektir. Acaba Türk Telekom yetkilileri, Telekomünikasyon 
sektörü piyasasýndaki ortalama ücretlerin mobil operatörleri tarafýndan belir-

81 



T Ü R K  T E L E K O M  G R E V Ý  

lendiðine mi inanýyorlar. Eðer böyle bir yaklaþým var ise bu durum elma ile 
armudu mukayese eden daha vahim bir tabloyu ortaya koymaktadýr. Türk 
Telekom'un ücretler konusundaki deðerlendirmeleri bu çerçevede ise, o zaman 
özelleþtirme sonrasý yeni yönetim tarafýndan 1. Tip Sözleþme imzalayan diðer 
çalýþanlar için belirlenen ücretlerin de olmasý gerekenden çok olduðunu ve 
kýsa zamanda buna yönelik bir operasyon beklemek gerektiðini de anlamamak 
saflýk olacaktýr." yorumlarý bu konuyu yeteri kadar açýklamaya yetmiþ olmalýdýr. 
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GREVÝ KIRMAK ÝÇÝN HER YOL MÜBAH

“ Grevi kýrmak için harcadýklarý çaba ve enerjiyi 

uzlaþmak için harcamadýlar.” 

Grevin akýlda kalacak en önemli geliþmelerinden birini de, Türk Telekom 
ve Sendika yönetiminin karþýlýklý olarak birbirleri hakkýnda yaptýklarý 
suç duyurularý oluþturmaktadýr. Türk Telekom, sendika genel merkez 

yöneticileri ile bütün þube baþkanlarýný içine alan bir þikâyet baþvurusu yaparak, 
onlarý çete kurmakla suçluyordu. Sendika da, genel müdürlük üst yönetimi ile 
illerdeki iþveren vekillerini grev kýrýcýlýðý yapmakla suçlayan þikâyet dilekçesini 
Ankara Cumhuriyet Bassavcýlýðýna veriyordu. Bu geliþmeler bir basýn açýkla-
masý ile kamuoyuna aktarýlmýþtý. Sendika tarafýndan basýna daðýtýlan açýklamada 
"Greve katýlan iþçilerinin iþlerini baþkalarýna yaptýrmak yasal bir suç olmasý-
na raðmen yasal nedenlerle greve katýlmayan ve kapsam dýþý iþçilerle 
arýzalarýn giderildiðini ve mümkün olan en kýsa sürede giderilmeye 
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Günlük Evrensel 
Gazetesi, 2007 

çalýþýldýðýný belirten iþveren; bir yandan greve saygýlý olduðunu beyan etmek-
te, diðer yandan bu hakký kullanýlamaz hale getirerek anayasal bir hak olan 
greve ne kadar saygýlý (!) olduðunu göstermektedir.  Türk Telekom daha da 
ileri giderek, bu saygýsýný (!), greve katýlan iþçilerin iþlerini Türk Telekom 
camiasý dýþýnda tamamen üçüncü kiþi konumundaki taþeron firma elemanlarý-
na yaptýrmak suretiyle de çok güzel ortaya koymaktadýr. Ýþverenin yaptýðý tam 
anlamýyla grevi sabote etmektir. Bunun baþka bir anlamý ve izahý bulunma-
maktadýr. 
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Ýþveren tüm yönetimiyle bu suçlarý iþlemeye devam ettiði için ve bu husus 
Türkiye genelinde tutulan þimdilik 438 tutanakla tesbit edildiðinden iþveren 
yetkilileri hakkýnda "sendikal faaliyete engel olmak" suçundan (TCK md.118)
suç duyurusunda bulunmak zarureti hasýl olmuþtur. Öte yandan, ayný yöne-
tim, Türk Telekom þebekesine yapýldýðý iddia edilen sabotajlarla ilgili olarak 
Sendikamýzý ve yöneticilerimizi hasým göstererek asýlsýz ve mesnetsiz suç duyu-
rusunda bulunmakla, Türk Ceza Yasasýnda belirtilen "iftira" suçunu (TCK 
md. 267) iþlediklerinden haklarýnda bundan dolayý yargýlanmalarý için de suç 
duyurusunda bulunulmuþtur." þeklinde bir ifade ile geliþmeler kamuoyuna 
aktarýlmýþtýr. 

Sendikanýn Ýnternet Sitesine Eriþim Engellendi 

Haber-Ýþ Sendikasýna üye iþçilerin Türk Telekom'da sürdürdükleri grev çeþitli 
olaylar ve tartýþmalarla sürerken; Türk Telekom yetkililerinin dolaylý yoldan da 
olsa haberleþme sistemine yapýlan saldýrýlardan Türkiye Haber-Ýþ Sendikasýný 
sorumlu tutmasýnýn ardýndan sendikanýn faaliyetlerini engellemeye yönelik bir 
baþka olay daha yaþanýyordu. 

Haber-Ýþ Sendikasý'nýn web sitesine eriþimin kapatýlmasý ile grev baþka bir boyut 
kazanýyor ve sinirler iyice gerginleþiyordu. Türk Telekom tarafýndan yapýlan bir 
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baþvuru üzerine web sitesi server’una Ankara Cumhuriyet Savcýlýðý'nca 20 Ekim 
2007 Cumartesi günü el konulduðu anlaþýlýyordu. Aslýnda, mahkeme tarafýndan 
sunucunun incelenmesine karar verildiði halde, yerinde incelemenin uzun süre 
alacaðý ve zaman darlýðýndan servere savcýlýkça el konulmasý sendika üzerindeki 
baskýlarýn boyutunu göstermesi bakýmýndan önemlidir. Bu durumda, üyeleri ile 
önemli bir iletiþim kanalý olan web sitesi baþka bir server üzerinden, ancak bir 
hafta sonra devreye veriliyordu. Bu geliþmeler, bozulan iliþkileri ve güven 
bunalýmýný daha da derinleþtirmekten baþka bir iþe yaramýyordu. 

Türk Telekom Grevi Cuma Hutbesinde 

Grev boyunca yaþanan ve insanlara "bu kadarý da fazla" dedirtecek haber 
Gaziantep'den geliyordu. Ülke genelinde grevde olan Türk Telekom iþçilerinin 
mücadelesini karalama kampanyasýna Gaziantep il müftülüðü de katýlmýþtý.19 
Ekim 2007 günü cuma namazýnda il müftülüðünün merkezi olarak hazýrlayýp 
bütün camilerde okuttuðu vaazda, grevci Telekom iþçilerine yönelik "Çok yüksek 
maaþ alýyorlar. Þükür edecekleri yerde meydanlara dökülüyorlar" þeklinde, grevi 
karalayan sözler sarf edilmesine Telekom iþçilerinden de haklý bir tepki 
almýþlardý. Türkiye Haber-Ýþ Gaziantep Þube Baþkaný Ali Tabur da, "Dini veci-
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beleri yerine getirmesi gerekirken, 
bizi halkla karþý karþýya getirmek için 
haklý mücadelemizi karalama kam-
panyasý yürüten iþverene alet olan 
müftülüðün bu tutumunu, iþçiler 
olarak þiddetle kýnýyoruz, protesto 
ediyoruz" diyerek grevi sabote etmek 
isteyenlerin iþi hangi noktalara kadar 
götürebildiðine dikkate çekiyordu. 

Türk Telekom’da Ýþler 
Aksamadan Devam Ediyor 

Grev devam ederken, çeþitli vesileler 
ile Türk Telekom yönetimi tarafýndan 
yapýlan açýklamalar ile iþlerde her-
hangi bir aksama olmadýðý, grevin 
hizmet kalitesini hissedilir seviyede 
etkilemediði, kamuoyunun dikkatine 
sunulmaya çalýþýlýyordu. Grevin onuncu gününde bir açýklama yapan þirket yöne-
tim kurulu ve icra kurulu üyesi Emin Baþer de bu temele dayanan iddialarda 
bulunuyordu. Yapýlan basýn açýklamasýnda þirkete ait bazý teknik bilgiler ve-
rildikten sonra; “Bu duygu ve düþünceler içerisinde hizmetlerimizi en üst 
düzeyde götürdüðümüz bir dönemde 37.344 çalýþanýmýzýn 25.270 kiþisinin üyesi 
bulunduðu Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý'yla 4,5 aydýr sürdürülen toplu iþ 
sözleþmesi görüþmeleri anlaþmazlýkla sonuçlanmýþtýr. 

Þirketimiz, çalýþanlarýmýzýn huzuru, güvencesi, refahý ve takým ruhu içerisinde 
hizmet yapmalarýný saðlayacak çalýþma ortamýný saðlamak ve sürdürmek için 
tüm imkanlarýný sonuna kadar zorlayarak makul bir teklif sunmuþtur. Ancak bu 
teklif sendikaca kabul edilmemiþ, buna karþýn þirketimiz tarafýndan kabul 
edilmesi mümkün olmayan karþý tekliflerde bulunulmuþtur. 

Sonuçta 16.10.2007 tarihinde sabah saat 08:00' de grev uygulamasý baþlamýþtýr. 
10. gününe girdiðimiz bugün itibariyle grev uygulamasýnýn sürdüðü süre 
içerisinde özellikle iþletme bakým ve onarým hizmetlerinde çalýþan ve kapsam 
dýþý statüde bulunan ve greve katýlma haklarý bulunmasýna raðmen greve katýl-
mayan yaklaþýk 3 bin 600 çalýþanýmýzýn gece gündüz demeden fedakârca çalýþ-
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malarý sonucunda gerek telefon gerekse ADSL müþterilerimizin hizmetleri ola-
bildiðince aksaklýk olmadan sürdürülmeye çalýþýlmýþtýr." yolundaki söylemler 
grev sonrasýnda da devam etmiþtir. 

Esasen, bu basýn bildirisi ile Türk Telekom yönetimi grev kýrýcýlýðý yaptýklarýný 
en yetkili aðýzdan ikrar ediyorlardý. Bu beyanatlarý ile 1. Tip ve 2. Tip çalýþan-
larýn greve katýlanlarýn iþlerini de yapabilmek adýna gece gündüz demeden 
çalýþtýklarý ve böylece hizmetlerin olabildiðince aksamadan yürütüldüðü 
kamuoyuna aktarýlarak, bu durum bir yönetim baþarýsý olarak verilmeye çalýþýlý-
yordu. 

Greve katýlan iþçilerinin iþlerini baþkalarýna yaptýrmak yasal bir suç olmasýna 
raðmen, yasal nedenlerle greve katýlmayan ve kapsam dýþý iþçilerle arýzalarýn 
giderildiðini ve mümkün olan en kýsa sürede giderilmeye çalýþýldýðýný belirten 
iþveren; duyurusu ile grev kýrýcýlýðý yaptýðýný kendisi ihbar etmektedir. 

Bu uygulamalar karþýsýnda, Sendika Genel Baþkaný greve katýlmayan iþçileri de 
uyarma ihtiyacý hissetmiþti. Ali Akcan imzasý ile yayýmlanan duyuruda, "Sevgili 
1. Tip, 2. Tip ve grev dýþý kalmýþ Telekom çalýþanlarý; diyorum ki; iþverenin siz-
leri suç iþlemeye yönelik baskýlarýna lütfen boyun eymeyin. Yarýn bu iþ bitince 
unutmayýnýz ki sizlerle ilgili þu an için rafa kaldýrýlan uygulamalarý karþýnýza 
getireceklerdir.  Bir kahvenin kýrk yýl hatýrý vardýr. Biz sizlerle bugüne kadar 
çok kahveler içtik." ifadeleri ile ne kadar öngörülü bir deðerlendirme yapýldýðý 
2008 yýlýnýn ilk aylarýnda ortaya çýkýyor ve önemli sayýdaki 2.tip çalýþaný baþka 
kurumlara gönderiliyordu. 

Grev ortamýnýn olaðanüstü þartlarýnda, ellerindeki bütün imkanlarý yasalarý hiçe 
sayarak grevi kýrmak için kullanmanýn ortaya koyduðu tabloyu iyi okuyamayan 
yöneticiler, bu durumun uzun vadeli politikalarýnda da etkili bir unsur olacaðýný 
deðerlendiriyorlardý. Nitekim grevin üzerinden iki ay geçtikten sonra Paul Doany 
gazeteciler ile sohbet ederken konu yine grevde yaþananlara gelmiþ ve bu konu-
da "Grev sonucu þunu gösterdi ki, 20 bin kiþi çalýþmasa bile þirket ana 
operasyonlarýný sorun olmadan yürütüyor. 11 bin kiþinin çabalarý sayesinde bu 
baþarýldý." ifadesi ile, grev sonrasý yaptýðý "tek bir ekip olarak iþimizin baþýn-
dayýz" yönündeki olumlu açýklamalarýn samimiyetsizliðini ve Türk Telekom 
gerçeklerini hâlâ anlayamadýðýný ortaya koymuþtur 

Türk Telekom'un çok kaliteli bir sayýsal transmisyon þebekesi bulunmaktadýr. 
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Santrallar, enerji sistemleri ve transmisyon sistemleri, ana denetim sistemleri 
sayesinde uzaktan kontrol edilebilmektedir. Müþterilere kadar uzanan þebeke 

Zaman Gazetesi 

Evrensel Gazetesi 
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kýsmýnda yapýlan yatýrýmlar ve bakýmlar nedeniyle ciddi iyileþtirmeler saðlan-
mýþtýr. Bu cepheden bakýldýðýnda, Türk Telekom'un çalýþan sistemlerini herhangi 
bir fiziksel arýza olmadýðý sürece, býrakýn 26 bin iþçiyi, grevde çalýþmaya devam 
eden 11 bin kiþi olmadan bile devam ettirmek mümkündür. Bu durum, çalýþan-
lara ihtiyaç olmamasýndan deðil, sistemin kendi doðal yapýsýndan kaynaklanmak-
tadýr. Ancak, iþletmecilik prensipleri bu yaklaþým ile örtüþmemektedir. Eðer, 
telekomünikasyon iþletmeciliðini Sayýn Dr. Paul Doany'nin mantýðýyla yürütecek 
isek, santrallar kolay arýza vermeyen sistemler olduðu için santralcýlara gerek 
bulunmamaktadýr, transmisyon ortamý kullanýlan yazýlýmlar sayesinde trafiðini 
kendisi yönetebildiðinden, bu alanda çalýþanlara da ihtiyaç yoktur. Enerji sistem-
leri ayný þekilde devam ettirilebilir, diðer ana operasyonlar için de benzer þeyler 
söylemek mümkündür. Durum böyle olunca, çok çekirdek bir çalýþan grubu ile 
Türk Telekom altyapýsý çalýþtýrýlabilir. Ama Türk Telekom gerçekleri öyle 
midir? Türk Telekom'un sunduðu sabit hat iþletmeciliði diðer mobil operatörler 
ile mukayese edilemeyecek kadar zahmetli, çok emek ve yoðun bir çalýþma 
gerektirmektedir. Lokalde 52 milyon hatta, prensibalde 30 milyon hatta varan 
dev bir þebekeyi ayakta tutmak öyle düþünüldüðü gibi kolay deðildir. Üstelik de, 
müþterilere istenilen kalitede hizmet götürmek için ana operasyonlarý sorun 
olmadan yürütmek yetmemektedir. Eðer, ayný kalitede hizmeti müþteriye kadar 
ulaþtýramazsanýz, santral veya transmisyon operasyonlarýnýn sorunsuz 
yürütülmesi size ne saðlar, müþterinin telefon sesinde parazit olursa, hattý sýk sýk 
kesilirse, ADSL baðlantýsýnda sürekli sorun oluyorsa, vermeyi taahhüt ettiðiniz 
hýzý þebekedeki sorunlar nedeniyle veremiyorsanýz ana operasyonlarýn sorun 
olmadan yürütülmesi Türk Telekom müþterilerinin memnuniyetine nasýl bir katký 
saðlar? 

Dolayýsý ile Türk Telekom grevinin etkileri, zamana ve doðal þartlarýn olumsuz 
etkilerine göre hissedilebilecek bir yapýya sahip iken, bunu görmezden gelerek, 
iþçiler olmadan da hizmetlerin yürütülmesinde sorun olmayacaðýný ima etmenin, 
iþverenin hâlâ grevin etkilerinden kurtulamadýðýný göstermektedir. Bütün bunlarý 
göz ardý ederek, iþçilerin onuru ile yaptýðý mücadeleden kendileri için bir fýrsat 
çýkarmaya çalýþan bu tür talihsiz açýklamalarýn grevden sonra da devam 
etmesinin ne anlama geldiði belki önümüzdeki günlerde belli olacaktýr. 

Esasen arýza sayýlarý grev aþamasýnda katlanarak arttýðý halde, bu durumun kendi 
personeli tarafýndan bile görülmesini engellemek adýna, arýza takibinin elektro-
nik olarak yapýldýðý sistemlerin devre dýþý býrakýlmasýnýn sanal rahatlýðýný 
yaþadýklarý anlaþýlýyordu. 
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Grevi Kýrmak Ýçin Ýþçileri Kelepçelediler 

Grevi etkisiz hale getirmek için her yola baþvuran Türk Telekom yöneticileri, 
yasalara uygun bir þekilde yürütülen grevde arýzalarýn giderilmeyeceðini 
bilmeyen polisi devreye sokmaktan çekinmiyordu. Türkiye'nin birçok yerinde
yaþanan bu geliþmelerden en çarpýcý olaný ise Ýstanbul Gaziosmanpaþa Telekom 
Müdürlüðünde gerçekleþti. 

Gaziosmanpaþa (GOP) Telekom Müdürlüðü'nde 25.Ekim 2007 tarihinde öðleden 
sonra Gayrettepe'den görevli olarak geldiklerini ileri süren iki kiþi, arýzayý tamir 
etmek istedi. Grev gözcüleri bu kiþilere izin vermeyince GOP Telekom Müdürü, 
polisi devreye soktu. Grev kýrýcýlarýný engellemek isteyen iki iþçiyi kelepçeleyen 
polis, arýzanýn giderilmesini saðladý. 15-20 dakika kelepçeli halde bekletilen 
iþçiler, arýza giderildikten sonra serbest býrakýldýlar. 

Gayrettepe'den gelen iki grev kýrýcýsýnýn ellerindeki izin kaðýdýnýn tarihinin 
geçmiþ olduðunu fark eden iþçiler tepkilerini artýrdý. Bunun üzerine GOP 
Emniyet Müdür Yardýmcýsý, iþçilerden özür diledi.11 

Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý teþkilatý, bu olaylar karþýsýnda durumu tutanaklar ile 
tespit edip, bu konuda yetkili olan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Bölge 

11  "Grevi Kýrmak Ýçin Ýþçileri Kelepçelediler",  Evrensel, Ýstanbul, 26.10.2007 
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Müdürlüklerine ve Cumhuriyet Savcýlýklarýna baþvuruda bulunuyor ve hakkýný 
yasalar çerçevesinde aramaya çalýþýyordu. Bu tespitler, Türkiye genelinde tutulan 
beþyüzden fazla tutanak ile yapýlmýþ olmasýna karþýn, yavaþ yürüyen bürokrasi 
karþýsýnda sonuç almak oldukça güçtü. Yapýlan baþvurulara verilen cevaplar 
arasýnda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýstanbul Bölge Müdürlüðünün 
verdiði cevap, Türk Telekom yöneticilerinin grev kýrýcýlýðý yaptýðýnýn açýk bir 
delili niteliðindeydi. 

Ýstanbul Çalýþma Bölge Müdürlüðü tarafýndan, Haber-Ýþ Anadolu Yakasý 
Þubesi'nin baþvurusuna verilen cevapta, grevci iþçilerin yapmasý gereken iþlerin 
baþkalarýna yaptýrýlmasýnýn suç olduðu dile getirildi. 

Þubenin þikayetleri ve müfettiþlerin tuttuðu raporlar nedeni ile verilen yazýda, 
kapsam dýþý iþçiler ile greve katýlmayan iþçilerin de kendi iþleri dýþýnda baþka 
iþlerde çalýþtýrýlamayacaðý açýklandý. Yazýda, "Greve katýlan iþçilerin iþlerinin de 
hiçbir þekilde alt iþveren iþçilerine yaptýrýlamayacaðý da belirtildi. Grev ve lokav-
ta katýlamayacak iþçilerin, üretim ve satýþa yönelik iþlerde çalýþtýrýlamayacaðý, 
þebekelerdeki arýzalarýn giderilmesi ile ilgili iþlerin üretime yönelik iþler olduðu, 
bu nedenle bu iþlerdeki görevlendirmelerin 2822 sayýlý Yasa'nýn 39. maddesine 
aykýrýlýk teþkil ettiði tespit edilmiþtir" denildi. Bu yazýya raðmen taþeronlar polis 
eþliðinde grev kýrýcýlýðýna devam ederken, grevci iþçiler de bu giriþimleri engelle-
mek için yoðun çaba harcamaya devam etmiþtir. 

Grevde Arýzalarýn Giderilmesi Talimatý Valilerden Geliyor 

Telekom grevindeki grev kýrýcýlýðý skandalý Diyarbakýr'da doruk noktasýna 
ulaþmýþtý. Bizzat Diyarbakýr Valisi'nin talimatýyla grev dýþýna çýkarýlan iþçiler, 
polis tarafýndan zorla çalýþtýrýlmasýna karþýlýk Emniyet yetkilileri, duruma itiraz 
eden iþçilere, "Hukuksuz olabilir ama valinin talimatý" þeklinde yanýt veriyordu. 

Aslýnda Valiliðin bu kararý Bölge Müdürlüðü Müfettiþi tarafýndan hazýrlanan bir 
rapora dayanýyordu. Rapora göre sabotaj nedeniyle meydana gelen arýzalar, adli 
vaka olduðu için arýzalarýn giderilmesi iþinin, üretim dýþýnda deðerlendirilmesi 
gerekiyordu. Diyarbakýr Valiliði, bu rapor çerçevesinde bölge müdürlüðüne tali-
mat vererek 6 grevci iþçinin grev ve lokavt kapsamý dýþýnda býrakýlmasýný 
istiyor, bölge müdürlüðü de yasal olmamasýna raðmen, valilik talimatýna uygun 
karar almak durumunda kalýyordu. 
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Kapsam dýþýna çýkarýlan iþçiler, polis nezaretinde Baðlar Telekom 
Müdürlüðü'nden arýzanýn bulunduðu Diyarbakýr Havaalaný'na götürülerek 
arýzalarýn giderilmesi saðlandý. 

Esasen grev ve lokavta katýlmayacaklarýn sayýlarý 2822 sayýlý yasaya göre toplu 
sözleþme döneminde tespit edilmekte, grev baþlarken de isimleri belirlenmekte-
dir. Daha sonra bu sayýya ilave yapýlabilmesi belli þartlarýn oluþmasýna baðlýdýr. 
Hatta bir Yargýtay kararýnda ek unsunlar oluþmasý gerektiði belirtilmiþtir. Buna 
raðmen Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Bölge Müdürlükleri Türk 
Telekom tarafýndan yapýlan baþvurular üzerine Türkiye'nin birçok yerinde iþçileri 
grev dýþýna çýkartan iþlem yapmaya devam etmiþtir. Ancak, bu tespitlerin grev 
baþladýðý zaman yapýlmaya devam etmesi iþverene bir avantaj haline dönüþmek-
te ve greve baþlayan iþçi bu aþamada grev ve lokavt dýþý býrakýlmaktadýr. Bu yolla 
da grevin kýrýldýðýný söylemek isabetli bir tespit olacaktýr. 

Bu arada, valilik talimatý ile arýzanýn taþeron firma elemanlarýna yaptýrýlmasý için
grevci iþçilere bir müdahale de Ýstanbul'da yaþanýyordu. Küçükçekmece'de 5.400 
aboneye telefon ve internet baðlantýsý saðlayan 3 kabloyu tamire giden taþeron 
firma çalýþanlarý, grevde olan Telekom iþçileri tarafýndan engellenince devreye
giren Ýstanbul Valiliðinin, yasalara aykýrý olmasýna raðmen taþeron firmanýn 
arýzayý gidermesi için emniyet müdürlüðüne talimat verdiði anlaþýlýyordu. Yine
Ýstanbulda bir baþka grev kýrýcýlýðý olayý da Ýkitelli’de gerçekleþti. Ýkitelli 
Organize Sanayinin haberleþmesini saðlayan telefon hatlarýnýn geçtiði güzergah-
ta çalýþma yapan iþ makinalarýnýn bu hatlara verdiði hasar, Ýstanbul Valisinin 
talimatýyla kalabalýk bir polis gözetiminde yasadýþý olarak taþeron elemanlarýna 
yaptýrýlýyordu. 

Türk Telekom’un Grev Kýrýcýlýðý Yaptýðý Tutanaklar Ýle Tespit Edildi 

Grev süresince Türk Telekom tarafýndan yapýlan ihlaller, sendika üyelerinin 
tespitleri ile sýnýrlý kalmayýp, bizzat bu hususlarda yetkili olan Çalýþma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlýðý Ankara Bölge Müdürlüðü görevlilerince kayýt ve tutanak 
altýna alýnmýþtýr. Ankara Bölge Müdürlüðü'nün 23 Kasým 2007 tarihli yazýsýnda, 
sadece 17 ve 18 Ekim 2007 tarihlerinde Sendika tarafýndan bildirilen olaylarýn 
incelenmesi sonucu, Türk Telekom tarafýndan 2822 sayýlý yasanýn 43. 
Maddesinde ifade edilen grev kýrýcýlýðý suçunun 138 kez iþlenmesi nedeniyle 
iþveren hakkýnda Ankara Cumhuriyet Savcýlýðýna suç duyurusunda bulunulduðu 
belirtiliyordu. 
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Türk Telekom tarafýndan yapýlan grev kýrýcýlýðý uygulamalarý sendikanýn þikayeti 
üzerine, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý  Ankara Bölge Müdürlüðü'nün 
bütün Türkiye'de yaptýðý tespitler ile beþyüzün üzerine çýkmýþtýr. 
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Bu tespitlere iliþkin yazýlardan Antalya Ýl Müdürlüðünde Ýþ Müfettiþi tarafýndan 
yapýlan inceleme sonucu düzenlenen raporda "…iþverenliðin, 22.10.2007 gün ve 
31575 sayýlý, 2822 sayýlý TÝSGLK'nun 39.maddesi gereðince, kapsam içi çalýþan-
lardan grev ve lokavt dýþý býrakýlan (K/Ý) çalýþanlarýmýz grev öncesinde yapmak-
ta olduklarý iþi yapmaya devam edecektir içerikli yazýsý 2822 sayýlý yasanýn 39. 
maddesine aykýrýlýk teþkil etmektedir. Aksi durum, bu kiþiler daha önce üretim ve 
satýþa yönelik çalýþýyorlar  ise yine üretim ve satýþa yönelik çalýþmalarýna devam 
edeceklerdir anlamýna yol açar. Bu durum ortadan kaldýrýlmalýdýr. 

2822 sayýlý yasanýn 39 ve 40.maddesi kapsamýnda çalýþmasý devam etmesi iste-
nen iþçilerden hiçbir surette üretim ve satýþa yönelik hizmet sunmalarý isten-
memelidir…. Baþvuru sahibi sendikanýn dilekçesi eki tutanaklarda isimleri belir-
tilen þahýslar ile iþyeri mahallinde yapýlan görüþmelerde….. adlý dokuz çalýþanýn 
greve çýkan iþçilerin iþlerini yaptýklarý yönünde tespitler yapýlmýþtýr. 

Ýþverenlik yetkilileri bu davranýþlarý ile 2822 sayýlý yasanýn 43.maddesine muha-
lafet etmiþtir." þeklinde devletin en yetkili organlarýnca yapýlan tespit üzerine 
yapýlacak bir yorum kalmýyordu. 

Grev Kýrýcýlýðý Ýçin Ceza Neyse Öderiz 

2822 sayýlý Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun 43. maddesine göre, 
iþveren grevci iþçilerin yerine hiçbir surette daimi veya geçici olarak baþka iþçi 
alamaz veya baþkalarýný çalýþtýramaz. Kanunun bu emredici hükmüne raðmen 
Türk Telekom'un nasýl bu kadar açýk ihlaller yapabildiðinin cevabý aþaðýdaki 
makalede veriliyordu. 

"26 bin Türk Telekom iþçisi 16 Ekim 2007'den bu yana grevde. Ancak katýlan 
iþçi ve grevde geçen iþgünü açýsýndan 1995 sonrasýnýn en büyüðü olan ve 40 
güne yaklaþan Telekom grevi inanýlmaz bir grev kýrýcýlýðý ile yüz yüze. 
Hükümet-iþveren iþbirliði ile yürütülen grev kýrýcýlýðý yüzünden yaþamsal bir 
sektördeki grev günlük yaþamda caydýrýcý bir etki göstermiyor. Oysa grevi grev 
yapan caydýrýcý etkisidir. 

Türk Telekom'un resmi internet sitesinde þu inanýlmaz açýklama yer alýyor: 
"Hizmetlerimizin sürekliliði için elimizden gelen her þeyi yapacaðýz. 
Hizmetlerimizin kesintisiz bir þekilde devam etmesi için gerekli tedbirlerin 
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alýndýðýný ve haberleþmenin sürdürülebilmesi için tüm hazýrlýklarýn 
yapýldýðýnýn altýný bu vesileyle önemle çizmek isteriz". 

Peki 26 bin iþçinin grevde olduðu bir þirkette nasýl olur da hizmetler kesintisiz 
sürer? Bunun tek bir yanýtý var: Grev kýrýcýlýðý. Kýsaca grevci iþçilerin yerine 
baþkalarýnýn çalýþtýrýlmasý. Türk Telekom sayýlarý 14 bine yaklaþan kapsam 
dýþý iþçiyi (sendika üyesi olmayanlarý) ve taþeron þirket iþçilerini grevci iþçi-
lerin yerine çalýþtýrýyor. Böylece arýzalar gideriliyor, hizmetler aksamýyor. 
Müþteri memnun! 

Oysa yasalara göre grevci iþçinin yerine baþka iþçi çalýþtýrmak, grev kýrýcýlýðý 
suç. 2822 sayýlý Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve Lokavt Yasasý'nýn 43. maddesine 
göre, iþveren grevci iþçilerin yerine hiçbir surette daimi veya geçici olarak 
baþka iþçi alamaz veya baþkalarýný çalýþtýramaz. 

Yasa böyle; ancak yasa iþverene výz geliyor. Ýki nedenle: Birincisi, yasayý uygu-
layacak kamu yetkilileri bizzat grev kýrýcýlýðýna ortak oluyor, teþvik ediyor. 
Grev kýrýcýlarýný deðil, buna direnen iþçileri ve sendikacýlarý engelliyorlar. 
Ýkincisi ve daha da önemlisi yasanýn uygulanmasý son derece zor ve yaptýrýmý 
komik. 

Öncelikle grev kýrýcýlýðýn tespiti gerekiyor. Ancak grev kýrýcýlýðý tespit edilse de, 
grevci iþçilerin yerine baþka iþçi çalýþtýran iþveren, çalýþtýrdýðý her iþçi baþýna 
150 bin liradan (150 YTL) az olmamak üzere aðýr(!) para cezasýna mahkûm 
edilebiliyor. Minareyi çalan kýlýfýný hazýrlar! Grev kýrmak isteyen iþveren bu 
kadar aðýr(!) para cezasýný zaten göze alýr. Yasa, grev kýrýcýlýðý öylesine hafif 
bir cezayla geçiþtiriyor ki adeta teþvik ediyor. 

Yasanýn bu grev kýrýcý ve adaletsiz yaný ayný yasada yer alan bir baþka cezaya 
bakýnca daha iyi anlaþýlýyor. 2822 sayýlý Yasa'nýn 77. maddesine göre, grev 
süresince iþyerinde çalýþmaya mecbur olan iþçilerden (grev kapsamý dýþýnda 
yer alan iþçilerden) geçerli bir özrü olmaksýzýn çalýþmayanlar ise üç aydan bir 
yýla kadar hapis cezasýna çarptýrýlýyor. Ýþte adalet, iþte grev kýrýcýlýðýný açýkça 
teþvik: Grevi kýran iþverene para cezasý, greve katýlan iþçiye hapis cezasý…"12 

12 "Grevi Kýrmayýn Efendiler", Aziz Çelik, 21.11.2007, birgün.net 
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Grevci Ýþçilerin Ýþ Sözleþmeleri Çeþitli Bahaneler Ýle Feshediliyor 

2822 sayýlý Kanuna göre, kanuni bir grev kararýnýn alýnmasýna katýlma, böyle bir 
kararýn alýnmasýný teþvik etme, böyle bir karara katýlma veya böyle bir greve 
katýlmaya teþvik etme sebepleriyle bir iþçinin iþ sözleþmesinin sona erdirilemez. 

Kanuni bir greve katýlan iþçilerin iþ sözleþmeleri grevin sona ermesine kadar 
askýda kalýr. Bu, iþ sözleþmesinden doðan hak ve borçlarýn grev sonuna kadar 
donmasý olarak da ifade edilebilir. 

Kanun hükümleri, greve katýlan iþçilerin haklarýný bu þekilde güvence altýna 
almasýna raðmen, grev süresince bir takým gerekçeler ile bazý iþçilerin iþ 
sözleþmeleri Türk Telekom tarafýndan feshedilerek, bu uygulamalarýn diðer 
iþçiler üzerinde psikolojik bir baský oluþturmasýný saðlamaya çalýþmýþlardý. Buna 
karþýlýk, yasal yollardan üyelerinin hakkýný arama giriþimlerini hemen baþlatan 
Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý, uzlaþma saðlanmasý aþamasýnda bu üyelerinin 
iþlerine geri dönmesini de Türk Telekom'a kabul ettirdi. 

Türk Telekom Yöneticileri Greve Katýlan Ýþçiler Ýle Temasa Geçerek 
Ýþe Dönmeye Zorluyor 

Grev uzadýkça, etkisiz hale getirmek için yeni yol ve yöntemler deneyen Türk 
Telekom yöneticileri, greve katýlan iþçiler ile birebir temasa geçerek, onlarý 
grevden vazgeçirmeye ve iþe dönmeye ikna etmeye çalýþýyordu. Bu oyunu gören 
sendika yönetimi, derhal bir duyuru yaparak, üyelerinin grev sonrasýnda herhan-
gi bir þekilde maðdur olmamalarý için yasal hükümleri hatýrlatma gereði duymuþ-
tu. Bir tedbir olarak yapýlan bu duyurudan ziyade üyelerin birlik ve kararlýlýðý 
karþýsýnda iþverenin grevi kýrma yolundaki bu giriþimi de etkili olamamýþtýr. 

99 



T Ü R K  T E L E K O M  G R E V Ý  

100



KENDÝ ÝÞÇÝSÝNE HASTANEYE SEVK 
VERMEYEN ÝÞVEREN 

“Ýþçinin saðlýðýný dahi grevi kýrmak için 

bir koz olarak kullanabilen zihniyet, 

ibretle hatýrlanacaktýr.” 

Türk Telekom'da yapýlan grevde birçok ilk yaþanmýþ ve iþverenin grev ile 
bozulan dengesi, çalýþanlar için anayasa ve yasalar ile güvence altýna alý-
nan en temel haklar arasýnda bulunan, saðlýk hizmetlerinden yararlan-

masýný bile ortadan kaldýracak uygulamalar yapmasýna yol açmýþtý. Kitabýn 
çeþitli bölümlerinde ifade edildiði gibi, Türk Telekom personelinin hukuki duru-
mu kendine has düzenlemeler içeriyordu. Ýþçilerden bir bölümü daha önce 
Emekli Sandýðýna tabi olduðu için bu sandýk ile olan baðlarýný devam ettirmiþler 
ve bunun doðal bir sonucu olarak da saðlýk giderleri Türk Telekom tarafýndan 
karþýlanmýþtý. Bu konu, toplu iþ sözleþmesi ile de düzenlenerek güvence altýna 
alýnmýþ olmasýna raðmen, grevin hemen baþlarýnda þirket tarafýndan bir duyuru 
yapýlarak emekli sandýðýna tabi çalýþanlarýn saðlýk giderlerinin grev süresince 
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karþýlanmayacaðý ifade edilmiþti. Bu kadar insani deðerlere dayalý bir konuda, 
üyelerinin maðdur olmasýna tahammülü kalmayan Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý, 
hemen gerekli giriþimlerde bulunarak sorunu çözmeye çalýþmýþsa da bir sonuç 
elde edemeyince, üyelerinin saðlýk giderlerinin sendikaca karþýlanacaðý taah-
hütünde bulunularak, herhangi bir sorun çýkmasýnýn önüne geçmiþ oluyordu. 

Takvim Gazetesi 
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TÜRKÝYE HABER-ÝÞ SENDÝKASI 
GREVE KATILAN ÝÞÇÝLERE ÖDEME YAPTI 

“Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý üyeleri, grevde 

namerde muhtaç edilmedi.” 

Vatan ve Dünya gazetelerinin 7 Kasým 2007 tarihindeki nüshalarýnda, 
"Telekom grevinde Haber-Ýþ'in maaþ ödeme sýkýntýsýna düþtüðü" haber-
leri yayýnlandý. Her iki gazete de, "Türk Telekom'un grevdeki iþçilerin 

maaþlarýný ödeme yükümlülüðü olmadýðýný; maaþlarýn sendika tarafýndan öden-
mesi gerektiðini" yazdýlar veya ima ettiler. 

"Grevdeki iþçinin maaþýnýn sendika tarafýndan ödenmesi gerektiði" gibi bir 
anlayýþý yansýtan bu haberler, Türkiye'de gazetecilik mesleðinin sendikal 
mücadele alanýndan ne ölçüde kopuk olduðunu ve iþverenler tarafýndan nasýl 
manipüle edilebildiðini yansýtmasý bakýmýndan oldukça dikkat çekicidir. 

Her þeyden önce grev, iþçilerin bir mücadele silahýdýr. Ýþçiler grev aracýlýðýyla, 
ortak çýkarlarýný gerçekleþtirmek üzere iþverenlere karþý üretimden gelen güçleri-
ni kullanýrlar. Bu sýrada elbette ücretlerinin hesaplarýna yatýrýlmayacaðýný bilirler 
ve greve çýkmadan önce oluþturabildikleri ölçüde bir grev fonu oluþtururlar. 
Oluþturulan bu fonlardan grev sýrasýnda yararlanarak temel gereksinimlerini 
gidermeye çalýþýrlar. Yani grev fonundan ücret ödenmez. Grevdeki iþçinin 
maaþýný sendikanýn ödemesi gerektiði iddiasý, iþverenlerin grevdeki iþçiler ile 
sendikalarýný karþý karþýya getirmek için sürekli tekrar ettikleri bir demagojidir. 
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Bu demagoji, iþçilerin kendi istekleriyle greve çýkmadýklarý, sendika tarafýndan 
greve zorlandýklarý ve grevi kendi çýkarlarý için deðil, sendikanýn çýkarlarý için 
yaptýklarý, grev sýrasýnda sendikaya çalýþtýklarý biçimindeki çarpýtmalara dayanýr. 

Diðer yandan Türkiye'de yasalar, iþçilerin sendikalarýnda oluþturacaklarý grev 
fonundan yararlanmalarýný sendika tüzüðüne baðýmlý kýlmýþtýr. Yani, grev sýrasýn-
da sendikalar üyelerine maaþ deðil, yardým daðýtabilir ve bu yardýmlarýn miktarý 
ve biçimi ise sendika tüzüðünün düzenleyiciliðine býrakýlmýþtýr. 

Greve çýkan iþçilerin çeþitli mali güçlükler yaþayacaklarý bellidir. Ýþçiler, bu 
güçlükleri yaþayacaklarýný greve çýkmadan önce bilmektedirler. Türkiye'deki 
yasalar, grev kýrýcýlýðýný özendirmek için isteyen iþçilerin grev sýrasýnda çalýþ-
malarýna izin vermektedir. Ýþçiler, sendikalarý grev kararý alsa dahi, greve çýkma-
mayý, grevdeki iþyerinde çalýþmayý tercih edebilir. Bu tercihi yaptýklarýnda da, 
baþta polis olmak üzere bir çok kanaldan koruma altýna alýnýrlar, ödüllendirilir-
ler. Yani greve çýkan iþçi, bu seçenekleri reddederek, mücadelenin güçlüklerini 
göðüsleme kararlýlýðýyla greve çýkmaktadýr. Grevdeki iþçilerin ücretlerinin ve 
sosyal güvenlik primlerinin iþveren tarafýndan ödenmeyeceði, bu nedenle iþçi-
lerin greve çýkmamasý gerektiði, grevi önlemek veya kýrmak isteyen patronlarýn 
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sürekli olarak kullandýklarý bir karþý propaganda malzemesidir. Dolayýsýyla, 
grevdeki iþçilere maaþlarýnýn ödenemeyeceði, sendikanýn ödeme güçlüðü içinde 
olduðu biçimindeki haberler, masum haberler deðil, grevdeki iþçilerin moralini 
bozmaya yönelik maksatlý yayýnlardýr. 13 

Nitekim, grevin birinci ayý dolarken basýnýn bazý kesimleri, iþçiler arasýna nifak 
sokmak ve direnci kýrmak adýna, sendikanýn iþçilere ödeme yapacak gücü 
olmadýðýný, ödeme yapsa bile bunun çok sembolik miktarlarda kalacaðýný ifade 
eden haberler yapýyordu. Bu kesim, daha da ileri giderek, sendika tarafýndan 
yapýlan basýn toplantýlarýnda bu konuyu gündeme taþýyan sorular soruyordu. Bu 
aþamada Genel Baþkan Ali Akcan sendikanýn neyi varsa iþçilerin olduðunu ve 
son kuruþuna kadar paylaþýlacaðýný ifade ederek bir rakam telafuz etme yoluna 
gitmemiþti. 

Ancak, sendika yönetimi bu konuda kaynak arayýþlarýna gitmiþ ve  Türk-Ýþ, 
grevdeki iþçilere yapýlacak ilk ödeme için Haber-Ýþ 'in talebi doðrultusunda 
hazýrlýklarýný büyük ölçüde tamamlamýþtý. Buna göre, sendikanýn ihtiyacý doðrul-
tusunda yaklaþýk 25 milyon YTL'Iik bir kaynak oluþturularak 15 Ekim'de yapýla-
cak ödeme öncesi Haber-Ýþ'e aktarýldý.  

Türk-Ýþ Genel Baþkaný Salih Kýlýç, yaptýðý açýklamada, Türk-Ýþ'e baðlý 
sendikalarýn oluþturulan fona katký vermeye baþladýklarýný ve Türkiye Haber-Ýþ 
Sendikasý’nýn iþçilere yapacaðý ilk ödeme konusunda bir problem bulunmadýðýný 
söyledi. "Ýþçinin parasý iþçiye gidecek. Bugüne kadar oluþturulan birikim zor 
gününde iþçinin ihtiyacý için kullanýlacak" diyen Kýlýç, Türk-Ýþ'e baðlý 
sendikalarýn gücü oranýnda gayrimenkul karþýlýðý kaynak sunma ya da doðrudan 
fona katký verme yoluyla Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý’na destek vereceklerini 
belirtti. Kýlýç, "Grev sendikamýzýn talepleri doðrultusunda sonuçlanana kadar 
maddi ve manevi tüm gücümüzle Haber-Ýþ Sendikasý'nýn ve Telekom iþçisinin 
yanýnda yer alacaðýz." açýklamasýnda bulundu. Böylece her konuda destek 
veren sendikal örgütlenme mali konularda da destek vererek birlik mesajýný 
kuvvetlendirmiþ oluyordu. 

Esasen grevdeki iþçilere geçmiþ dönemlerde erzak yardýmý, yakacak yardýmý gibi 
sosyal yardýmlar yapýlmýþ ise de bu meblaðda bir ödeme yapýlmamýþtý. Türkiye 

13 “Telekom grevi hakkýnda ibret alýnacak haberler”, 
Ferda Koç, www.sendika. org/yazi.php?yazi_no= 14010 
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Haber-Ýþ Yönetim Kurulu yasal hiçbir zorunluluk olmamasýna raðmen bu ödeme 
ile yine Türk Ýþçi tarihinde bir ilki daha gerçekleþtiriyor ve üye baþýna 1000 YTL 
ödeme yapýyordu. 

Dünya gazetesi 

Vatan gazetesi 
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TÜRK TELEKOM GENEL MÜDÜRÜ 
ÇALIÞANLARINA MEKTUP YAZIYOR

“Sendika yönetimini, uzlaþmayan taraf olarak 
iþçilere mektupla þikâyet etmek ters tepti ve 

sendika üyelerinin birbirine daha sýký bir þekilde 
kenetlenmesini saðladý.” 

Basýn yolu ile greve katýlan iþçilere gön-
derilen en dikkat çekici mesajlar, Genel 
Müdür Paul Doany'nin duygularýný 

kaleme aldýðý 12 sayfalýk mektupta yer almýþtýr. 
Grevin baþlamasýna kadar geçen 120 günlük 
müzakere sürecinde hiçbir paylaþýmda bulun-
mayan ve grev döneminde de bu tutumunu 
devam ettiren Türk Telekom Yönetimi greve 
katýlan iþçilerin her þeyden önce kendi personeli 
olduðunu, ancak grevin 30.günü hatýrlaya-
bilmiþtir. Türk Telekom Genel Müdürü Paul Doany 

Mektup Paul Doany'nin personele "Sevgili Meslektaþlarým" þeklinde bir aidiyet 
hitabý ile baþlamýþ ve samimi bir üslup kullanýlmýþtýr. Mektubun üslubu örgüt 
psikolojisi ve iletiþim yöntemi açýsýndan son derece baþarýlý bir kurguya sahiptir. 
Ancak, burada önemli olan verilen mesajlarýn içeriði ve anlamý ile varýlmak iste-
nen hedeflerdir. Bu mektup, sendika yönetimi tarafýndan ayrýntýlý bir deðer-
lendirmeye tabî tutularak, Paul Doany'nin bütün tespitlerini ele alan 13 sayfadan 
oluþan bir cevap yayýmlanmýþtýr. 

Sendika yönetiminin cevabi mektubunda, Paul Doany tarafýndan ortaya atýlan 
iddialar hakkýndaki gerçek geliþmeler ifade edildiði gibi, söylenmeyen gerçek-
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ler de bütün açýklýðý ile üyelere aktarýlmýþtýr. Sendika cevabýnda, öncelikle, 
Genel Müdür Paul Doany'nin toplu iþ sözleþmesi müzakere süreci ve grev uygu-
lamasý üzerinden bu kadar zaman geçtikten sonra da olsa greve katýlan sendika 
üyeleri dahil bütün çalýþanlarýna bilgi verme yönündeki tutumunun mem-
nuniyetle karþýlandýðý belirtilerek, yapýlan olumlu faaliyetlerin yanýnda olun-
duðu mesajý verilmiþtir. 

Paul Doany mektubunda yap-
týklarý tekliflerde ne kadar 
özverili davrandýklarýný 
belirterek, sendikayý uzlaþ-
maz bir tavýr izlemekle 
suçluyordu. Oysa sendikanýn 
teklifleri gayet açýktý ve iþ-
veren bu tekliflerin haklýlýðýný 
anladýðý halde, karþýlamak 
için müzakere etmek yerine, 
farklý düþüncelerle kendi tek-
liflerini ileri sürüyordu. 
Sendika bu konudaki görüþ-
lerini mektubun hemen baþýn-
da þöyle ifade ediyordu; 

"Hiçbir teklifimizde Türk Telekom'u zora sokmak gibi bir yaklaþým sergilen-
memiþtir. Aksine, olumlu ve tutarlý yaklaþýmýmýz nedeniyle teklifimizdeki 
gerekçeler büyük bir açýklýlýk ile iþverenle paylaþýlmýþtýr. Bütün bunlar 
yapýlýrken temel amacýmýz, görüþmelerin uzlaþma ile masa baþýnda bitirilme-
siydi. 

VII. Dönem Toplu Ýþ Sözleþmesi görüþmelerine baþlayabilmek için Çalýþma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Çalýþma Genel Müdürlüðüne yetki tespiti için 
26.01.2007 tarihinde müracaatýmýz yapýlmýþ, yapýlan bu müracaatýmýz üzerine 
yetki tespit yazýsý ilgili makamca 02.05.2007 tarihi itibariyle sendikamýza gön-
derilmiþtir. 

Yetki tespit yazýsýna itiraz olmadýðý için ilgili makamca 16.05.2007 tarihi 
itibariyle yetki belgesi Sendikamýza ulaþtýrýlmýþtýr. 

T. Haber-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Ali AKCAN 
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Yetki belgesini alan Sendikamýz, 2822 sayýlý Yasanýn 17 nci maddesinde belir-
tilen 15 günlük bekleme süresi bulunmasýna raðmen, bu sürenin dolmasýný 
beklemeden hemen bir gün sonrasýnda yani 17.05.2007 tarihinde toplu iþ 
sözleþmesi gerekçeli tekliflerini iþverenimize sunmuþ ve iþverenimizi toplu iþ 
sözleþmesi görüþmelerine davet etmiþtir. 

VII. Dönem toplu iþ sözleþmesi görüþmelerine 29 Mayýs 2007 tarihinde baþlan-
mýþtýr. 

Ýþverenimiz, gerekçeli tüm tekliflerimize karþý tekliflerini 60 günlük yasal 
müzakere sürecinin 59 ncu gününde "bilgilendirme notu" adý altýnda ve 
sadece ücretlerle ilgili olarak getirmiþtir. Diðer tekliflerimize karþý tekliflerini 
ise resmi arabulucu döneminde getirmiþtir. Bu yaklaþým, iþverenin toplu iþ 
sözleþmesini masa baþýnda çözme niyetinde olmadýðýnýn en büyük kanýtýdýr. 

Sendika olarak greve gitme kararý almak toplu sözleþme sürecinin en zor aþa-
masýdýr. Uzlaþma anlayýþýmýzý 60 günlük süre içinde ve takip eden arabulucu 
aþamasýnýn sonuna kadar ve hatta greve baþlayacaðýmýz güne kadar muhafaza 
ettik. Sözkonusu mektupta ifade edildiði üzere eðer bu iþi masa baþýnda 
bitirmek niyeti dýþýnda baþka amaçlarýmýz olsaydý, 2822 sayýlý Kanunun 
verdiði imkaný kullanýr ve karþý teklifler getirmeyerek müzakereye yanaþ-
mayan Türk Telekom'un tutumu üzerine müzakerenin 30.gününden sonra da 
uyuþmazlýk çýkarabilirdik." 

Greve baþlamadan önce ücret konusunda ortak bir zeminde buluþtuklarýný hem 
sendika hem de Ulaþtýrma Bakaný Sayýn Binali Yýldýrým çeþitli vesileler ile 
kamuoyu ile paylaþmýþtý. Bu durum Sendika mektubunda da bir kez daha yer 
almýþtý. Mektubun bu bölümünde "Ulaþtýrma Bakanýmýz Sayýn Binali 
Yýldýrým'ýn uzlaþma saðlanmasý için gösterdiði gayret sendika olarak da takdir 
ile karþýlanmýþtýr. Ücret konusunda Sayýn Bakanýn bulunduðu ortamda uzlaþ-
ma zemini oluþturulmasýna raðmen, sayýn Bakan toplantýdan ayrýldýktan 
sonra kapsam ve esnek çalýþma ile ilgili Türk Telekom'un uzlaþmaz yaklaþýmý 
greve sebep olmuþtur. Bu nedenle iþverenin ücret uyuþmazlýðý sonucu greve 
gittiðimiz beyaný doðrularý ifade etmemektedir" cevabý ile Paul Doany'nin mek-
tubundaki üyelerimiz arasýna nifak sokarak onlarý bölmek ve grevi etkisiz kýlmak 
gibi baþka niyetler ile kaleme alýnan ifadelere dikkat çekilmeye çalýþýlýyordu. 
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Sendika tarafýndan yayýmlanan cevabi yazý da uyuþmazlýk konularý ve greve 
kadar olan geliþmeler bu kadar açýk bir þekilde paylaþýldýðýna göre, sendikayý 
grev yapmaya zorlamalarýnýn gerçek sebepleri neler olabilirdi. Aslýnda bunun 
cevabýný da sendika mektubunun devam eden satýrlarýnda görmek mümkündür. 
Mektubun devamýnda "Türk Telekom, toplu iþ sözleþmesinin kapsamý dýþýn-
da tutulmasýný teklif ettiði iþyerleri ve unvanlar ile þirkette sendikayý, etkisiz 
ve yetkisiz duruma düþürerek sona erdirmeyi amaçlamýþtýr. 

Mademki iþçilerin grev yapma hakkýna saygý duyuyorlar neden grevdeki 
iþçilerin iþlerini greve katýlmayan kapsam dýþý 1.tip ve 2.tip çalýþanlara yap-
týrmakta. Daha ileri giderek taþeronlarýn iþçilerini çalýþtýrmakta hiçbir 
sakýnca görmemektedir. Tek baþýna bu uygulama bile kanun tanýmaz bir 
anlayýþýn sonucudur." Ýfadeleri grevin gerçek nedenini ortaya koymasý bakýmýn-
dan son derece manidardýr. 

Aslýnda ücret konusunda sendika teklifinin gerekçelerini ve haklýlýðýný gayet iyi 
anlayan Türk Telekom, bir taraftan da mektubunda bu talepleri iþçilere þikayet 
ederek "tüm üyelerinizin haklarýný ve yükümlülüklerini dengeleyin" mesajý ile 
sendika üyesi iþçileri bölme gayreti içine giriyordu. 

Paul Doany mektubunda yer alan "Ücret artýþlarý ile ilgili olarak üyelerimize 
daha yüksek ücret artýþý konusunda söz verdiðimiz" ifadesi Türk Telekom'un 
tamamen yanlýþ deðerlendirmesinden kaynaklanmaktadýr. Bizim sendika olarak 
üyelerimize ücret konusunda söylediðimiz tek þey, skaladan aylýk alanlarýn ücret-
lerinin ayný unvan ve kýdemdeki 1.tip iþçilerin skala ücretleri ile eþitlenmesidir. 

Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý olarak hiçbir zaman ücret sendikacýlýðý peþinde 
olmadýk. Bizim temel yaklaþýmýmýz sorumlu sendikacýlýk anlayýþý içinde iþimize 
sahip çýkmak, ona deðer katmak, böylece iþyerinin kâr etmesini saðlayarak, bun-
dan da hakkýmýz olaný almaktýr. Bir iþyerinde iþ barýþýnýn korunmasý ve iþ 
verimliliðinin arttýrýlmasýndaki en temel etken; ücrette adaletli olmak ve ayný iþi 
yapan, ayný unvan ve ayný kýdemdeki çalýþanlar arasýnda ücret farklýlýðý oluþtur-
mamaktýr. Bu yaklaþýmda olan Sendikamýza genel müdürce "þirketi tehdit 
etmeyin ve üyelerinizi tahrik etmeyin" ve "tüm üyelerinizin haklarýný ve 
yükümlülüklerini dengeleyin" þeklinde çaðrýda bulunulmasý Türk Telekom 
yönetiminin çeliþkili mantýk yapýsýný ortaya koymaktadýr. 

Aslýnda Türk Telekom'un, iþyerlerinde örgütlü bir sendikal anlayýþa karþý tutu-
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munun ipuçlarý özelleþtirmenin hemen sonrasýnda verilmekteydi. Türkiye Haber-
Ýþ Sendikasý Türk Telekom'un özelleþtirilmesini istemiyordu ve bunun mücade-
lesini de her türlü yasal zeminde veriyordu. Bu çabalarýna raðmen özelleþtirme 
gerçekleþtikten sonra yapýlan olumlu iþlere yönelik açýklamalarý ile Þirket poli-
tikalarýna destek vermekten geri durmuyordu. Devir iþleminin birinci yýlýnda 
geçmiþi deðerlendiren ve gelecek ile ilgili beklentiler konusunda önemli mesajlar 
içeren bir basýn bildirisi yayýmlayan Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý, grev aþamasýn-
da gönderdiði mektubunda da bu konulardaki yaklaþýmýný ortaya koyuyordu. 
Mektubun bu bölümünde "Sendika olarak özelleþtirme sonrasý Türk 
Telekom'un  ve piyasanýn durumunu çok yakýndan takip ediyor ve bütün 
geliþmeleri deðerlendirerek ona göre politikalar belirliyoruz. Türk 
Telekom'um verimliliði ve kârlýlýðý ortadadýr. Bunun artarak devam etmesi için 
elimizden gelen her türlü katkýyý da koymaya hazýrýz. Dolayýsý ile þirketin 
piyasadaki þartlarýn seyrine göre mali durumunda bir olumsuzlukla karþýlaþ-
ma ihtimalinde ücretlerimize herhangi bir artýþ yapýlmadan bile çalýþmaya 
devam edebileceðimiz Türk Telekom yönetimi ile paylaþýlmýþtýr. Böyle bir tek-
lifi bile yapabilen bir sendikal anlayýþý sorumsuzlukla itham etmek, oluþan 
güvensizlik ortamýný derinleþtirmekten baþka bir anlam taþýmamaktadýr." þek-
linde ifade edilen görüþlerinin Türk Telekom tarafýndan doðru okunamadýðý gibi 
bir sonuç çýkmaktadýr. 
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Greve gidilmesindeki en temel nedenlerden birisi de ikramiye gün sayýsý ile 
ilgiliydi. Bu konudaki uyuþmazlýðýn da aslýnda özelleþtirme aþamasýnda imza-
lanan bir önceki VI. Dönem Toplu Ýþ Sözleþmesindeki görüþmelerin, devir 
sýrasýnda yeni yönetime yanlýþ aktarýlmasýndan kaynaklandýðý sonucuna varýl-
maktadýr. Bu husus hem Paul Doany'nin hem de sendikanýn mektubunda yer 
almýþtýr. Sendika, ikramiye konusundaki gerçekleri ifade ettiði bölümde "Diðer 
bir yanlýþ bilgilendirme de Ýkramiye konusunda yapýlmaktadýr. Nitekim yýllar-
dan bu yana ödenen toplam 112 günlük ikramiyenin 52 günlük kýsmý teklif 
edilmiþ 60 günlük ikramiye ise ortadan kaldýrýlmak istenmiþtir. Oysa mektup-
ta tam tersi ifade edilerek 52 günlük ikramiyenin ödenmemesi gerektiði ifade 
edilmiþtir. 52 günlük ikramiyenin yalnýzca özelleþtirme öncesi yapýlan 6. 
dönem toplu iþ sözleþmesinde geçerli olduðu gibi bir sonuca nasýl 
ulaþmýþlardýr. Sendika olarak bizim böyle bir taahhütümüz veya beyanýmýz 
olmadýðý halde, ýsrarla bunu söylemelerinin kendilerine aktarýlan yanlýþ bir 
bilgiden kaynaklandýðýný düþünüyoruz." þeklindeki beyanlarý ile konuya açýk-
lýk getirmiþtir. 

Türk Telekom T.Ý.S. Teklifini Yönetim Hakkýna Müdahale Sayýyor 

Grevin sona erdirilmesi için karþýlýklý temaslar sürerken, Türk-Ýþ Genel 
Merkezinde 22 Kasým Perþembe günü yapýlan ve yaklaþýk 12 saat süren toplan-
týda yine bir sonuç alýnamamýþtý. Buna raðmen tekrar bir araya gelmek üzere 
mutabýk kalýnarak sona erdirilen toplantýnýn hemen ardýndan Türk Telekom 
tarafýndan yapýlan basýn açýklamasý ortamý yine geriyordu.14 Türk Telekom yap-
týðý yazýlý açýklamada Türk Telekom'un tüm anlaþmazlýk sebebi olan konularýn 
çözümü için iyi niyetli yaklaþýmlarýný sürdürdüklerini belirterek, anlaþmazlýk 
konusu olan unsurlarýn, ücretler, sosyal haklar ve kapsam içi- kapsam dýþý 
çalýþanlar arasýndaki farklýlýklarýn giderilmesi konularýndan kaynaklanmadýðý 
ifade edilmiþtir. Açýklamada, uzlaþmaya varýlamayan noktanýn þirket ve çalýþan-
lar yönünden büyük önem taþýyan "kapsam" maddesi ile ilgili olduðu vurgulan-
maktadýr. 

Türk Telekom basýn açýklamasýnýn devamýnda, sendikaca tek taraflý olarak unvan 

14 Basýn Açýklamasý “Sendikanýn bütün olumsuz tutumuna raðmen grevin sona ermesi için 
elimizden gelen her þeyi yapmaya devam ediyoruz.” 
www.turktelekom.com.tr/webtech/default.asp 
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deðiþikliði, þirkete yeni iþe alýnacak personel ile ilgili olarak ücret ve iþe alým 
yönteminde þirketin karar mekanizmasýna müdahil olma istekleri ve kapsam içi 
çalýþan sayýsýnýn artýrýlmasý gibi, þirket tarafýndan kabul edilmesi imkânsýz olan 
taleplerinde ýsrarcý ve uzlaþmaz bir tavýr sergilediði belirtilerek, sendikanýn uyuþ-
mazlýk konularýnda üyelerini gerektiði kadar bilgilendirmediði ve önemli boþluk-
lar olduðunu iddia ediyordu. 

Aslýnda Türk Telekom tarafýndan, tam da grevin sona erdirilmesi yolunda umut-
larýn yeþerdiði bir aþamada böyle bir açýklama yapýlmasý ve satýr aralarýnda açýða 
çýkan niyetleri, grevin baþlayýþ ve seyrinde Türk Telekom tarafýnýn ifade edildiði 
üzere hiç de iyi niyetli olmadýðýný gösteriyordu. 

Türk Telekom iþyerlerinde uygulanan grevin sona erdirilmesi için hem sendika 
hem de iþveren tarafýndan gösterilen iyi niyet çabalarý sonucu, yürütülen 
görüþmelerde gelinen noktada bir sonuç almadan, taraflarýn kamuoyu nezdinde 
müzakere ile ilgili bilgilendirme amacýný aþan nitelikte deðerlendirme yap-
masýnýn, sürece olumlu bir katkýsýnýn olmayacaðý muhakkaktý. 

Kaldý ki, toplu iþ sözleþmesi süreci boyunca bütün aþamalardan üyelerini çeþitli 
iletiþim araçlarýný kullanarak bilgilendiren sendika, kapsam konusundaki her iki 
tarafýn görüþünü de üyeleri ile paylaþmýþtý. Türk Telekom tarafýndan toplu iþ 
sözleþmesinin kapsamý ile ilgili getirilen ilk teklifleri dahi, iþyerlerinde örgütlü 
bir topluluðu görmek istemediklerinin çok açýk bir göstergesi iken, bu defa Türk-
Ýþ Genel Merkezinde yapýlan toplantýda daha da ileri giderek kapsam dýþýnda 
kalacaklar ile ilgili tekliflerini geleceðe yönelik kamuoyuna yansýyan stratejik 
planlarýný da aþan þekilde nerdeyse tüm iþyerlerine yaygýnlaþtýrma gayreti içine 
girmiþlerdi. 

Aslýnda, iþveren kendi organizasyonuna dahi uymayan kapsam ile ilgili bu yeni 
teklifini yapmakla, grevdeki fiili durumu sürekli hale getirecek uygulamaya 
hukuki bir zemin hazýrlamaya çalýþmaktadýr. Bunun doðal sonucu da, sendikal 
örgütlenmenin giderek zayýflatýlmasý ve ortadan kaldýrýlmasýdýr. Bunu görmemek 
için çok saf olmak gerekir ki, ne sendika ne de Türk Telekom'u bugünlere getiren 
çalýþanlarý bu duruma düþürmeye kimsenin hakký olmamalýdýr. 

Topu iþ sözleþmesi ile iþverenin yönetim hakký arasýndaki iliþkiye gelince; bir 
toplu iþ sözleþmesinin baðýtlanabilmesi, taraflarýn sözleþme hukukunun sýnýrlarý 
ile ilgili deðerlendirmeleri saðlýklý bir þekilde yapabilmelerine baðlýdýr. Ýþverenin 
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iþyerini yönetme hakký mutlaktýr ve bunu baþkalarý ile paylaþmak durumunda da 
deðildir. Ancak, bu yönetim hakký çerçevesinde iþverenin alacaðý kararlarýn 
çalýþanlarýn özlük haklarýný ilgilendirdiði noktada, iþçilerin de bu sürece üyesi 
bulunduklarý sendikalarý aracýlýðý ile ve çerçevesi toplu iþ sözleþmesinde belir-
tilen þekilde katýlmasý çalýþma mevzuatýnýn bir sonucu ve gereðidir. Ýþveren ve 
Ýþçi Sendikasýnýn birlikte düzenleyecekleri toplu iþ sözleþmesi de iþyerinin 
hukukunu oluþturacaktýr. 

Durum böyle iken, sendikanýn, sözleþmenin kapsamý, çalýþanlarýn pozisyon 
unvanlarý gibi üyelerinin geleceðini etkileyecek konulardaki tekliflerini, "iþ-
verenin yönetim hakkýna müdahele" olarak deðerlendiren bir anlayýþ ile, toplu 
iþ sözleþmesinin müzakere edilerek imzalanmasý çok zor bir durumdur. Toplu iþ 
sözleþmesi imzalanmýþ olsa dahi, yürütülmesi aþamasýnda ortaya çýkmasý 
muhtemel sorunlarýn çözümünde de bu tavýr içinde olunmasýnýn, çalýþma barýþýný 
olumsuz yönde etkilemesi kaçýnýlmaz olacaktýr. 

Paul Doany tarafýndan iþçilere gönderilen mektup yanýnda grevdeki iþçilere 
yönelik yalan veya yanlýþ enformasyon oluþmasý sendikayý farklý iletiþim kanal-
larý kullanmaya zorlamýþtýr. Sendikanýn internet sitesinde geliþmeler anýnda 
üyelere aktarýlmakla birlikte, sorularýna doðru cevap bulabilecekleri bir danýþma 
telefonu tahsis edilerek bu kanaldan cevap verilmeye baþlanmýþtýr. 
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GREVÝN KAHRAMANLARI NE DÜÞÜNÜYOR?

“Ýþçisinin deðerini sadece tahsili ile ölçmeye kalkanlar, 

onlarýn þirketlerine olan baðlýlýðýný ifade eden 

duygularýnda yatan derinliði anlamak için 

biraz çaba göstermelidir.”

Türk Telekom grevinin unsurlarý arasýnda Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý 
internet sitesine üyelerin býraktýðý mesajlar önemli bir yer tutmaktadýr. 
Ýþçilerin gerçek duygularýný ifade eden bu mesajlar, Sendika yönetimini 

destekleyen, yönlendiren, cesaretlerini artýran, iþçilerin birlik ve dayanýþma 
seviyesini gösteren niteliði ile tam bir motivasyon aracý olmuþtur. Toplu iþ 
sözleþmesi görüþmeleri ile birlikte baþlayan mesaj trafiði, grev ile birlikte en üst 
seviyeye çýkmýþ ve bu dönemdeki mesajlarýn sayýsý 13.500’ü bulmuþtur. Her biri 
birbirinden deðerli duygularý ifade eden bütün mesajlarýn kapasitesi, bu kitap 
gibi onlarcasýnsa sýðmayacaktýr. Ayrýca, mesajlar kiþiye özel duygular olduðun-
dan, isim yazanlardan ziyade bir grup adýna kaleme alýnmýþ olanlarýn yayýmlan-
masýnýn daha doðru olacaðýný düþündüðümüz için, bunlardan bazýlarýný bu 
bölümde sizlerle paylaþýyoruz. Bu mesajlarý okuduktan sonra, Türkiye Haber-Ýþ 
Sendikasý üyesi iþçilerin grev bilincini ve yaþanan olaylarý yorumlama yetenek-
lerini daha objektif bir þekilde algýlamak mümkün olacaktýr. 
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Kimden : Amasya 

Kime : T. Haber-Ýþ Sendikasý

Bilgi :

Konu :

DÜÞÜNEMEDÝÐÝNÝZ, HESABA
KATAMADIÐINIZ BÝR ÞEY DAHA VAR!...

Bu greve hiç çýkýlmaz, çýkýlsa da 3 gün dayanamazlar deniliyordu. Bu 
sendikayý çok kolay daðýtýrýz sonra da istediðimizi yaparýz sanýlýyordu. 
Medyanýn % 90’ýna sahip olduðunuz gibi nasýl olsa bu medya avucu-
muzda istediðimizi yazdýrýrýz, komplolarý da kurar, çamur da atarýz 
sanýlýyordu. Arkamýzda hükümet, saðýmýzda AB, solumuzda ABD, 
kasamýzda da bol bol paracýklarýmýz var, sanýlýyordu. 

Ay baþýnda, iþçiler maaþ alamayýnca sendikalarýndan teker teker 
koparlar ve iþ baþý yaparlar, sanýlýyordu. Sendikanýn nasýl olsa parasý 
yok, olsa da benim paramýn karþýsýnda önemi nedir ki hemen biter, 
sanýlýyordu. 

Eþitlik istedik, adalet istedik. Birliðimizin ve baðlýlýðýmýzýn devam-
lýlýðýný, üretmeyi, geliþtirmeyi, kazandýrmayý ve kazandýrdýklarýmýzdan 
da alnýmýzýn terinin karþýlýðýný istedik. Kurumda diðer personellerden 
zaten yarý yarýya maaþ alan bu cefakar ve fedakar iþçilerimiz için 
"%59 çok alýyor" dediniz ve siz bizden alacak talep ettiniz!. Harcýrah 
parasý kadar maaþa bizleri çalýþtýrmak istediniz. Öyle de olur 
sandýnýz!... 

Sanýn beyler sanýn, sizler öyle sanýn! … sanmaya da devam edin! … 
Sizler daha o rüyalarýn üstüne çooook hayaller de kurarsýnýz. Güzide 
kuruluþumuzun, hergün üstüne eklenen maddi ve manevi zararlarýný da 
hesabýnýza katýn. Bizlere brifingler verdiniz, kurumumuzu ileriye 
götürmemizi ve çað atlatmamýzý istediniz; tüm personelin üstün gayret-
leriyle ve fedakar çalýþmalarýyla iþyerimize kazandýrmaya çalýþtýðýmýz 
o güzelim prestiji, hergün yavaþ yavaþ kaybettiðini de hesabýnýza katýn! 
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Düþünemediðiniz, hesaba katamadýðýnýz, aklýnýzýn ucuna dahi 
gelmeyen bir þey daha var; o da bu iþçilerin birlik ve beraberlikleri, 
sendikalarýna, geleceklerine sadakatleri ve baðlýlýklarý hatta ve hatta 
onurlarýdýr!. Bu kenetlenmenin karþýsýnda, ne paranýn ne de baþka bir 
þeyin gücü kalýr!.. Bizler kuru ekmekle de yetiniriz, ekmeðimizi suya 
bandýrýr yer yine aç kalmayýz. Borcumuz olabilir, ama Allah'a çok 
þükür borcumuzun karþýlýðý da var. Her an için tüm araçlarýmýzý, 
evlerimizi, tarlalarýmýzý, otelimizi, bileziklerimizi satarýz da, arkamýza 
bile dönüp bakmayýz. Bizler paranýn satýn alamayacaðý onur, þeref ve 
haysiyetimizi üç kuruþa satan milletlerden deðiliz!.. Bizler bu vatanýn 
öz be öz evlatlarýyýz. Bizler aylarca idare ederiz ama, arýzalar, tesisler, 
adsl günlerce idare edilemez, vatandaþ beklemez!. Ýþte hesaba kata-
madýðýnýz, düþünemediðiniz daha neler varmýþ deðil mi?. Bizi bir tane 
sendika sandýnýz da otuz üç sendikayý ve yüzbinlerce iþçiyi hesap 
edemediniz. Milyonlarca dolar verdiðiniz o danýþmanlarýnýza boþa 
para verdiðinizi, þimdi idrak edebiliyor musunuz? Onlarca danýþmana 
milyarlarca para veriyorsunuz da, kurumun geliþmesi için hiçbir 
karþýlýk beklemeksizin size öneri sunan Baþkanýmýzý yönetime karýþ-
makla suçluyorsunuz. Bizler ne þanslý iþçileriz ki onurlu bir Genel 
Baþkanýn ve onurlu bir Sendikanýn üyeleriyiz, onunla gurur duyu-
yoruz…. 

Ýþçilerinize insan gibi çalýþmayý deðil, köle gibi çalýþmayý layýk 
gördünüz. Doymak bilmeyen küresel sermayenin gözlerini bürümüþ 
olan para hýrsý ve emperyalist ülkelerin oyunlarýna asla alet olmadýk 
ve olmayacaðýz. Bizler onurumuzun zedelenmesine izin vermedik, asla 
da vermeyeceðiz. Bizler Türklüðümüzle ve tarihimizle gurur duyan, 
TÜRK ÝÞÇÝLERÝYÝZ. 

Amasya Ýþçilerinden 
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Kimden : Antalya 

Kime : T. Haber-Ýþ Sendikasý

Bilgi :

Konu :

TÜRK TELEKOMDA BÝRGÜN... 

16.10.2007 Saat: 08.00. Hepimiz iþyerlerimizin önündeyiz. Yüreðimiz 
kýpýr kýpýr. Yýllardýr bu ülkenin görmediði bir afiþ asýyoruz  "BU 
ÝÞYERÝNDE GREV VAR!". Çoðumuzun gözleri doluyor, buruk bir mut-
luluk var içimizde; haklý ve onurlu mücadelemizi yapacaðýz ama 
aklýmýz da birgün önce býraktýðýmýz iþimizde. "ÞÝMDÝ NE OLACAK 
ÝÞLER, NE OLACAK VATANDAÞIN VE ÜLKENÝN HALÝ?". Buna rað-
men asla en ufak bir kaygý yok, endiþe yok içimizde… Çünkü T.Haber-
Ýþ Sendikasý gibi büyük bir sendikanýn üyeleriyiz, neferleriyiz; çünkü bu 
mücadele sadece bizim bugünümüzü deðil geleceðimizi, çocuklarýmýzýn 
geleceðini de kurtaracak. 

Yýllarca bu þebekeyi diþinizle týrnaðýnýzla bir genç kýzýn narin elleriyle 
nakýþ iþlediði gibi iþlemiþsiniz, yeri gelmiþ yanýnýzdaki çalýþma 
arkadaþýnýzýn bu yolda caný gitmiþ ya da iþ kazasý yüzünden hayatý 
deðiþmiþ. Fakat bir gün gelmiþ "Türk Telekom'u satýyoruz" demiþler hiç 
istememiþsin ama sonucu da deðiþtirememiþsin, içine kocaman bir 
yangýn düþmüþ; acýmaya baþlamýþ yüreðin, ortaya düþmüþ MÝLLÝ 
SERVETÝN. 

Sonra gün gelmiþ satýlmýþsýn hiç tanýmadýðýn bir yabancýya, o sana 
yabancý sen ona yabancý. Kafan karýþmýþ, anlamaya çalýþýrken içine 
düþtüðün durumun vaziyetini, bir açýklama yapmýþ yeni iþverenin: "SÝZ 
BÝZÝM ÝÇÝN DEÐERLÝSÝNÝZ". Ýnanmak istemiþsin ama bir de bak-
mýþsýn ki baþka kuruma gitmesi an meselesi olan arkadaþlarýnýn 5 yýl-
lýk sözleþme konmuþ önlerine almýþlar % 35 zammý… Tabi için burkul-
muþ, yüreðindeki yara sýzlamýþ ama yine susmuþsun çünkü "EÞÝT ÝÞE 
EÞÝT MAAÞ" diye baðýrmýþ sendikacýlarýn. 

"YA SABIR!" deyip, "bir servet ödediði danýþmanlarý anlatmýþtýr her-
halde bizim durumumuzu da" diye umarak beklemeye baþlamýþsýn 
toplu sözleþmeyi. Geliyor çatýyor toplu sözleþme. Merak içindesin neler 
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oluyor diye; iþveren umursamaz bir tablo çiziyor, sendika temsilcilerin 
sabýrla sorun yaratmadan sözleþmeyi masa baþýnda bitirmeye çalýþý-
yor. 60 gün gelip geçiyor. Bir de bakýyorsun ki, iþverenin seni bu 
sözleþmeyle daha iyi koþullara taþýmak bir tarafa bugüne kadar hiç de 
kolay elde etmediðin haklarýný geri almaya çalýþýyor. 

Bu sefer susmuyorsun tabii, "ORADA DURUN" diyorsun. Moralin 
bozuluyor, "DEÐERÝM BU KADARMIÞ DEMEK KÝ" diyorsun. 
Yüreðindeki yara kanamaya baþlýyor o an. Gözünden bu kuruma 
verdiðin yýllarýn geçiyor film þeridi gibi. 

Sonra kader arkadaþlarýnla giriyorsun kol kola öyle bir güç oluyorsun 
ki baþýn dimdik, önünde sendika yöneticilerin, yüreðin kocaman, 
yürümeye baþlýyorsun bilinmez yolda. Öyle bir yolki ödenecek borçlar 
var, bakýlacak aile bireyleri var; ama olsun BÝZÝM DE KOCAMAN BÝR 
YÜREÐÝMÝZ VE BOYUN EÐÝLMEZ BÝRLÝKTELÝÐÝMÝZ, ONURU-
MUZ VAR! 

16.10.2007 "BU ÝÞYERÝNDE GREV VAR" yazýsýnýn altýnda oturuyor-
sun kol kola korkusuzca. 

Ýlk gün onurlu bir þekilde boynunu yabancý sermayeye eðmemenin mut-
luluðu içinde evine gidiyorsun, eþin ve çocuklarýn anlamaya çalýþýyor 
neler olduðunu. Boðazýnda bir þeyler düðümleniyor, içinden 
"BUGÜNLERÝ DE GÖRDÜK YA DÝYORSUN" ama yüreðindeki 
yangýný kelimelere dökmekte zorlanýyorsun çünkü anlatacak sözcükleri 
bulamýyorsun. Sonra huzur bulduðun sýcak yuvanda televizyonu bir 
açýyorsun haber bültenlerinde bir baþlýk "TÜRK TELEKOM'DA 
SABOTAJ" tam bir þok geçiriyorsun, haberleri dinlerken gözlerin 
doluyor, "BEN HAKKIMI ARIYORUM NE SABOTAJI" diyorsun 
haykýrarak "BEN YILLARIMI VERDÝÐÝM, EKMEK YEDÝÐÝM KURU-
MUMA NASIL YAPARIM BUNU? BIRAK YILLARCA VERDÝÐÝM 
EMEÐÝ, MÝLLÝ SERVETÝME NASIL YAPARIM BUNU?" 

Ýþte o an omuzlarýndaki yük kat kat artýyor çünkü haklý mücadelene bir 
de atýlan çamur ekleniyor; ama omuzlarýn düþmüyor. Sis dalgasý bir-
den gözünün önünden kalkýyor her þeyi çok net görüyorsun artýk. 

Ertesi gün bir bakýyorsun sana deðerlisin diyen iþverenin, kanunlarý da 
çiðneyerek yaný baþýndaki 2.Tip arkadaþýna ya da taþarona yaptýrýyor 
senin iþini. Arýzalar gün geçtikçe artýyor þirket köþeye sýkýþmaya 
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baþlýyor ama yine de tablo "pespembe". Ulusal medyada haberler 
sürekli aleyhine bazen duyduklarýna sen bile inanamýyorsun. Bu haklý 
mücadelende, halkla karþý karþýya getirmek için tüm çabayý harcýyor 
güya sana deðer veren iþverenin. 

Kovalamacalar baþlýyor hýrsýzlýklar arttýðý için yine iþine sahip çýkmak 
sana kalýyor sahaya çýkýyorsun sahada neler görüyorsun neler, 
yasadan bahsedenler yasayý kendi çiðniyor sonra da seni suçlu göster-
meye çalýþýyor. 

Günler geçiyor, gün geçtikçe tansiyon yükseliyor, basýnda medyada 
Genel Baþkaný dinleyenler, tepki gösteren halk desteðe baþlýyor; halkýn 
bu desteði yanýnda iþçi arkadaþlarýnýn da inancý, mücadele azmi sana 
güç veriyor. En önemlisi de kader arkadaþlarýnla birliðin ve beraber-
liðin kemikleþiyor. Herkes çalýþma arkadaþý olmaktan ziyade artýk bir 
DOST oluyor. 

Ay baþý geliyor alacaklýlar karþýnda bekliyor ama Sendikan, Türk-Ýþ'in 
sana sahip çýkýyor kimseye boynunu eðdirmiyor. 

Sonra, bir gün kapýn çalýyor karþýnda kurye, sana PAUL DOANY'den 
mektup getiriyor "Sabýrla okuyun" diyor, okuyorsun. Bir de bakýyorsun 
ki yaþadýðýn süreci sana öyle bir anlatýyor ki yaþadýklarýndan þüphe 
duyuyorsun; bir yerde hepimiz biriz diyor, baþka bir yerde sözleþmede 
verdiði haklarý anlatarak sadece bir guruba tanýnan, bizim elimizden 
alýnmak istenenleri itiraf ediyor. Sendika yöneticileri ile ilgili bölüm-
lerde hep kendi taraftarý medyadan alýntýlar yapýyor. Bilmiyor ki bu 
sendikada genel baþkan ne derse üyenin de aðzýndan ayný cümle 
çýkýyor. Bizi bize nasýl da farklý anlatýyor? 

Yüzünde bir gülümseme, yüreðinde baþarýlý olmanýn mutluluðu, artýk 
emin oluyorsun kendin kadar sendikandan. Bundan sonra biliyorsun ki 
iþverenin söylediði boþ, gerçekler çok baþka artýk emin oluyorsun kimin 
güvenilir olduðundan. 

Elini koyuyorsun yüreðindeki kanayan yaraya yola devam diyorsun 
sonuna kadar ülkem için, çocuðumun geleceði için. Türk iþçisi boy-
nunu eðmeyecek, bedel ödeyerek aldýðý hakkýný masa baþýnda vermeye-
cek diyorsun, bu bizim zaferimiz olarak tarihe kazýnacak diyorsun bun-
dan sonra Türk iþçisinin haklarýna el atmaya kalkanýn eli kýrýlacak 
diyorsun. 
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Bu süreçte asla ödün vermeyen, baþýmýzý kimseye eðdirmeyen öncelik-
le genel baþkanýmýza, genel merkez yöneticilerimize ve þube yönetici-
lerimize; birbirine kopmazcasýna sonuna kadar kilitlenen üye dost-
larýmýza ve… 

Bu greve bizi sürükleyerek, bilmeden, güçlü bir baðla birbirimize 
kenetleyen, gözümüzün önündeki sis perdesini kaldýrarak gelecekten 
kaygý duymadan yolumuzu çizebileceðimizi bize gösteren ve artýk 
kime güveneceðimizi bilmemizi saðlayan iþverenimize teþekkürlerim-
izi sunarýz… 

NE MUTLU TÜRKÜM DÝYENE! 

NE MUTLU T.HABER-ÝÞ ÜYESÝYÝM DÝYENE! 

Antalya Ýþçilerinden…. 
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Kimden : Antalya 

Kime : T. Haber-Ýþ Sendikasý 

Bilgi : 

Konu : 

EY TÜRK TELEKOM ÇALIÞANI ! 

Birinci vazifen, birlik ve beraberliðini korumak, iþine sahip çýkmak, týr-
naklarýnla kazýyarak büyüttüðün, var ettiðin Türk Telekom'u ilelebet 
muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Varlýðýnýn, geleceðinin, ekmeðinin ve aþýnýn devamý için en önemli 
hedefin budur. Seni bu hedeften mahrum etmek isteyecek dahili ve hari-
ci düþmanlarýn olacaktýr. Bir gün; iþini, ekmeðini, aþýný ve geleceðini 
müdafaa mecburiyetine düþersen greve atýlmak için içinde bulunacaðýn 
ortamý ve vaziyeti düþünmeyeceksin. Bu vaziyet ve ortam senin için çok 
namüsait bir hal tezahür edebilir. Ýþine ve ekmeðine kastedecek kiþiler, 
sýrtlarýný devlete dayamýþ, iþ garantisi ve yüksek ücretle donatýlmýþ, 
hatta yüksek yönetim kademelerinde bulunuyor olabilirler… 

Baský ve tehdit ile bütün çalýþanlarýn gözü korkutulmuþ, açýk çekler 
verilerek tüm ulusal medya ele geçirilmiþ, tüm arýzalar taþeron 
müteahhitlere ihale edilmiþ, hatta memleketin her köþesinde yapýlan 
hýrsýzlýklar, bilinçli ya da bilinçsiz yapýlan tüm sabotajlar cebren ve 
hile ile sizlere maledilmiþ olabilir. Bütün bunlardan daha elim ve vahim 
olmak üzere; daha düne kadar yan yana çalýþtýðýnýz mesai 
arkadaþlarýnýz, þahsi çýkarlarý ve amaçlarý uðruna olmadýk aymazlýk-
lar içerisinde davranýþlar sergileyerek, gaflet ve dalalet içerisinde 
bulunabilirler. 

Yasal grev hakkýný kullanan emekçiler olarak, ücretlerinizi ala-
madýðýnýzdan, ödemelerinizi yapamadýðýnýzdan dolayý harap ve bitap 
düþmüþ çaresizlik içerisinde olabilirsiniz… 

Ey Türk Telekom'un gerçek çalýþanlarý! 

Ýþte bu ahval ve þerait içinde dahi vazifen, iþini aþýný, geleceðini koru-
mak ve kurtarmak için sendikana sahip çýkacaksýn! Zaferle netice-
lendirmek için sonuna kadar gideceksin!.. 

Muhtaç olduðun kudret sendikal birlik ve beraberliðinde saklýdýr!... 

Antalya Ýþçilerinden… 
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Kimden : Gaziantep

Kime : T. Haber-Ýþ Sendikasý

Bilgi :

Konu :

GAZÝLER DÝYARINDAN DÝRENÝÞ 

Türk Telekom'da çalýþan 26.500 Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý üyesi iþçi, 
16 Ekim 2007 tarihinde sendikasýna ve geleceðine sahip çýkmak için 
grevde. 

Ýlimiz Gaziantep Þubesi olarak 1102 üyemizle beraber bu haklý 
mücadelemizde onurumuzla þerefimizle yýlmadan yolumuza devam 
etmekteyiz. 

Grevde 42. gününü tamamlayan Gaziantep Telekom iþçileri 
mücadelelerini kararlý biçimde sürdürüyor. 

Ýþveren türlü çirkefliði ve grev kýrýcýlýðýný yaparken Gaziantep Haber-
Ýþ üyeleri bu haksýzlýða karþý tüm gücüyle direniyor. 

Bu kadarla kalsa yine iyi. 

Daha grevin ilk günlerinden itibaren grevin tarafsýz hakemi olmasý 
gereken mülki yöneticiler, üyelerimizin üzerine çullanýyorlar. Ýþverenle 
birlikte üyelerimizin gücünü yok etmeye çalýþýyorlar. Bu haksýzlýðý 
nedense gören veya dur diyen yok. 

Avrupa ülkelerindeki grevi haberleþtiren yaygýn medya Telekom  iþçi-
lerine yapýlanlarý göremiyor. 

Neden? 

Çünkü Telekom iþvereni lezzetli bir reklam pastasý takdim ediyor. O 
pastadan alýnacak pay adýna iþçilere yapýlan haksýzlýklarý görmüyor. 
Onlar sadece Telekom'un sevimli yüzü Cem YILMAZ'ýn üzerinden 
bakýyorlar hayata. 

Oysa hayat Cem YILMAZ kadar sevimli deðil. 
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Gaziantep de 100. Yýl Parkýnda grev evimizde onuru ve geleceði için 
mücadele veren Gaziantepli yiðit iþçiler iþverenin kanunlarý tanýmaz 
tutumlarýna karþý þube baþkaný ve yöneticilerle birlikte mücadelelerine 
yýlmadan devam ediyor. 

Ýþçinin çalýþma yeteneðinden baþka gücü yok. Greve çýktýðýnda o gücü 
kullanýyor. Grevci iþçilerin yaptýðý iþleri dýþardan getirilen veya kurum 
içinde bulunan kimseler yapamaz. Bu yasa hükmüdür. 

Ama dinleyen kim? 

Ýþveren yasa dýþý biçimde iþçi çalýþtýrarak grevi etkisiz hale getirmek 
istediðinde sendikanýn bu durumu engelleme hakký doðuyor. Grevci 
iþçiler, ekmek mücadeleleri için grevi savunurken güvenlik güçleri 
devreye giriyor. 

Ýþveren grev kýrmak isterken neredesiniz. 

O aþamada tarafsýz oluyorlar. 

Ýþçiler hop deyince, devlet kendini gösteriyor. 

Grevci iþçilerin çocuklarý þaþkýnlýkla soruyorlar. 

Baba, devlet neden seni deðil de iþvereni koruyor hep? 

Telekom iþçileri 42 günü geride býraktý. Ýþveren reklamlara verdiði 
parayý iþçilerden esirgiyor. 

Kararlý bir mücadelenin karþýsýnda kazanamayacaðýný anlayan iþveren 
yasalarý ve kanunlarý çiðniyor. Çalýþanlara psikolojik baský veriyor. 
Çalýþanlar ise sendikasýna sahip çýkarak bu haklý mücadelesinde 
kararlý biçimde sürdürüyor. 

Devletin güvenlik kuvvetleri, yasa uygulayýcý olarak ona ‘dur bakalým’ 
diyeceði yerde iþverenle birlikte hücum pozisyonu almýþ saldýrýyor. 

T.Haber-Ýþ Sendikasý Gaziantep Þubesi Telekom çalýþanlarý sadece 
kendileri için deðil toplumun da yüzünü aðartmak için direniyorlar. 

DAYANIN, TELEKOM ÝÞÇÝLERÝ, VATAN VE EKMEK ADINA 

Türk Telekom A.Þ. nin iþçileri 42 gündür bir hak savaþý veriyor. Türk 
Telekom iþvereni milyar dolarlarla oynarken, kendisine bu parayý 
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kazandýran iþçisi ise kýsýtlý maaþ ile kendi yaþam koþullarýnda mucize 
yaratmaya çalýþýyor. 

Dayanýn telekom iþçileri ve yiðit Türk milleti kurtuluþumuz 
emperyalizme karþý yeni ve mutlak bir zaferde gizlidir. Zafere gidilen 
yolda çekilen çile kutsaldýr.

Selam, Türkiye iþçi sýnýfýna selam

Selam, tohumlarýn tohumuna

Serpilip geliþene

Selam yaratana

Bütün yemiþler dallarýnýzdadýr

Beklenen günler, haklý günler

Büyük günler, avuçlarýnýzdadýr

Gündüzlerinizde sömürülmeyen

Gecelerinde aç yatýlmayan

Ekmek, gül ve hürriyet günleri

Dayanýn, Telekom iþçileri. Diþ ile týrnak ile vatan ve emek adýna.
Çocuklarýmýz ve torunlarýmýz için örgütlü toplum adýna Türk istiklâl ve
istikbâli adýna dayanýn. 

YAÞASIN ÝÞ, EKMEK, ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMÝZ.

YAÞASIN SENDÝKAL BÝRLÝK BERABERLÝÐÝMÝZ.

125 



ÝHANET ÜZERÝNE 

HABER-ÝÞ DÜNYAYA ÝLETÝR HABER 

GÜÇLÜ EMEKÇÝLER ETMEYÝN KEDER 

BÖYLE ÝHANETE DENMEZ KÝ KADER 

TELEKOMDAN HAKKIMI MUTLAKA ALACAÐIM 

KÝMÝSÝ HOCADIR, KÝMÝSÝ HACI 

KESÝLÝR MÝ ÝÞÇÝNÝN DOKTOR ÝLE ÝLACI 

BURADA BÝRLEÞTÝ KARDEÞLE BACI 

HABER-ÝÞ HAKKINI ER GEÇ ALACAK 

GÖRÜLMEDÝ BÖYLE KANUNSUZ ÝÞLER 

ÞÝMDÝ GERÇEK OLDU GÖRDÜÐÜM DÜÞLER 

SIKIÞTIR GÜCÜNÜ BACI KARDEÞ 

EMEK SERMAYEDEN HAKKINI ALACAK 

TÜRKÝYEDE EMEKÇÝLER SÝZÝNLE BÝRLÝK 

BÝRLÝK OLDUÐUNDAN OLUR DÝRLÝK 

EMEKÇÝYE ULAÞMAMIÞ KÝRLÝLÝK 

HABER-ÝÞ HAKKINI ZORSUZ ALACAK 

SÝZLERE ULAÞMAZ KÝRLENENÝN ELÝ 

KEM KELÝMELER SAHÝBÝNÝN DÝLÝ 

KIRKBEÞ YIL SAVAÞ VERDÝ HABER-ÝÞ LÝ 

ÝÞÇÝLER BUNLARDAN HESAP SORACAK 

EMEKÇÝ OLMAZSA HABER ULAÞMAZ 

BU KURU LEKELER ASLA BULAÞMAZ 

SANMA KÝ KÖTÜLÜK KÝMSEYE KALMAZ 

EMEKÇÝ SERMAYEDEN HAKKINI ALACAK... 
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GREV SONA ERDÝ

“Türk Telekom Grevi, Türk iþçi tarihinin 

en baþarýlý grevleri arasýnda yerini alacaktýr.” 

Görüþmelerine 29 
Mayýs 2007 Salý 
günü baþlanan 

VII. Dönem Toplu Ýþ 
Sözleþmesi müzakere-
lerinin anlaþmazlýkla 
sonuçlanmasý ile yaþanan 
geliþmeler sonucu, yine 
bir Salý günü 16 Ekim 2007 tarihinde baþlayan ve 44 gün süren Türk Telekom 
grevi 28 Kasým 2007 Çarþamba gece yarýsý taraflarýn uzlaþmasý ile sonuçlanýyor-
du. Grev süresince yaþananlar genel hatlarý ile bu kitapta aktarýlmaya gayret 
edilmiþtir. Ancak, ortaya çýkan bir gerçek vardý ki o da sendika üyesi iþçilerin bir-
lik, dayanýþma ve mücadele ruhunun anlatýlmasýna böyle bir kitabýn yetmeyeceði 
gerçeðidir. 

Grevin 44’ncü günü beklenen önemli geliþme gerçekleþiyor ve taraflar öðlen 
saatlerinde biraraya geliyordu. Saatler ilerlemesine raðmen içerden olumlu bir 
haber alýnamamasý tansiyonu iyice yükseltmiþti. Saatler gece yarýsý olduðunda 
nihayet uzlaþma saðlandýðýný bütün kanallar son dakika geliþmesi olarak 
Türkiye’ye duyuruyordu. Varýlan mutabakat ile iþçinin ücretlerine 1. yýl %10, 2. 
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yýl %6.5 ve enflasyon oranýnýn bunu aþmasý halinde aþan kýsmý kadar zam yapýl-
masý kararlaþtýrýlmýþtý. Sosyal yardýmlarýn da ücret zammý oranlarýnda arttýrýl-
masý öngörülürken, grevin temel nedenleri arasýnda yer alan ücret denkleþtirilme-
si için, Mart 2008 tarihinde kullanýlmak üzere 25 milyon YTL, bunun denkleþ-
tirmeye yetmemesi halinde de ilave 5 milyon YTL olmak üzere toplam 30 mil-
yon YTL ayrýlmasý öngörülmüþtür. Kapsam maddesi üzerinde varýlan mutabakat 
ile iþyerinde sendikal örgütlenmenin güvencesi saðlanmýþ oldu. Yeni yatýrýmlara 
baðlý olarak iþyerlerinden dolayý kapsam dýþý kalacak olanlarýn sayý olarak art-
masý ihtimaline karþýlýk, bu sayýyý grev esnasýnda kapsam dýþý olanlar ile sýnýr-
landýran bir düzenleme yapýldý. Bu arada grev esnasýnda iþine son verilen iþçilerin 
görevlerine dönmesi konusundaki sendika talebi de kabul edildi. 

Türk Telekom'da yapýlan grev Türkiye Haber -Ýþ Sendikasý açýsýndan son derece 
kanunlara uygun bir biçimde tamamlanmýþtýr. Ancak ayný þey iþveren için 
söylenemeyecektir. Haber-Ýþ Sendikasý 2822 sayýlý Kanunun öngördüðü bütün 
sorumluluklarý yerine getirmiþtir. Grevi kanun dýþý hale getirebilecek hiçbir 
eylem ve iþlemin içerisinde olmamýþtýr. Kolluk kuvvetlerine ve adli makamlara 
intikal eden -sendikanýn bilgisi dýþýnda- birkaç eylem hariç hiçbir mensubu grevi 
yasa dýþý hale getirecek bir davranýþ içersinde olmamýþtýr. Bunu yanýnda iþveren 
grevin baþýndan sonuna kadar grev kýrýcýlýðý sayýlabilecek her türlü tavrý 
sergilemiþtir. Öncelikle greve katýlan iþçilerin yaptýðý iþleri taþeron firmalar eliyle 
yaptýrmaya çalýþmýþtýr. Adli makamlar ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik 

128 



T Ü R K  T E L E K O M  G R E V Ý  

Bakanlýðýna Sendika tarafýndan yapýlan müracaatlarla bu müdahale ortadan 
kaldýrmaya çalýþýlmýþ ise de bakanlýðýn ve adli teþkilatýn yavaþ çalýþmasý maale-
sef sonuç alýnmasýný önlemiþtir. Bu süreçte, iþin niteliði gereði çok kýsa süre 
içerisinde karar verilmesi gerektiði halde, bu çabukluðun saðlanamamasý sonucu 
grevci iþçilerin iþleri taþeron iþçilerine yaptýrýlarak grevin etkinliði kýrýlmýþtýr. 

Genel olarak, sendika üyesi arkadaþlarýmýzýn greve katkýsý kesin olmuþtur. 
Hemen hemen hiçbir yerde, arkadaþlarýmýz grevi aksatacak bir eylem ve tutum 
içersinde olmamýþlardýr. Her yerde tam bir disiplin içerisinde grev uygulamasý 
yapýlmýþtýr. Bazý basýn ve medya organlarýnda grevi etkisini azaltýcý, moral bozu-
cu yayýnlar yapýlmasýna raðmen, bu yayýnlar Sendika üyeleri üzerinde hiç etkili 
olmamýþtýr. 

Grevin baþlangýcýndan bitiþine kadar üyelerin sendikasýna ve teþkilat iradesine 
göstermiþ olduðu duyarlýlýk her türlü takdirin üstündedir. Eðer bu birlik ve 
dayanýþma ruhu olmasa idi 26 bine yaklaþan bir kitleyi bu kadar uzun süre grevde 
tutmak mümkün olamazdý. 

Cumhuriyet Gazetesi 
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GREV, EMEK ÖRGÜTLERÝNÝ TEK YUMRUK 
HALÝNE GETÝRDÝ 

“Türk Telekom Grevi, 

emeðinden baþka gücü olmayan çalýþan kesimleri 

hiçbir ayýrým olmaksýzýn bir araya getirdi.”

Grevin ilk gününden itibaren hiçbir ayýrým olmaksýzýn TÜRK-ÝÞ'e ve 
DÝSK'e baðlý bütün sendikalarýn genel merkez yönetimleri ve 
þubelerinden, KAMU-SEN, KESK Konfederasyonlarýnýn yönetim 

kurullarýndan ve bunlara baðlý memur sendikalarýnýn genel merkez yöneticileri 
ile þube yöneticilerinden greve katýlan iþçilere çok yoðun bir destek geldi. Haber-
Ýþ Sendikasý ve üyeleri en zor günlerinde gelen bu desteði unutmayacak, her 
zaman þükran ve minnetle anacaktýr. 

Türkiye Kamu-Sen, Türk Telekom'da greve baþlayan Türkiye Haber-Ýþ 
Sendikasý’na ilk gün destek ziyaretinde bulunmuþtu. Ziyarette Türkiye Kamu-
Sen Genel Sekreteri Fahrettin YOKUÞ, grevin sonuna kadar Türkiye Haber-Ýþ 
Sendikasý ile birlikte olacaklarýný söyledi. 

Kamu-Sen Genel Sekreteri Fahrettin Yokuþ ve Türkiye Haber-Sen Genel Baþkaný 
Ýsmail Karadavut, Türk Telekom Ankara Ýl Müdürlüðü önünde grev yapan 
Haber-Ýþ üyelerini ziyaret etti. Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý’nýn grev kararýný 
sonuna kadar desteklediklerini söyleyen Fahrettin YOKUÞ, "Umarým bu grev 
çok uzun sürmez. Ýþveren iþçinin taleplerini deðerlendirir ve uzlaþmaya gidilir." 
diye konuþtu. 
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DÝSK'e baðlý Genel-Ýþ Sendikasý 17 Ekim günü yaptýðý açýklamada Haber-Ýþ 
grevine desteklerini belirtmiþ, yine DÝSK'e baðlý Birleþik Metal-Ýþ Sendikasý da 
19 Ekim 2007 tarihinde bir açýklama yayýnlayarak Türk Telekom iþçilerinin 
grevini desteklediklerini açýklamýþtý. Yine ayný gün bir açýklama da DÝSK'e baðlý 
Tekstil Ýþçileri Sendikasý Genel Baþkan Yardýmcýsý Muzaffer Subaþý'ndan geldi. 
Subaþý yaptýðý açýklamada, "Türk Telekom iþçilerini, haklarýný kullandýklarý için 
suçlamanýn, mesnetsiz iddialarla iþçileri ve mücadelesini karalamanýn ne ahlaka 
ne de demokrasiye sýðmayacaðýný" söyledi. 

Ankara'da grev yapan iþçilere bir destek de Türk Harb-Ýþ Sendikasý’ndan geldi. 

Harb-Ýþ Sendikasý Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin ziyareti 

Türk Harb-Ýþ Genel Baþkaný Ahmet KALFA, merkez yönetim kurulu üyeleri ve 
sendikaya baðlý çalýþanlarla birlikte 19.10.2007 tarihinde Türk Telekom'un 
Ankara Ýl Müdürlüðü önüne gelerek, grevdeki Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý 
üyelerini ziyaret etti. 

Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý'na baðlý Türk Telekom iþçilerinin baþlattýðý gereve 
KESK ve baðlý sendikalarýn il teþkilatlarýndan da destek geldi. KESK Dönem 
Sözcüsü Halil Özbent, beraberinde Tüm-Bel-Sen Çorum Þube Baþkaný Nihat 
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Filiz, Yapý-Yol Sen Çorum Ýl Temsilcisi Muzaffer Sabancýlar ve sendika 
üyeleriyle birlikte, Türk Telekom Çorum Ýl Müdürlüðü önünde grev nöbeti tutan 
iþçileri 19.10.2007 tarihinde ziyaret ederek destek verdi. 

Gaziantep'te KESK Þubeler Platformu üyeleri,19.10.2007 tarihinde Grevdeki 
iþçilerini ziyaret ederek sonuna kadar destek olacaklarýný söylediler. Telekom 
iþçileri tarafýndan alkýþlarla karþýlanan KESK heyeti adýna konuþan Dönem 
Sözcüsü Yusuf Þahinler, "Ýþçilerin haklý mücadelesini karalamak isteyenlerin 
iþidir bu sabotajlar. Biz KESK olarak her þart ve koþulda mücadelenin her 
evresinde yanýnýzda olacaðýz" dedi. 

DÝSK’e baðlý Oley-Ýþ Sendikasý da 19.10.2007 tarihinde yaptýðý açýklama ile 
gereve desteklerini ifade etti. 

DÝSK Ege Bölge Temsilcisi ve Genel-Ýþ Bölge Baþkaný Azad Fazla DÝSK'e baðlý 
sendikalarýn üyeleriyle birlikte 20.10.2007 tarihinde, greve çýkan Türk Telekom 
çalýþanlarýna dayanýþma ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardýndan Mimar 
Kemalettin'deki Türk Telekom Binasý'nýn önünde basýn açýklamasý düzenleyen 
Fazla, greve çýkan Haber-Ýþ Sendikasý üyelerinin mücadelesine destek verecek-
lerini söyledi. 

PETROL-ÝÞ Aliaða Þubesi, Aliaða Demokrasi Platformu ile birlikte 21.10.2007 
tarihinde grevdeki Telekom iþçilerine destek ziyaretinde bulundu. Petrol-iþ 
Aliaða Þube Baþkaný Salih Mehmet Aydýn grevin yalnýzca Haber-Ýþ'in deðil, tüm 
sendikalarýn ve iþçi sýnýfýnýn onur mücadelesi olduðunu vurgulayarak sermayenin 
kendine tanýnan sýnýrsýz haklardan güç alarak iþçi sýnýfý ve örgütlenme üzerinde 
her türlü baskýyý yaptýðýný söyledi. "Bu baskýlar ancak iþçi sýnýfýnýn mutat mücade-
lesi ile savuþturulabilir. Sendikalara düþen görev sermayenin saldýrýlarý karþýsýnda 
ortak mücadele etmektir" diyen Aydýn, Haber-Ýþ'in tüm üyeleri ile birlik olarak bu 
mücadeleden kazançla çýkacaðýna inandýðýný dile getirdi. 

Deri-Ýþ Tuzla Þube yöneticileri ve iþyeri temsilcileri 22.10.2007 tarihinde 
grevdeki Telekom iþçilerini ziyaret etti. Güzelyalý'da bulunan Pendik Telekom 
Müdürlüðü'nde gerçekleþtirilen ziyarette "Telekom iþçisi yalnýz deðildir", 
"Direne direne kazanacaðýz", "Yaþasýn sýnýf dayanýþmasý" sloganlarý atýldý. Deri-
Ýþ Þube Baþkaný Binali Tay, grevin baþarýya ulaþmasý için deri iþçilerinin maddi 
manevi desteðinin olacaðýný dile getirdi. 
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Tay, grevi Ýstanbul Þubeler platformunda da gündemlerine alarak daha güçlü bir 
þekilde sahip çýkacaklarýný ifade etti 

Greve çýkan Telekom iþçilerini, bulunduklarý illerdeki iþçi ve memur sendikalarý 
yalnýz býrakmýyordu. Mersin'de grevde 1. haftasýný dolduran Telekom iþçilerini 
22.10.2007 tarihinde Petrol-Ýþ ve Yol-Ýþ Mersin þubeleri ziyaret etti. Petrol-Ýþ 
Þube Baþkaný Adil Aleybeyoðlu ve beraberindekiler iþçilere karanfil daðýtýrken, 
Alaybeyoðlu grevde 392. gününe giren Novamed iþçilerinin selamýný iletti. 

Grevdeki Telekom iþçilerini 24.10.2007 tarihinde ziyaret eden Türk-Ýþ'e baðlý 
sendikalarýn Ýstanbul þubeleri, grevcilerle dayanýþma amacýyla genel eylem kararý 
alma çaðrýsý yaptý. 

Mecidiyeköy'de toplanan þubeler, buradan sloganlarla Telekom Avrupa Yakasý 
Bölge Müdürlüðü'ne yürüdüler. 

Çimse-Ýþ Yönetim Kurulu Üyeleri ile Makedonya Yapý ve Ýnþaat Ýþçileri 
Genel Baþkaný Pavel TRENDAFÝLOV’un ziyareti 

Çimse-Ýþ Genel Baþkaný Ramazan Þafak, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Makedonya 
Yapý ve Ýnþaat Ýþçileri Genel Baþkaný Pavel TRENDAFILOV birlikte bir heyet 26 
Ekim 2007 tarihinde Haber-Ýþ Sendikasý genel merkezine gelerek, Genel Baþkan 
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Ali Akcan'a haklý ve onurlu mücadelelerini sonuna kadar desteklediklerini ifade 
ettiler. 

KESK Karabük Þubeler Platformu 25.10.2007 tarihinde 10 gündür grevde olan
Haber-Ýþ Sendikasý'na üye iþçileri ziyaret ederek destek sözü verdiler. KESK 
Þubeler Platformu adýna konuþan Eðitim-Sen Karabük Þube Baþkaný Servet 
Odacý, kamu emekçileri olarak, Türk Telekom iþçilerini gönülden destekledik-
lerini söyledi. 

Ýzmir'deki Türk Telekom iþçilerine 27.10.2007 tarihinde  Türk-Ýþ Ege Bölge 
Þubeleri'nden destek geldi. Konak Cumhuriyet Meydaný'nda bulunan Telekom 
Müdürlüðü önünde toplanan iþçiler sýk sýk "Direne direne kazanacaðýz", "Oger 
þaþýrma, sabrýmýzý taþýrma" sloganlarý attý. 

KESK Þubeler Platformuna baðlý sendika temsilcileri 27.10.2007 tarihinde
Artvin Telekom Ýl Müdürlüðü'nde grevde bulunan çalýþanlarý ziyaret ederek 
destek oldular. 

Ardahan KESK Þubeler Platformu, 27.10.2007 tarihinde Ardahan Ýl Telekom 
Müdürlüðü'nün önünde iki haftadýr grevde olan Türk Telekom iþçisinin 
mücadelelerinin yanýnda olduklarýný belirterek moral verdi. 

Çorum'da grevi sürdüren Telekom iþçilerine Þeker-Ýþ üyelerinden 10.11.2007 
tarihinde gerçekleþtirilen ziyaret ile kitlesel destek geldi. 

Türk-Ýþ'e baðlý Ýstanbul Þubeleri Platformu üyeleri, 28 gündür grevde olan 
Telekom iþçilerine maddi destek vermek için üyeleri olan her iþçiden 5 YTL 
toplamaya baþladý. Telekom grevi ile dayanýþmanýn grevi baþarýya götüreceðini, 
baþarýnýn da Türkiye iþçi sýnýfýnýn baþarýsý olacaðýný belirten platform üyeleri, 12-
17 Kasým tarihleri arasýnda dayanýþma amacýyla bir dizi çalýþma yapma kararý 
aldý. 

Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý'nýn hazýrladýðý ve taleplerini içeren bildirileri örgütlü 
olduklarý iþyerlerinde, yaþadýklarý mahallelerde daðýtarak greve desteðin 
güçlendirilmesini amaçlayan platform üyeleri, basýnýn karalama kampanyasýna 
karþý grevi halka anlatma gayreti içine girdiler. 

Türk-Ýþ'e baðlý çeþitli sendikalara üye bir grup, 33 gündür grevde olan Türk 
Telekom iþçilerine destek için 18.11.2007 tarihinde Þiþli'de yürüyüþ yaptý. Ýstan-
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bul Mecidiyeköy Metro Ýstasyonu önünde bir araya gelen sendika üyeleri Yýldýz 
Posta Caddesi'nde yürümeye baþladý. Gayrettepe'deki Avrupa Yakasý Türk 
Telekom Müdürlüðü önüne kadar yürüyen grup, burada grevdeki iþçilere destek 
verdi. 

KESK Ýzmir Þubeler Platformu, grevde bulunan Telekom iþçilerine destek 
amacýyla bir yürüyüþ düzenledi. 21.11.2007 tarihinde Konak Sümerbank önünde 
toplanan KESK Ýzmir Þubeler Platformuna üye sendika yöneticileri ve üyeleri, 
Konak Telekom Müdürlüðü önüne yürüdü. 

KESK'e baðlý Yapý Yol-Sen Ýstanbul Þubesi üyeleri, 25.11.2007 tarihinde 
Telekom Acýbadem Ýl Müdürlüðü'ne destek ziyaretinde bulundu. 

Ýþçisiyle memuruyla, çalýþan bütün kesimlerin örgütleri tarafýndan greve katýlan 
iþçilere verilen destek sadece yukarýda belirtilenler ile sýnýrlý olmayýp, bir anlam-
da bütün çalýþanlarýn kenetlenmesine neden olacak düzeyde bir beraberlik 
sergilenmiþtir. 

Türk-Ýþ Baþkanlar Kurulu Grevi Yakýndan Takip Ediyor 

Türk Telekom grevinde birçok kurumun yanýnda diðer iþçi sendikalarý ve Türk-
Ýþ Konfederasyonu da önemli bir sýnavdan geçmiþtir. Bu sýnavýn baþarýlý sonuç-
landýðýný söylemek kanýmýzca doðru bir tespit olacaktýr.  Türk-Ýþ yönetimi ve 
baþkanlar kurulu grevi çok yakýndan takip etmiþ ve her aþamasýnda tavrýný ifade 
etmiþtir. Bu çerçevede 2 Kasým 2007 Cuma günü toplanan Türk-Ýþ Baþkanlar 
Kurulu yayýnladýðý bildiride; "Baþkanlar Kurulumuz, Türkiye Haber-Ýþ 
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Sendikamýzýn haklý ve makul taleplerine ve tüm iyi niyetli çabalarýna raðmen, 
çalýþanlarýmýzýn kazanýlmýþ haklarýný ortadan kaldýrmayý amaçlayan, kurumda 
sendikasýzlaþtýrmayý hedefleyen ve iþyerinde iþ barýþýný bozmaya yönelik çabalar 
gösteren iþverenin bu tutumunu protesto etmektedir. 

Baþkanlar Kurulumuz, ülkemizin içinde bulunduðu uluslararasý koþullara rað-
men, Türk Telekom gibi stratejik bir kuruluþumuzda ýsrarla uzlaþmaktan kaçýnan 
ve Anayasal bir hak olan grevi bazý sabotaj iddialarýyla yýpratmak isteyen 
yabancý sermayeli Türk Telekom iþverenini kýnamakta, güvenlik güçlerini yasal 
haklarýný kullanan iþçilerimize karþý duyarlý olmaya çaðýrmaktadýr. 

TÜRK-ÝÞ Baþkanlar Kurulu, hak mücadelesi veren Türk Telekom iþçilerini 
selamlamaktadýr. Baþkanlar Kurulumuz bu haklý davasýnda Türkiye Haber-Ýþ 
Sendikamýzýn maddi ve manevi yanýndadýr. TÜRK-ÝÞ Baþkanlar Kurulu bu 
grevin Türk iþçi hareketinin ve TÜRK-ÝÞ topluluðunun onur meselesi olduðunu 
açýklamaktadýr. 

Baþkanlar Kurulumuz, ülkemizin içinde bulunduðu koþullarý dikkate alarak, bu 
grevin, çalýþanlarýn kazanýlmýþ haklarýnýn yitirilmeden sonuçlanmasý için 
Hükümet yetkililerini ve Türk Telekom iþverenini sorumluluða çaðýrmaktadýr. 

Türk-Ýþ Baþkanlar Kurulu’nun grevdeki iþçileri ziyareti 
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Bu çaðrýnýn cevap bulmamasý durumunda TÜRK-ÝÞ Baþkanlar Kurulu en kýsa 
zamanda yeniden toplanacak ve eylem kararlarýný alacaktýr." denilerek greve tam 
destek vermiþlerdi. 

Bu çaðrýdan bir hafta sonra 8 Kasým 2007 tarihinde yeniden toplanan Türk-Ýþ 
Baþkanlar Kurulu Konfederasyon genel merkezinde yaptýðý toplantýnýn ardýndan, 
toplu halde Ulus Türk Telekom Ankara Ýl Müdürlüðü önüne gittiler.''Türk 
Telekom grevi iþçi hareketinin onurudur. Baþarýyla sonuçlandýrýrsak ortak 
baþarýmýz olacaktýr'' diyen Türk-Ýþ Baþkaný Kýlýç, ''Baþkanlar kurulumuz, bir 
hafta içinde sonuç alýnmadýðý takdirde 33 sendika, 650 þubemizle, diðer sivil 
toplum örgütlerinin de desteðiyle bu eylemleri Türkiye geneline yayma kararý 
almýþtýr. Tüm kamuoyunu birlikte hareket etmeye Türk Telekom iþçisine destek 
vermeye çaðýrýyoruz'' dedi. 
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GREVE ULUSLARARASI DESTEK

“Türk Telekom Grevi, 

Global Uni ile dünyadan destek gördü.” 

Dünyada 15 milyondan fazla üyesi bulunan Uluslararasý Sendikalar Aðý 
(Global Union), Türk Telekom grevi ile ilgili olarak Baþbakan Recep 
Tayyip Erdoðan, Çalýþma ve 

Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, 
Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým ile 
Türk Telekom Genel Müdürü Paul 
Doany’e birer mektup göndererek, 
grevde Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý'nýn 
ortaya koyduðu yaklaþýma verdikleri 
destek ifade edilmiþtir. Global Uni mek-
tubu, dünya çapýndaki üyelerine de gön-
dererek, bu ülkelerin sendikalarý tarafýn-
dan ayný yetkililere mektup yazýlmasýný 
ve dünya sendikal hareketinin Türk 
Telekom grevine katýlan iþçilere verdiði 
desteðin görülmesini saðlamýþtý. Bu mek-
tuplara cevap verilmiþ olduðu yönünde 
herhangi bir bilgi bulunmadýðýndan, 
hükümetin konu hakkýndaki deðer-
lendirmelerini elde etme imkaný 
olmamýþtýr. Bu arada, greve bir diðer 
destek de Taiwan'dan gelmiþtir. Taiwan 
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Posta Ýþçileri Sendikasý’ndan Chiang Tzu-chen, Chang Jyh-min, Peng Chien-
yuan, Wu Ming-shan, Su Pao'dan oluþan heyet 1 Kasým 2007 tarihinde Türkiye 
Haber-Ýþ Sendikasýný ziyaret ederek greve destek verdiklerini ifade etmiþlerdir. 

Taiwan Posta Ýþçileri Sendikasýndan bir heyetin grevdeki iþçileri ziyareti 
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SÝYASET DÜNYASININ TUTUMU

“44 gün süren greve, 

siyaset dünyasýndan destek, 

sadece muhalefet partilerinden geldi.” 

Türkiye gibi ülkelerde, özelleþtirme dahil tüm iktisadi ve siyasi geliþmelere 
raðmen, siyasal iktidarlarýn endüstri iliþkileri sistemini ve grev süreçleri-
ni etkileyebilme gücünü unutmak, ele alýnan konunun anlaþýlmasýný 

güçleþtirir. Nitekim, son grev sürecinde Türk Telekom hisselerinin %45'inin 
devlet elinde bulunmasý ve altýn hisse sahibinin de her halükârda devlet olmasý 
sebebiyle hükümet grev sürecini etkileyen en önemli unsur olarak yerini 
muhafaza etmiþtir. 

Sürecin genel seyri dikkate alýndýðýnda, bu güne kadar toplu iþ sözleþmelerinde 
yaþanýlan týkanmalar sonucu sendika, taleplerinin kabul edilmemesi halinde 
greve gidileceði tehdidinde bulunmakta, grev kararý alýnmasýna kadar varýlan 
süreçte araya girenler tarafýndan bir uzlaþma zemini mutlaka oluþturulmaktadýr. 
Bu zeminin oluþturulmasýnda, iþveren tarafýnda kurumun baðlý olduðu bakanlýk 
yetkilileri ve son aþamada da bizzat bakan, sendika tarafýnda genellikle baðlý 
olduðu konfederasyonun yönetimi ve son aþamada da baþkaný etkili olmaktadýr. 

Türk Telekom ile yürütülen toplu iþ sözleþmeleri görüþmelerinde de benzer bir 
tablo yaþanmýþtýr. Bizzat Ulaþtýrma Bakaný Sayýn Binali YILDIRIM ile Türk-Ýþ 
Baþkaný Sayýn Salih KILIÇ taraflarý bir araya getirmiþ olmasýna raðmen grev 
kararý alýnmasýna engel olunamamýþtýr. 
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Grev kararý alýnmasýndan uygulanmasýna kadar geçen aþamada uzlaþtýrma giri-
þimleri devam etmiþ ancak, Türk Telekom müzakere heyetinin denkleþtirme ve 
kapsam ile ilgili maddedeki uzlaþmaz tutumlarý sonuç alýnmasýný engellemiþtir. 

Bununla birlikte, grevin ortadan kaldýrýlmasý aþamasýnda taraflarý uzlaþtýran yine 
ayný mekanizma olmuþ, grevin 44.günü Türk Telekom ve Haber-Ýþ Sendikasý 
yetkilileri ile birlikte Ulaþtýrma Bakaný Sayýn Binali Yýldýrým ve Türk-Ýþ Baþkaný 
Sayýn Salih Kýlýç uzun bir müzakere süreci sonunda anlaþma saðlayabilmiþlerdir. 

Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý VII. dönem toplu iþ sözleþmesi görüþmelerine 
baþladýðý zaman kamuoyunun genel beklentisi sürecin normal þartlarda seyrede-
ceði, uyuþmazlýk yaþansa bile grev aþamasýna gelinmeden anlaþmaya varýlacaðý 
þeklindeydi. Ancak, özellikle altmýþ günlük normal müzakere sürecinin sonunda 
geliþmeler hiç de beklendiði gibi olmadý ve hýzla greve doðru giden aþamalar 
yaþandý. Bu durum toplum hayatýnýn her kesimini etkilemesi mümkün olan 
telekomünikasyon altyapý hizmetlerinin fiili tekeli durumunda bulunan Türk 
Telekom'da bir grev yaþanmasý ihtimalini gündeme getirdi. Bu nedenle, bütün 
kamuoyu tarafýndan takip edildiði gibi, siyaset dünyasý için de gündemin önemli 
konularý arasýnda yer aldý. 

Grev kararýnýn alýndýðý gün Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Ali Akcan 
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açýklama yaparak hükümetin grevi erteleme konusunda bir karar almamasýný 
talep ediyordu. Akcan; "Hükümete sesleniyorum, eðer adil olmak istiyorsanýz 
yabancý sermayeye vatandaþýnýzý ezdirmeyin, grevi ertelemeyin. O zaman el mi 
yaman, bey mi yaman görürüz'' dedi.15 Bu talebin arkasýnda çok ciddi bir huku-
ki gerekçe olduðu da yapýlan açýklamalardan anlaþýlýyordu. Bu gerekçelerin 
temelinde, özelleþtirme aþamasýndaki söylemler yatýyordu. Türkiye Haber-Ýþ 
Sendikasý sürekli olarak Türk Telekom'un ve sektörün stratejik önemini gündeme 
getirip, blok þeklinde satýlmasýnýn, hele yabancý sermayeye satýlmasýnýn ülke 
güvenliðini sýkýntýya sokacaðýný belirterek, özelleþtirmesinin yanlýþlýðýný 
haykýrýyordu. Hükümet ise, artýk sokaktaki her vatandaþýn cep telefonu olduðunu 
belirterek, sabit telefona alternatif olduðunu ve bunun da Türk Telekom'un strate-
jik önemini ortadan kaldýrdýðýný söylemekle yetiniyorlardý. Bu söylemlerinin ne 
kadar teknik altyapýdan yoksun olduðu ve özelleþtirme önündeki direnci azalt-
mak için söylenmiþ siyasi söylemlerden öte bir deðerinin bulunmadýðý ilk grev 
ile anlaþýlýyordu. Aslýnda bu sektörün ne kadar stratejik olduðu devletin bu 
konudaki en yetkili kurumu olan Telekomünikasyon Kurumu'nun resmi internet 
sitesinde de ifade edilmektedir.16 

Ýþte bu gerçekler Türk Telekom grevinin ertelenmesinde kanunla tanýnan yetkiyi 
kullanma konusunda hükümetin elini kolunu baðlýyordu. 2822 sayýlý Kanun bazý 
iþkollarýnda grev yapýlmasýný yasakladýðý gibi, grev yapýlmasý imkaný bulunan 
iþkollarýnda da alýnmýþ olan grev kararýný veya uygulanmakta olan bir grevi 
erteleme yetkisini Bakanlar Kurulu'na veren düzenlemeler yapmýþtýr. Buna göre, 
can ve mal kurtarma iþlerinde, cenaze ve tekfin iþlerinde, su, elektrik, havagazý, 
termik santrallarýný besleyen linyit üretimi, tabii gaz ve petrol sondajý, üretimi, 
tasfiyesi, daðýtýmý, üretimi nafta veya tabii gazdan baþlayan petrokimya iþlerinde, 
banka ve noterlik hizmetlerinde, kamu kuruluþlarýnca yürütülen itfaiye, þehir içi 
deniz, kara ve demiryolu ve diðer raylý toplu yolcu ulaþtýrma hizmetlerinde grev 
ve lokavt yapýlamaz. Ayrýca, Ýlaç imâl eden iþyerleri hariç olmak üzere, aþý ve 
serum imâl eden müesseselerle, hastane, klinik, sanatoryum, prevantoryum, dis-
panser ve eczane gibi saðlýkla ilgili iþyerlerinde, eðitim ve öðretim kurumlarýn-
da, çocuk bakým yerlerinde ve huzurevlerinde, mezarlýklarda, Millî Savunma 
Bakanlýðý ile Jandarma Genel Komutanlýðý ve Sahil Güvenlik Komutanlýðýnca 
doðrudan iþletilen iþyerlerinde de grev ve lokavt yapýlamaz. 

15 “Grevi Ertelettirmeyiz”, Yeni Çað Gazetesi, 7.10.2007, Ýstanbul 
16 http: www.tk.gov.tr/Kurum Hakkýnda/Kurulus.htm “Telekomünikasyon sektörü, bireysel 

haberleþmeyi saðlamasýnýn yaný sýra, bilgi toplumunun temel altyapýsýný oluþturan ve kendi 
baþýna ekonomik deðeri olan stratejik bir sektördür. 
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Esasen 2822 sayýlý kanunda Türk Telekom grevinin ertelenmesini imkan verecek 
düzenleme 33. maddesinde yer almaktadýr. Bu hükme göre, karar verilmiþ veya 
baþlanmýþ olan kanunî bir grev veya lokavt genel saðlýðý veya millî güvenliði 
bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuþmazlýkta grev ve lokavtý bir karar-
name ile altmýþ gün süre ile erteleyebilmektedir. Ýþte Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý 
tarafýndan grev kararýnýn alýndýðý tarihte yapýlan açýklama, hükümete istese bile 
grevi erteleme yetkisini kullanmasýna imkan vermemiþtir. Nitekim, grevin ikinci 
günü Ulaþtýrma Bakanýna basýn mensuplarý tarafýndan grev erteleme konusunda 
yöneltilen soruya "baþlayan iþ niye ertelensin"  diyerek bir bakýma hükümetin 
görüþünü yansýtýyordu.17 

Hükümet kanadýnýn görüþü bu yönde olmakla birlikte, özellikle muhalefet kanadý 
da Türk Telekom grevini yeteri kadar irdeleyemiyor, hükümetin bakanlarýna 
verdiði yazýlý soru önergelerine ya uzun süre cevap alamýyor yada geçiþtirilen 
cevaplar ile yetinmek durumunda kalýyordu. 

Özellikle CHP Uþak Milletvekili Osman Çoþkunoðlu tarafýndan Ulaþtýrma 
Bakaný Binali Yýldýrým tarafýndan yazýlý olarak cevaplanmasý talebiyle 11 Kasým 
2007 tarihinde TBMM Baþkanlýðýna verilen soru önergesi  sadece grevi deðil, 
Türk Telekom özelleþtirmesindeki kritik konularý da kapsadýðý için üzerinde 
dikkatle durulmalýdýr.18 Osman Çoþkunoðlu soru önergesinde, Global Union 
tarafýndan Baþbakan Tayip Erdoðan, Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým ile Çalýþ-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'e yazýlan mektuplara cevap verilip 
verilmediðini, verilmedi ise bunu nedenini soruyordu. Ayrýca, grevde yaþanan 

Ortadoðu 
Gazetesi 

17 “Telekom hakem diyor, sendika karþý çýkýyor.” Akþam Gazetesi, 18 Ekim 2007, Ýstanbul 
18 “Osman Coþkunoðlu’ndan Ulaþtýrma Bakanýna Grev Soru Önergesi” 

http://turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid-19535 
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kesintiler nedeniyle, aylýk sabit ücretlerin iade edilip edilmeyeceðinin de cevap-
landýrýlmasýný istiyordu. Tabi bu yazýlý soru önergesinde en can alýcý olan soru, 
özelleþtirme sonrasý yapýlmasý gereken yatýrýmlar ile personel ve istihdam poli-
tikasýna yönelik olanlardý. 

Yazýlý soru önergesi verenler arasýnda ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul 
Milletvekili Ufuk Uras, CHP Gaziantep Milletvekili Yaþar Aðyüz, MHP Ýstanbul 
milletvekili Ümit Þafak ve Adana milletvekili Muharrem Varlý bulunmaktadýr. 

ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras Çalýþma ve Sosyal 
Güvenlik Bakaný Faruk Çelik ve Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay'ýn cevaplamasý 
istemiyle verdiði soru önergesinde, "2822 Sayýlý Toplu Ýþ Sözleþmesi, Grev ve 
Lokavt Kanunu'nun 43. maddesi 'iþveren kanuni bir grevin veya lokavtýn süre-
si içinde, 42. madde hükümleri gereðince hizmet akitlerinden doðan hak ve 
borçlarý askýda kalmýþ iþçilerin yerine, hiçbir surette daimi veya geçici olarak 
baþka iþçi alamaz veya çalýþtýramaz' þeklinde olmasýna raðmen, sendika 
tarafýndan, grevdeki iþçilerin yerine birçok yerde taþeron elemanlarýnýn 
arýzalara müdahale ettiði tespit edilmiþ ve Cumhuriyet Savcýlýklarýna suç 
duyurusunda bulunulmuþtur. Özgür biçimde toplu sözleþme ve grev hakkýný 
korumakla yükümlü olan bakanlýðýnýz bu ihlaller konusunda ne gibi giriþim-
lerde bulunmuþtur? Bakanlýðýnýzýn iþ müfettiþleri halen niçin 
görevlendirilmemiþtir? Telekom yönetimi hakkýnda herhangi bir iþlemde bulu-
nacak mýsýnýz?" 

Ufuk Uras, Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay'a verdiði soru önergesinde de, grevde 
bulunan iþçilere ve sendika yöneticilerine yönelik polis baskýsý ve gözaltý uygula-
malarýný, grevdeki iþçilerin yerine taþeron iþçilerinin polis nezaretinde arýzalara 
müdahale ettirildiði ve bu ihlalleri engellemek isteyen grevdeki iþçilerin ise 
polisin sert müdahalelerine maruz kaldýðýný hatýrlattý. Uras, Atalay'a, "Yasalarý 
uygulamakla görevli polisin, yasal bir grevi kýrmaya yönelik giriþimleri kolla-
masý ve grevdeki iþçiler ile sendikacýlara baský uygulayarak gözaltýna 
almasýnýn demokratik hukuk devletiyle baðdaþýr tarafý var mýdýr? Polisin 
görevleri arasýnda greve giden iþçilere müdahale etmek var mýdýr?; Bu uygu-
lamalarýn olduðu illerin valileri ve emniyet müdürleri hakkýnda herhangi bir 
iþlem yapmayý düþünüyor musunuz?" sorularýný yöneltti. 

CHP Gaziantep Milletvekili Yaþar Aðyüz ise 8 Kasým 2007 tarihinde Baþbakan 
Erdoðan'ýn yanýtlamasý istemiyle verdiði Türk Telekom greviyle ilgili soru öner-
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gesinde bu yýl içinde yaþanan Hava-Ýþ Sendikasý grevinin önlenmesi için 
Hükümetçe gösterilen çaba ve giriþimlerin, Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý için 
neden gösterilmediðinin açýklanmasýný isterken, "Aileleriyle birlikte yaklaþýk 100 
bin kiþiyi ilgilendiren Türk Telekom grevinin bitirilmesi için Türkiye Haber-Ýþ 
Sendikasý ile iþveren arasýnda arabuluculuk ve koordinasyon yapýlmasýný 
düþünüyor musunuz?" diye sordu.19 

Bu sorulara gerçekleri içeren cevaplar verildiðini sanmýyoruz, açýkçasý bütün 
kamuoyu gibi biz de bu sorularýn cevabýný yaþayarak öðrenmek istemiyoruz. 
Ancak, gerek grev aþamasýnda yaþananlar, gerekse grev sonrasý iþverenin tutum 
ve açýklamalarý Türk Telekom'da bundan sonraki geliþmelerin hiç de olumlu 
olmayacaðýný göstermektedir. 

Türk Telekom Grevi’ne siyaset dünyasýnýn verdiði destek sadece yetkili makam-
lara verilen yazýlý sorular ile sýnýrlý deðildi. TBMM çatýsý altýnda deðiþik 
vesilelerle konuyu gündeme getirenler olduðu gibi, yurdun birçok yerinde 
deðiþik siyasi parti temsilcileri greve katýlan iþçileri ziyaret ederek destek 
mesajlarý veriyordu. 

MHP Milletvekillerinin ziyareti 

19 “Sendikasýzlaþtýrma Operasyonu”, Birgün Gazetesi, 15.11.2007 
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Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve Milliyetçi 
Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Kýrþehir Milletvekili Sn. Metin 
Çobanoðlu Baþkanlýðý’ndaki kalabalýk milletvekilleri heyeti, Ankara Ýl 
Baþkanlýðý Yöneticileri ile birlikte Ankara Telekom Ýl Müdürlüðü iþçilerini 
ziyaret ederek, greve destekte bulundular. Yaklaþýk 4000’e yakýn iþçinin katýldýðý 
toplantýda bir konuþma yapan Çobanoðlu, Milliyetçi Hareket Partisinin her 
zaman iþçilerin haklý davalarýnda yanlarýnda olduðunu belirtti. Yine Milliyetçi 
Hareket Partisi Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve Ýlçe Baþkaný Mehmet Akýn, 
destek amacýyla, grevdeki Türk Telekom iþçilerini ziyaret ettiler.20 

Milliyetçi Hareket Partisi adýna Konya Milletvekili Mustafa Kalaycý da 
30.10.2007 tarihinde T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda telekom grevi ile 
ilgili bir konuþma yaparak sorunu meclis gündemine getiriyordu. Mustafa 
Kalaycý yaptýðý konuþmada "hükümete çaðrýda bulunmak istiyorum. Bilindiði 
üzere Türkiye Haber-Ýþ Sendikamýz ile Türk Telekom A.Þ. Genel Müdürlüðü 
arasýnda yürütülen VII. Dönem Toplu Ýþ Sözleþmesi görüþmelerinde anlaþma 
saðlanamamasý nedeniyle grev uygulama kararý almýþ ve 16 Ekim 2007 tarihinde 
de grev uygulamaya konmuþtur. Türk Telekom çalýþanlarý esasen Türkiye için 
mücadele etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, telekom iþçisinin küresel 
sermayeye karþý vermiþ olduðu haklý ve onurlu mücadelesini sonuna kadar 
desteklemekteyiz. Hükümetin geliþmeleri seyretmeye deðil, soruna çözüm bul-
maya davet ediyoruz." diyerek, sendikanýn vermiþ olduðu mücadeleye destek 
saðlýyordu. 

Türk Telekom grevine katýlan iþçilere siyaset dünyasýndan bir destek de Büyük 
Birlik Partisi’nden geldi. BBP Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu, 24 Kasým 2007 
tarihinde il baþkanlarý ile birlikte Ankara Ýncesu Telekom Müdürlüðü'ne gelerek 
iþçilere hitaben bir konuþma yaptý. BBP Genel Baþkaný Yazýcýoðlu, Haber-Ýþ'in 
haklý bir mücadele baþlattýðýný belirterek, toplum tarafýndan tam olarak anlaþýla-
madýklarýný kaydetti. BBP olarak ilk günden itibaren greve destek verdiklerini 
hatýrlatan Yazýcýoðlu, il baþkanlarý toplantýsýndan çýkarak il baþkanlarý ile birlik-
te destek verdiklerini ifade etti. Grev yapan iþçilerin hiçbir siyasi maksatlarýnýn 
olmadýðýný vurgulayan Yazýcýoðlu, kendilerinin de siyasi bir sempati bek-
lemediklerine dikkat çekerek, "Bizim meselemiz sesini duyuramayan her haklý 
sese koþmaktýr. Onun için Haber-Ýþ'in yanýndayýz, bu haklý sese kulak veriyoruz" 

20 “MHP’den Telekom Grevi’ne Destek”, 21 Ekim 2007, Zaman 
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Büyük Birlik Partisi Genel Baþkaný Muhsin YAZICIOÐLU  ve Ýl Baþkanlarýnýn
Ankara Ýncesu Telekom Müdürlüðünü ziyareti 

dedi. Telekom iþçisinin Türklük þuuru içinde, vatanýnýn menfaatlerini koruma 
gayreti içinde olduðunu ifade ederek, Ýktidarý iþçilerin sesine kulak vermeye 
çaðýran Yazýcýoðlu, iktidarýn uzaktan seyrederek iþçilerin 'pes etmesini' beklemek 
yerine iþçilerle diyalog içine girmesi gerektiðini vurgulayarak, "Ýktidarý sahaya 
hakem olmaya davet ediyorum" diye konuþtu. 

Politika dünyasýndan yýllarýn deneyimli sendikacýsý ve politikacýsý CHP Ýstanbul 
Milletvekili Bayram Meral'in TBMM genel kurulunda yaptýðý bir konuþma ile 
greve açýk bir destek geliyordu.21 Bu konuþmasýnda Bayram Meral çok net 
ifadeler ile konuyu deðerlendirdiði için metni aynen aktarýyoruz. "Deðerli 
arkadaþlarým, bugün 17'nci gününe girdi Telekom'da çalýþanlarýn grevi. 
Kamuoyunda çok farklý görüþler ifade edilmektedir. Bunun içerisinde, sanki 
sendika yüksek bir ücret istemiþ, bundan dolayý toplu sözleþme bitirilememiþ. 
Sendika, toplu sözleþmenin bitmesi için, iki ay süreyle sorunu çözmeye çalýþtý 
deðerli arkadaþlarým. 

21 TBMM 5.11.2007 tarihli 15. birleþimi 
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CHP Milletvekili Bayram MERAL 

Telekom'u çok iyi biliyorsunuz. Beþ yýl taksitle 6,5 milyar dolara eski Lübnan 
Baþbakanýnýn oðluna, yani Hariri'nin oðluna sattýnýz. 

Bu müessesenin kârý 2005 yýlýnda, deðerli arkadaþlarým, 3.473 milyon dolar. 
2006 yýlýnda 4.412 milyon dolar. Yani, bu müessese, kârlarýyla, azami üç buçuk 
yýl içerisinde alýcýya bedava kalmaktadýr deðerli arkadaþlarým. 

Ayrýca, bu kuruluþ altýna imza attýðý anlaþmada, bu müesseseyi 48 bin iþçiyle 
yöneteceðinin sözünü vermiþtir; maalesef, 11 bin iþçinin tekrar iþine son ver-
miþtir, baþka müesseselere aktarýlmýþtýr. Bunun maliyeti de deðerli arkadaþlarým, 
Hükümetimize, devletimize 3.200 milyon dolardýr. 

Deðerli arkadaþlarým, bu grev bilinçli bir þekilde yürütülmektedir. Ben, Sayýn 
Baþbakan Yardýmcýmýz Çiçek'ten rica ettim, Sayýn Çalýþma Bakanýmýzdan rica 
ettim, grevler uzadýkça sorunlar daha da zorlaþýr. Hani hep meydanlarda gezer-
siniz, þimdi de konuþuyorsunuz "Ýki vatandaþtan birisi bize oy verdi." diyor-
sunuz, iki vatandaþýn birisi orada greve gitmiþ. 
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Neymiþ efendim? Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri grevdeki iþçileri 
ziyaret etmiþ, Milliyetçi Hareket Partisinin milletvekilleri de gitmiþ ziyaret etmiþ, 
acaba, buraya siyaset mi bulaþtý? Ee, siz de gidin de bulaþmasýn! Niye gitmiyor-
sunuz deðerli arkadaþlarým? Burada çalýþan insanlar sizin vatandaþýnýz deðil mi? 
Hükümetlerin görevi nedir? Sen getireceksin, Türkiye'nin en büyük verimli bir 
müessesesini, matbaa gibi para kesen bir müessesesini birisine vereceksin, tril-
yonlarý kazandýracaksýn, veren sen de deðil, kapalý kapýlar arkasýnda satacaksýn, 
trilyonlarý kazanacak, ondan sonra, oradaki iþçiyi greve zorlayacak… Peki, sorun 
çözülmeyecek mi deðerli arkadaþlarým? Ondan sonra da, ne olmuþ efendim? 
Acaba, kablolarda kopma olmuþ, kablolar çürümüþ… Bu bahaneler… Hiçbir 
Türk iþçisi, deðerli arkadaþlarým, ekmek teknesine ihanet etmemiþtir, etmez. Bunu 
söyleyenleri kýnýyorum, iftira atanlarý kýnýyorum. Ayýptýr! Grevin bir kuralý 
vardýr. Siz, grevi biliyor musunuz? Deðerli arkadaþlarým, meydanlarda gezdiniz. 
Siyasetin her türlü yapýlmasý gerekenini yaptýnýz, kurallarýný yaptýnýz, seçim 
kazandýnýz. Grev de bunun bir benzeridir. Sonuç almak için deðerli arkadaþlarým, 
demokratik yollar neyi gerektiriyorsa o yapýlýr. Kablo da çürür, kablo da kopar. 
Onun için yapmanýz gereken bir konu var. Hükümetsiniz, devleti yönetiyorsunuz, 
vatandaþýnýzýn sorununa sahip çýkýn deðerli arkadaþlarým. Sorun, bekliyor vatan-
daþ orada. 

Ne güzel! Ýþyerinde yatsýn, ücret ödemesin, iþler de týkýrýnda gitsin. Böyle bir 
grev nerede görülmüþ deðerli arkadaþlar? Böyle bir grev olur mu? Grev dediðin,
grevin anlamý þudur: Ýþin aksamasý, iþ sahibinin iþçiye gelip, hakkýný vermesi, 
sorunun çözülmesidir, grev budur." 

CHP kanadýndan bir destek de Cevdet Selvi ve beraberindeki milletvekillerinden 
geliyordu. 

Ankara Ýl Telekom Müdürlüðü önünde yapýlan ve 2 bininin üzerinde iþçinin 
katýldýðý eyleme, CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Cevdet Selvi ile CHP
Milletvekilleri Bayram Meral, Engin Altay, Hikmet Erenkaya, CHP MYK Üyesi
Mesut Deðer, Basýn-Ýþ Genel Baþkaný Yakup Akkaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri
ile Petrol-Ýþ Ankara Þube Yönetimi de katýlmýþtý. 

CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Cevdet Selvi de Türk Telekom'da grev öncesi 
yaþanan toplu görüþme sürecini sonuna kadar izlediðini belirterek, bu grevin 
maddi çýkara dayanmadýðýný söyledi. Hiç bir grevin sonsuza kadar sürmeyeceði-
ni vurgulayan Selvi, ''Grevlerin en sýkýntýlý dönemleri 1 haftadýr. Disiplinli bir bir-
lik gösterilirse istenen alýnýr. Sizinde görüntünüz bu yönde'' dedi. 
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CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý, Kocaeli Milletvekili Cevdet SELVÝ 

Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiðinin altýný çizen Selvi, terör saldýrýlarý 
nedeniyle insanlarýn içinin yandýðýný belirterek, birlik ve beraberliðe en fazla 
ihtiyaç duyulan bir dönemde iþverenin ''yasaya uygun olmayan tavrýyla Telekom 
çalýþanlarýný ve polisi boþ yere meþgul ettiðini'' söyledi. 

Türk Telekom gibi bir iþyerinde grev nedeninin aylýk ücret olamayacaðýný savu-
nan Selvi, asýl nedenin iþverenin Telekom çalýþanlarýný sendikasýz çalýþtýrma 
çabalarý olduðunu kaydetti. 

CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Cevdet Selvi, iþverenin çalýþanlara ve sendikaya 
karþý takýndýðý tavrýn, Anayasa'nýn 51. maddesine, kamuoyunu yanýltma 
çabalarýnýn Anayasa'nýn 90. maddesine aykýrý olduðunu ileri sürdü. 

Ýþverenin grevdeki Türk Telekom çalýþanlarýnca sabotajlar yapýldýðý iddialarýnda 
bulunduðunu hatýrlatan Selvi, ''Grev nedeniyle iflas eden hiç bir þirket 
olmamýþtýr. Ve bugüne kadar ki grevlerin hiç birinde iþyerlerine sabotajlar 
olmadý. Çünkü iþçiler üretim araçlarýna zarar vermez. Bunlar iþçi sýnýfýný sustur-
mak için ortaya atýlan iftiralardan baþka bir þey deðildir'' diye konuþtu. 
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Türk Telekom çalýþanlarýna, birliklerini ve kararlýlýklarýný koruduklarý takdirde 
grevin kýsa bir sürede istedikleri þekilde sonuçlanacaðýný belirten Selvi, bu konu-
da CHP olarak üzerlerine düþen her görevi yapmaya hazýr olduklarýný dile getir-
di. 

Telekom grevinde iþçilere destek vererek sürekli yanlarýnda olan siyasi partiler 
arasýnda Ýþçi Partisi ve Emek Partisi’nin katkýlarýný da unutmamak gerekir. 
Yurdun birçok yerinde teþkilatlarý ile grevci iþçilere destek veren Emek Partisi 
yöneticileri Ýstanbul yönetimi ile bu desteklerini sürdürmüþtür.22 

Sonuç olarak; TBBM’indeki milletvekili daðýlýmýnýn ortaya koyduðu tablo, 
hükümetin demokratik toplumlarda büyük bir hoþgörüyle karþýlanan eleþtirileri 
bile kendine muhalefet olarak deðerlendirmesine neden olmuþtur. Siyaset dünyasý 
Türk Telekom grevinde üzerine düþenleri yapmakta oldukça yetersiz kalmýþtýr. 
Politikacýlýðýn kýsýr döngüsü içinde Türkiye için bu kadar önemli olan bir konu 
yeteri kadar irdelenmeden, sadece muhalefet partilerinin destek vermesinin ikti-
dar tarafýndan, grevin siyasi nedenler ile yapýldýðý þeklinde sunulmasýna neden 
olmuþ ve grevin sona ermesi ile birlikte gündemden kalkmýþtýr. 

22 “EMEP’ten destek ziyaretleri sürüyor” 12.11.2007, Evrensel 
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SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI

“Sivil toplum kuruluþlarý, grevi, kendi sorunlarýný 

gündeme taþýma aracý olarak gördüler.” 

Demokrasi kültürünün geliþtirilmesinde önemli bir yeri olan sivil toplum 
kuruluþlarý Avrupa Birliði sürecinde daha iþlevsel hale gelmiþtir.23 Bu 
nedenle, toplumu ilgilendiren konularda bu kuruluþlar tarafýndan yapýlan 

tespit ve deðerlendirmeler göz ardý edilemez. 

Sivil toplum kuruluþlarý, politikalarý veya uygulamalarýný eleþtirdiði þirketler ile 
ilgili olumsuz kampanyalar baþlatabilmektedir. Bu tip kampanyalar, þirket isim-
lerinin toplum içinde saygýnlýðýný yitirmesine ve þirketlerin pazardaki konumunu 
olumsuz etkilemesine neden olabilmektedir. Sivil toplum kuruluþlarý, dikkate 
alýnmadýklarý takdirde þirketlerin imajý açýsýndan birer risk olabilmektedirler. 
Telekom þirketleri gibi toplumla yüz yüze olan þirketler için bu çok daha fazla 
önemsenmesi gereken bir durumdur. 

Türk Telekom'da yapýlan grevin sektöre olan yansýmalarýný anlamak bakýmýndan 
sivil toplum kuruluþlarý içinde özellikle telekomünikasyon ve biliþim alanýnda 
örgütlü olanlarýn greve karþý olan tutumlarý ayrý bir öneme sahiptir. Esasen bu 
örgütler grevi kendi mücadelelerini gündeme daha etkili bir þekilde taþýmak için 
kullanmýþlardýr. 

23 Sivil Toplum Kuruluþlarý, herhangi bir devlet organýndan baðýmsýz bir þekilde özel kiþilerin 
giriþimiyle kanuni olarak kurulmuþ her türlü organizasyon için kullanýlan genel bir terimdir. 
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Radikal Gazetesi 

Ayrýca sanayi odalarý, ticaret odalarý gibi iþveren durumunda bulunan Türk 
Telekom kurumsal müþterilerinin grev hakkýndaki yaklaþýmlarý da üzerinde has-
sasiyetle durulmasý gereken konulardýr. 

Türk Telekom'un sunduðu hizmetlerin doðrudan tüketiciyi ilgilendirmesi 
nedeniyle grev aþamasýnda verilen hizmetlere derneklerin bakýþ açýlarý da önemli 
olup, dikkatle takip edilmelidir. 

Aslýnda, grev nedeniyle alýnamayan veya kalitesi vaad edilen düzeyde olmayan 
hizmetler nedeniyle etkilenen en geniþ kitleyi tüketiciler, yani Türk Telekom'un 
bireysel müþterileri oluþturmaktadýr. Bu geniþ kitlenin sesini ise en iyi duyuracak 
olan örgüt yapýsýný Tüketici Dernekleri oluþturmaktadýr. Maalesef, tüketici 
dernekleri grev aþamasýnda proaktif bir tutum sergilemek yerine cýlýz bazý açýkla-
malar yapmakla yetinmiþlerdir. Bu dönemde belki de en anlamlý giriþim Tüketici 
Dernekleri Federasyonu Baþkaný Ali Çetin tarafýndan yapýlmýþtýr. Grevin 42. 
gününde Sendika genel merkezini ziyaret eden Ali Çetin grev ile ilgili gerçekleri 
Sendika Baþkaný Ali Akcan'dan dinleme imkaný bulmuþtur. Bu ziyarette Ali 
Çetin tarafýndan grevin tüketiciler ile ilgili boyutu dile getirilmiþtir. Burada asýl 
üzerinde durulmasý gereken konu, tüketicileri temsil eden sivil toplum kuru-
luþlarýnýn bilinç düzeyidir. TÜDEF'in en temel amaçlarýndan birinin de tüketici-
lerin bilinçli ve örgütlülük düzeyinin karar süreçlerine yansýmasýný saðlamak 
olduðu belirtilmektedir. Bu yansýmanýn saðlanmasý ise doðru bilgilenme ve 
zamanýnda müdahil olma ile saðlanabilir.  TÜDEF ziyaretinde alýnan bilgiler 
ýþýðýnda yurt genelinde düzenleyecekleri etkinlikler ile grev nedeniyle ortaya 
çýkan tüketici maðduriyetini gündeme getirme yönündeki projeleri, ziyaretin 
ardýndan iki gün sonra grev sona erdiði için uygulama imkaný bulamamýþtýr. 
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Bu arada, tüketicilerin örgütlü olduðu bir diðer sivil toplum kuruluþu olan 
Tüketiciler Birliði de bir açýklama yaparak grev nedeniyle alamadýklarý hizmet-
lerin tüketiciye fatura edilmemesini talep ediyordu. Genel Baþkan Yardýmcýsý 
Kemal Özer, Türk Telekom'daki grev ve saldýrýlar yüzünden yaþanan kesintilerin 
faturadan düþülmemesi durumunda hukuki süreç baþlatacaklarýný ifade ediyordu. 
Özer, "Türk Telekom, sabit ücret alarak grevde bile 24 saat kesintisiz hizmet 
vereceðini taahhüt etmektedir. Ay sonunda normal hizmet verilmiþ gibi fatura 
edilmesi durumunda hukuki süreç baþlatacaðýz" þeklindeki beyaný ile konuyu 
tüketiciler bakýmýndan deðerlendiriyordu.24 

Tüketici Haklarý Merkezi (TÜ-MER) Hukuk Komitesi Baþkaný Faruk Hançer de 
bir basýn açýklamasý yaparak Telekom'un grevi tüketiciye fatura edemeyeceðini 
söylüyordu.25 Hançer, yaptýðý yazýlý açýklamada, Türk Telekom çalýþanlarýnýn 
baþlatmýþ olduðu grevin uzamasý nedeniyle, çok sayýda tüketicinin maddi ve 
manevi maðdur olduðunu belirterek, verilmeyen iletiþim hizmetinin bedelini 
tüketicilerden talep eden Türk Telekom yöneticilerinin haksýz kazanç saðlayarak, 
binlerce tüketiciyi maðdur ettiðini öne sürdü. 

Türk Telekom grevinden etkilenen gruplar arasýnda kamuoyuna yansýyan  tep-
kiler baðlamýnda en aktif olanlar, ülke ekonomisindeki iþlevleri nedeniyle 

Anadoluda 
Vakit 

Gazetesi 

24 “Türk Telekom faturayý tüketiciye kesmesin.” Cumhuriyet Gazetesi, 20 Ekim 2007, Ýstanbul 
25 “Grev, Tüketiciye Fatura Edilmemeli”, Hürriyet Ankara Gazetesi, 12 Kasým 2007 
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bankacýlýk ve finans kurumlarý ile iþletmeler, yani Türk Telekom'un kurumsal 
müþterileri olmuþtur. Bu tür müþterilerin genel olarak sanayi odalarý, ticaret 
odalarý, meslek örgütleri ve dernekleri aracýlýðý ile kamuoyunu yönlendirmeleri 
daha etkili olabilmektedir. 

Sektörde alt yapý kurulum ve iþletmesi anlamýnda Türk Telekom'un fiili tekeli 
devam etmekle birlikte, 2004 yýlý baþýndan itibaren ses iletimi ve altyapý 
konusundaki tekelin hukuki olarak ortadan kalkmasý ve Telekomünikasyon 
Kurumu tarafýndan verilen lisanlar ile yeni þirketler de faaliyet göstermeye 
baþlamýþtýr. Bu þirketlerin bir araya gelerek oluþturduðu sivil toplum kuruluþlarý 
da grev aþamasýnda konuyu kendileri bakýmýndan deðerlendirmiþler ve çeþitli 
duyurular ile görüþlerini kamuoyu ile paylaþmýþlardýr. 

Telekomünikasyon ve biliþim alanýnda yirminin üzerinde sivil toplum kuruluþu 
bulunmakla birlikte, yaptýðý çalýþmalar ve etkinlikler ile farklý bir konumda bulu-
nan Serbest Telekom Ýþletmecileri Derneði TELKODER tarafýndan yapýlan açýk-
lamalarýn üzerinde ayrýca durulmasýnda yarar görülmektedir. 

Grevden sonraki ilk açýklama 19 Ekim 2007 tarihinde TELKODER tarafýndan 
yapýlýyor ve bu açýklamada özellikle haberleþme güvenliði ile rekabet ve 
serbestleþme üzerinde duruluyordu. 26 

Bu dernek daha sonra konu ile ilgili açýklamalar yapmaya devam etmiþ, özellik-
le TELKODER üyeleri grev nedeniyle ortaya çýkan sorunlarý gündeme taþýmýþtýr. 

Türkiye grevle birlikte kritik önem taþýyan bir pazarda serbestleþmenin tam 
anlamýyla gerçekleþmemiþ olmasýnýn sakýncalarýný yaþayarak çok net bir þekilde 
anlamýþ oldu. Buna yönelik bir açýklama yapan dernek grevden etkilenen 
üyelerinin zararýný þu sözler ile ifade ediyordu. "Üyelerimiz arasýndan iki þir-
ketin grevin ilk iki günündeki zararý 100 bin YTL. Ayrýca grevin yol açtýðý 
sorunlardan etkilenen 20'yi yakýn þirket daha var. Grev anayasal bir haktýr. 
Türk Telekom'daki sorun çalýþanlarýn anayasal haklarýnýn korunmasý deðil, 
sektörde serbestleþmenin bir türlü tam anlamýyla saðlanamamasý ve Türk 
Telekom'un altyapýsýna bir alternatif yaratýlamamasýdýr." 

26 “Telekomünikasyonda serbestleþmenin tam zamaný” www.haberx.com 19 Ekim 2007 
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Grevin dördüncü gününde TELKODER'in basýn aracýlýðý ile verdiði bilgiye göre, 
grev yüzünden þebeke daðýtýmýný saðlayan 41 POP noktasýnda kesinti olmuþ, 100 
bin telefon kapasitesine sahip 7 adet 34 mbps hat kesintisi yaþanmýþ, 66 adet 2 
mbps hatlardaki kesinti ise bin kullanýcýyý etkilemiþti. Ayrýca, ilk dört gün içinde 
3 bin 690 bireysel, 59 kurumsal müþterinin iþlem yapamaz hale geldiði bildirili-
yordu.27 

Türk Telekom grevi toplumun her kesimini etkisi altýna aldýðý için özellikle 
iletiþim altyapýsýný kullanarak iþ yapmak durumunda olan biliþim alanýnda 
faaliyet gösteren 13 sivil toplum kuruluþunun baþkanlarý, grevin onuncu gününde 
Türk Telekom A.Þ. grevine iliþkin bir açýklama yaptýlar.28 Açýklamada ortaya 
konulan görüþler, sektör ile ilgili sorunlarý grev nedeniyle bir kez daha gündeme 
getirmeyi amaçlýyordu. Yapýlan açýklamada; "Türk Telekom A.Þ.'de ilk kez bir 
grev yaþanýyor. Daha ilk günlerde karþýlaþýlan kesintiler; ülkemizin savaþ-
terör, deprem ve bu yaþanan grev gibi zamanlarda kesintisiz haberleþme 
güvenliðinin saðlanmasý için üzerinde durulmasý ve giderilmesi gereken bir 
eksiðini ortaya çýkarmýþ oldu. 

Kuþkusuz grev bir yasal haktýr ve aksamalara yol açmasý kaçýnýlmazdýr. 
Gündeme gelen sabotaj iddialarý ise polisiye olaylardýr ve varsa suçlularý ceza-
landýrýlýr. Esas zaaf, yedeksiz tek bir haberleþme altyapýsýna, daha net bir 
ifadeyle haberleþmemizin sadece Türk Telekom A.Þ. altyapýsýna baðýmlý 
olmasýdýr. 

Türk Telekom A.Þ.'nin kullandýðý altyapý, halen ülkemizde iletiþim amacýyla 
kullanýlan tek telekomünikasyon altyapýsýdýr. Kesinti durumunda, bu þebeke 
üzerinden saðlanan; internet eriþimi, sabit telefon ve bazý cep telefonu hizmet-
leri aksamaktadýr. 

Türk Telekom A.Þ. iþyerlerinde 16 Ekim günü baþlayan grevde, iþçi ve iþveren 
taraflarýnýn en kýsa sürede anlaþarak grev halinin sona ermesini diliyoruz. 

27 “Türk Telekom Grevinin 2 özel iþletmeciye 2 günlük faturasý 100 bin YTL oldu” Vatan 

Gazetesi, 20 Ekim 2007, Ýstanbul 

28 BÝYESAM-BMD-ÝNETD-LKD-TBD-TBV-TEDER-TELKODER-TÝD-TÜBÝDER-TÜBÝSAD-

TZV-YASAD 
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ÇÖZÜM: ALTERNATÝF ALTYAPILAR VE SERBESTLEÞME 

Tek þebekeye baðýmlýlýk ve rekabetsizlik, haberleþme hizmetlerinde büyük 
kesintisizlik ile güvenilirlik sorunlarýný beraberinde getiriyor. Çözümün 
serbestleþmenin saðlanmasýndan geçtiðine inanýyoruz. 

Ülkemizin; kesintisiz haberleþme güvenliðinin saðlanmasý, alternatif 
altyapýlarýn kurulmasý/ kullanýlmasý ve Bilgi Toplumu olma yolunda koyduðu 
hedeflere ulaþmak için Hükümetimize, Ulaþtýrma Bakanlýðý'mýza ve 
Telekomünikasyon Kurumu'muza büyük görev düþüyor. 60. Hükümet 
Programý'nda da yer alan telekomünikasyonda serbestleþmenin saðlanmasý ve 
Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planý’nda yer alan Rekabetçi, Yaygýn ve Ucuz 
Ýletiþim Altyapý ve Hizmetleri’nin saðlanmasý hedefi doðrultusunda acil 
önlemler almalarýnýn bir zorunluluk haline geldiði, Türk Telekom iþyerlerinde 
devam eden grev nedeniyle açýkça anlaþýlmýþtýr".29 

Grev ile ilgili bir deðerlendirme de Eczacýlar Odasý tarafýndan yapýlarak, 
telekomünikasyon altyapýsýndaki kesintilerin eczanelerin vereceði saðlýk hizme-
tine etkilerini gündeme getiriyorlardý.30 

Görüldüðü üzere grev, Türkiye'nin gündemine haberleþme güvenliðinin gelme-
sine, Türk Telekom altyapýsý üzerinden verilen hizmetlerdeki aksaklýklarýn 
hayatýn her alanýndaki iþletmelerin iþlerinde ne kadar derin etkilere sahip olduðu-
nun görülmesine sebep olmuþ, buradan yola çýkan biliþim sivil toplum kuruluþlarý 
da serbestleþme ve rekabet oluþturulmasý konularýndaki görüþlerini güçlendire-
cek bir argümana kavuþmuþtur. Böyle bir fýrsatý kendileri için deðerlendirmede 
bir araya gelen bu 13 sivil toplum kuruluþunun, onurlu bir mücadele içinde olan 
iþçiler ve talepleri ile ilgili bir deðerlendirme yapmamýþ olmasý ise oldukça 
düþündürücüdür. 

29 “Biliþim STK’larý Telekom Grevi için ortak bildiri yayýnladý.” Dünya Gazetesi, 25 Kasým 
2007 

30 “Grev Bizi de Etkileyecek” Hürriyet Ankara, 20 Ekim 2007, Ankara 

158 



GREV VE ÜNÝVERSÝTELER

“Üniversitelerin, toplumsal olaylara uzak durmasýnýn, 

toplumla bütünleþememesinin önündeki en önemli engel olduðu 

bir kez daha ortaya çýktý.” 

Türkiye'de son zamanlarda gerçekleþtirilmiþ en büyük grevlerden biri, hatta 
birincisi sayýlabilecek Türk Telekom grevi esnasýnda üniversitelerle 
iliþkilerin son derece sýð olduðu gözlemlenmiþtir. Üniversiteler hemen 

hemen grevi yok farz etmiþlerdir. Sadece Gazi Üniversitesi öðretim üyelerinin 
Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý ile olan yakýn iliþkileri ve grevin haklýlýðý konusun-
daki kanaatleri sayesinde bazý çalýþmalara katýldýklarý gözlemlenmiþtir. Bu iliþ-
kilerden hareketle 24 Eylül 2007 tarihinde Gazi Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari 
Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü ile Türkiye 
Haber-Ýþ Sendikasýnýn müþtereken tertiplediði "Türk Telekom'un Özelleþtir-
ilmesi ve Greve Giden Yol" konulu bir panel düzenlenmiþtir. Panele Türkiye 
Haber-Ýþ Sendikasýný temsilen Genel Baþkaný Ali AKCAN ile Sendikanýn genel 
merkez yönetim kurulu üyeleri ve çok sayýda iþçi temsilcisi katýlmýþlardýr. Gazi 
Üniversitesinden ise ilgili Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Nizamettin AKTAY, Prof. Dr. 
Kadir ARICI, Prof. Dr. Eyüp BEDÝR, Prof. Dr. Cem KILIÇ, Doç. Dr. Erdinç 
YAZICI, Yrd. Doç. Dr. Yücel UYANIK, Yrd. Doç. Dr. Bülent BAYAT ile çok 
sayýda bölüm öðrencisi katýlmýþlardýr. 

Panelde Sendika Genel Baþkaný Ali AKCAN, Türk Telekom'un özelleþtirilmesi 
serüveninden baþlayarak bugüne kadar olan süreci ayrýntýlarýyla ortaya koy-
muþlardýr. Türk Telekom'un özelleþtirilmesinin aslýnda yabancýlaþtýrma 
olduðunu, böylelikle milli sermayenin yabancýlarýn eline geçmesiyle ne gibi 
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Gazi Üniversitesi 

olumsuzluklarýn ortaya çýkacaðýný 
derin bir vukufiyetle izah etmiþ-
lerdir. Gelinen noktada grevin yol 
açabileceði geliþmeler hakkýnda da 
detaylý bilgiler vermiþlerdir. 

Öðrenciler yýllardýr grev yapýl-
mayan Türk Telekom’da niçin 
greve gidildiðini çok merak ederek 
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Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali DOÐRAMACI’yý ziyaret 

bu yönde sorular sormuþladýr. Yapýlan açýklamalarla grevin gelinen özelleþtirme 
uygulamalarýnýn bir sonucu olduðu ifade edilmiþtir. 

Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý, toplumun en önemli dinamikler biri olan Üniver-
siteler ile iliþkilerini en üst düzeyde oluþturmak için çeþitli giriþimlerde bulun-
maya devam etmiþtir. Bu meyanda Genel Baþkan Ali Akcan Atýlým, Baþkent,
Gazi ve Bilkent Üniversitelerine ziyaretler gerçekleþtirerek grev öncesi yaþanýlan 
olaylar ve grev hakkýnda ilk aðýzdan bilgi aktarmýþtýr. Ziyaretlerde, üniver-
sitelerin ülke ve milletin çýkarlarýný ön planda tutan çok önemli kuruluþlar 

Gazi Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Tuba ONGUN’u ziyaret 
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Atýlým Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim ÖZGENOÐLU’nu ziyaret 

olduðunu kaydeden Ali Akcan, bilgi deneyim ve tecrübelerinden yararlanmak 
istediklerini ifade etti. 

Atýlým Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoðlu da her þeyden önce 
ülke çýkarlarý yönünden olaya bakýlmasý gerektiðini, konuyu öðrenciler ve öðre-
tim üyeleri ile deðerlendirceklerini kaydetti. Benzer temenniler Baþkent Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, Gazi Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý 
Prof. Dr. Tuba Ongun ve Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ali Doðramacý 
tarafýndan da belirtilmiþti. 

Bu bilgilendirme çalýþmalarýna karþýlýk, Gazi Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari 
Bilimler Fakültesi dýþýndaki diðer üniversitelerin greve iliþkin bir faaliyetinin 
mevcut olmadýðý görülmüþtür. Buradan hareketle, önümüzdeki dönemde diðer 
üniversiteleri de içine alacak bir biçimde eðitim ve sosyal faaliyetleri kapsayacak 
çalýþmalarýn yapýlmasý için gayret gösterilmelidir. Ancak, Türk Telekom'un 
reklam bütçesi ile basýn arasýndaki duygusal baðýn, yürütülen projelere verilen 
sponsor desteði sayesinde üniversiteler için de geçerli olmadýðýný görmemek için 
saf olmak gerekir. 

Sadece Üniversitelerde düzenlenen etkinlikler ile sýnýrlý kalmayan Türkiye 
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Haber-Ýþ Sendikasý yönetimi halka doðrularý anlatma adýna bulduðu bütün fýrsat-
larý deðerlendirmiþti. Bu amaçla Ankara ve Ýstanbul'da AVRASYA TV tarafýn-
dan düzenlenen iki panele, Türk Mühendisler ve Mimarlar Odalarý Birliði tarafýn-
dan gerçekleþtirilen bir sempozyuma katýlan Ali Akcan sahip olduðu sorumlu-
luðun bilinci ile gece gündüz demeden bütün etkinliklere katýlmaya gayret edi-
yordu. 

Ankara ve Ýstanbul'da "Türk Telekom'da Grev" Konulu Panel Düzenlendi 

Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý tarafýndan "Türk Telekom'da Grev" konulu panelin 
ilki 9 Kasým 2007 tarihinde Ankara'da Türk Metal Sendikasý Genel Merkezi 
toplantý salonunda kalabalýk bir iþçi topluluðu ile yapýldý. 

Avrasya TV Ankara Paneli 

Vardiya Programý Yapýmcýsý Recai Baþkan tarafýndan yönetilen panele, eski 
Ulaþtýrma Bakaný Enis Öksüz, Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Ali 
Akcan, Gazi Üniversitesi öðretim Üyesi Doç.Dr. Erdinç Yazýcý ve Cumhuriyet 
Gazetesi Yazarý Mustafa Balbay konuþmacý olarak katýldý. Panele katýlan konuþ-
macýlar devam eden Türk Telekom Grevini konuþtular. 
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Avrasya TV Ýstanbul Paneli 

"Türk Telekom'da Grev" konulu panelin ikincisi 16 Kasým 2007 tarihinde Ýstan-
bul'da Petrol-Ýþ Sendikasý Genel Merkezi toplantý salonunda yapýldý. 

Yine Vardiya Programý yapýmcýsý Recai Baþkan'ýn yönettiði panele katýlan konuþ-
macýlar, Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Ali Akcan, Ekonomist-Yazar 
Uður Civelek ve sendikanýn Hukuk Müþaviri Serkan Mercimek, grevde yaþanan 
geliþmeleri deðerlendirdiler. Her iki panel de ART Televizyonu'ndan canlý olarak 
yayýnlandý. 

TMMOB Türkiye’de Özelleþtirme Gerçeði Sempozyumu II 

Türkiye'de Özleþtirme Gerçeði Sempozyumunda Türk Telekom Grevi 
Tartýþýldý 

Türk Mühendisler ve Mimarlar Odalarý Birliði (TMMOB) tarafýndan gerçek-
leþtirilen "Türkiye'de Özelleþtirme Gerçeði Sempozyumu II" 13 Kasým 2007 
tarihinde Ýnþaat Mühendisleri Odasý Konferans salonunda yapýldý. 
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TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý, açýlýþta yaptýðý konuþma-
da, düzenledikleri etkinliklerde genellikle konunun tüm taraflarýnýn olduðunu 
ancak, bu sempozyumda özelleþtirme karþýtlarýnýn bulunduðunu söyledi. 

Özelleþtirme çalýþmalarýnýn 1984 yýlýnda kamuya ait yarým kalmýþ tesislerin 
tamamlanmasý veya yerine yeni tesis kurulmasý amacýyla özel sektöre devir 
uygulamalarý ile baþladýðýný belirten Soðancý, bu çalýþmalarýn 1986'dan itibaren 
hýz kazanan program çerçevesinde günümüze kadar sürdürüldüðünü söyledi. 

Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Ali Akcan da, özelleþtirme ve Türk 
Telekom'da devam eden greve iliþkin bilgi verdi. Akcan, Türk Telekom 
özelleþtirilmeden önce, "özelleþtirme ile yatýrýmlarýn ve istihdamýn artacaðý, 
haberleþme tekelinin kaldýrýlacaðýnýn" söylendiðini, ancak özelleþtirme sonrasýn-
da yatýrýmlarýn azaldýðýný, kamu tekelinin özel bir tekele býrakýldýðýný savundu. 
Türk Telekom özelleþtirildikten sonra 48 bin kiþiyle çalýþma sözü verildiðini, 
buna raðmen kurumda 37 bin çalýþan kaldýðýný anlatan Akcan, "çalýþanlarýn 
baþka kurumlara gitmeleri yönünde özendirildiðini" ifade etti. Genel Baþkan 
Akcan, 7500 kiþinin daha baþka kurumlara gönderileceðini, ancak Türk 
Telekom'da grev baþlamasý nedeniyle söz konusu kiþilerin grevi kýrmak için kul-
lanýldýðýný öne sürdü. 

Bazý kesimlerin "grev yapýyorsunuz, haberleþme özgürlüðümüz elimizden 
alýnýyor" dediðini kaydeden Akcan, 20 yýlýdýr Türkiye'de grev yapýlmadýðýný, 
bunun da topluma grevin unutturulduðunu gösterdiðini sözlerine ekledi. Türk 
Telekom Yönetiminin sözleþme sürecinde, sendikal örgütlenmeyi ortadan kaldýr-
maya yönelik bir tutum sergilemesinden dolayý, greve çýkýldýðýný hatýrlatan Genel 
Baþkan Akcan, haklý talepler verilene kadar grevin devam edeceðini sözlerine 
ekledi. 
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BASIN VE TÜRK TELEKOM GREVÝ

“Basýn iþtah kabartan reklam 

pastasý karþýlýðýnda gerçekleri 

görmedi!” 

Grev haberleri, basýnýn en yakýndan takip ettiði ve ön sayfalarýnda yer ver-
meye çalýþtýðý önemli bir niteliðe sahiptir. Daha doðrusu, Türk Telekom 
grevine kadar böyle olduðu kabul edilirdi. Bu grevle birlikte görüldü ki 

grevin haber deðeri sadece Türk Telekom tarafýndan yapýlan açýklama ve basýn 
toplantýlarý ile sýnýrlý. Aslýnda belki de bu sonuca þaþýrmak, Türkiye gerçeklerinin 
algýlanmamýþ olmasýndan baþka bir anlam ifade etmemektedir. 

Hepimizin yakýndan takip ettiði üzere, özelleþtirme sonrasý kamuoyuna yansýyan 
ve hissedilen ilk deðiþim Türk Telekom reklamlarý ile yaþandý. Kendi iþçisine 
vereceði her kuruþun hesabýný yapan Türk Telekom yönetimi, reklamlarýnda kul-
landýðý Cem Yýlmaz'a milyonlarca dolar vermekte hiç tereddüt etmiyordu. 
Þirketin reklam ataðý sadece Cem Yýlmaz ile sýnýrlý kalmýyor, baþta televizyon 
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olmak üzere, yazýlý basýn, internet medyasý, bilbordlar dahil  bütün araçlarý kul-
lanýyordu. Bu durum karþýsýnda basýnýn, en verimli müþterilerini kýzdýrmaktan 
veya en hafifinden incitmekten çekinmeleri kadar normal bir tutum olamazdý. Bu 
kabullenme ise basýnýn duygusal iliþkiler yumaðýnda gerçek fonksiyonunu ne 
kadar yerine getirebildiðini anlamamýza yardýmcý olmaktadýr. 

Red Gazetesi 

Bütün basýnýn bu deðer yargýlarýnda olmadýðýný, içlerinde az miktarda da olsa 
gerçek haberlerin peþinde koþanlar bulunduðunu belirtmek gerekecektir. Aslýnda, 
basýnýn grev haberleri ile ilgili çifte standartýný ayný dönemde Almanya ve 
Fransa'da yapýlan grev haberlerine verdikleri yerden anlamak daha objektif bir 
deðerlendirme olacaktýr. 
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Yaygýn basýnýn grevin ilk günündeki 
haberlerinin baþlýklarýna bakýlmasý 
konunun daha iyi anlaþýlmasýný saðla-
yacaktýr. Radikal gazetesi "Grev 
Sabotajla Baþladý" baþlýðýyla verdiði 
haberde, Telekom Genel Müdürü Paul 
Doany'nin sabotaj iddiasýna ve 
sendikanýn yanýtýna yer veriyordu. 
Sabah gazetesinin haberi "Greve 
'Sabotaj' Gölgesi Düþtü, Asker de 
Arýzadan Þikâyet Etti" baþlýðýyla 
ekonomi sayfasýnda. Milliyet'in ilk 
sayfadan duyurduðu haberler 
“Telekom'da 'Kriz Masasý” ve “13 
Hat Makasla Kesildi, Sabotaj Var” 
baþlýklarýný taþýyordu. 

"Telekom'da Ýlk Greve 'Sabotaj' 
Karýþtý" diyen Hürriyet, ilk sayfasýn-
da sadece iþverenin iddialarýný yan-
sýtýyor, sendikanýn cevabýna deðinmi-
yordu. Star gazetesi "Telekom'da 
Sendika Kaprisi 70 Milyonu Hattan 
Düþürdü" baþlýðýný attýðý haberi 
sadece iþverenin iddialarýyla 1. sayfa-
da yayýmlýyor. Zaman gazetesinin ilk 
sayfasý "Telekom'un kablolarý kesildi, 
þüpheler sendikanýn üzerinde" baþlýðý 
ile çýkýyordu. 

Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý toplum 
üzerinde en etkili iletiþim araçlarý 
arasýnda yer alan televizyon aracýlýðý 
ile de gerçekleri halka aktarma gayreti 
içinde olmuþsa da yazýlý basýnda 
yaþadýðý duyarsýzlýðý aynen görsel 
medya dünyasýnda da hissediyordu. 
Tabi bunun istisnalarý arasýnda yer 
alan bir kýsým medyada sesini duyur-
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ma istekleri karþýlýk görmüþtü. Bunlar 
arasýnda; 28 Þubat 2008 tarihinde 
ULUSAL KANAL'da yayýmlanan 
"EMEK DÜNYASI", 13 Eylül 2007 
tarihinde KANAL B'de yayýmlanan 
"HABER-CÝNÝN SAATÝ" programý, 
19 Eylül 2007 tarihinde ART 
TELEVÝZYO-NU'nda yayýmlanan 
"VARDÝYA", 18 Ekim 2007 tarihinde 
TV8'de yayýmlanan "ERKAN 
TAN'LA BAÞKENTTEN", 18 Ekim 
2008 tarihinde TRT2'de yayýmlanan 
"ÝÞ GÜNÜ", 19 Ekim 2007 tarihinde 
ATA TV'de yayýmlanan "DÝPNOT" , 
19 Ekim 2007 tarihinde 
HABERTÜRK'de yayýmlanan 
"MEHMETÇÝÐE YAR-DIM" 26 
Ekim 2007 tarihinde ATA TV'de 
yayýmlanan "SEANS ARASI", 5 
Kasým 2007 tarihinde HABER-
TÜRK'de yayýmlanan "DOÐRUYU 
SÖYLE" ve 17 Kasým 2007 tarihinde 
ULUSAL KANAL'da yayýmlanan 
"EMEK DÜNYASI"  programlarýna 
bizzat Genel Baþkan Ali Akcan 
katýlmýþ ve canlý yayýnlarda sorularý 
yanýtlamýþtýr. Bu programlar sýrasýnda 
sözkonusu TV kanallarýnýn  reyting-
lerinin artmýþ olmasý ise halkýn 
geliþmelere olan ilgisinin bir gösterge-
si olarak kabul edilebilir. 

Bu programlardan ayrý olarak 20 Eylül 
2007 tarihinde HAYAT TV'de, 9 Ocak 
2008 tarihinde TV8'de, 12 Þubat 
2008'de KONTV'de  Genel Baþkan Ali 
Akcan ile yapýlan  röportajlar yayým-
lanmýþtýr. Bazý kanallarýn ana haber 
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bültenlerinde de grev ile ilgili 
geliþmeler haber olarak verilmiþtir. 
KANAL B'de  9 EKÝM 2007 ve 18 
Ekim 2007 tarihlerinde, SES TV'de 10 
Kasým 2007 tarihinde yayýmlanan ana 
haberlerde, HALK TV'de de 15 Kasým 
2007 tarihinde yayýmlanan "HABER 
ÖNCESÝ" kuþaðýnda Türk Telekom 
grevi haberleri gerçekleri ifade eden 
bir  þekilde yer almýþtýr. 

Bu arada, birçok televizyon ve radyo 
kanallarýnýn canlý yayýnlarýna telefon 
ile baðlanan Genel Merkez Yönetim 
Kurulu Üyeleri grev aþamasýnda 
halkýn doðru bilgilendirilmesine katký-
da bulunmuþtur. 

Grev öncesinde katýldýðý programlarda 
talepleri hakkýnda bilgi veren Türkiye 
Haber-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Ali 
Akcan, grev sýrasýnda katýldýðý tele-
vizyon programlarýnda yaþanan olay-
larý bütün çýplaklýðý ile Türk kamuoyu-
nun bilgisine aktarmýþtý. 

Grev aþamasýnda yaþanan olaylarý ve 
geliþmeleri halka aktarma adýna yap-
týðý yayýnlar ile öne çýkan Kanal B, 
AVRASYA TV, Ulusal Kanal, Hayat 
TV, Ata TV ve Bengü Türk  televiz-
yon kanallarýnýn Türk Telekom iþçileri 
yanýnda ayrý bir yeri olduðunu belirt-
mek doðru bir tespit olacaktýr. 

Ayrýca, internet haberciliðinde tele-
komünikasyon sektörünün vazgeçil-
mez bir portalý olan Türk Ýnternet.com 
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tarafýndan yapýlan haber ve yorumlarýn 
da doðru ve tarafsýz bir þekilde sunul-
masý iþçiler tarafýndan çok yakýndan 
takip edilmesini saðlamýþtýr. 

Grev aþamasýnda çýkan basýn haber-
lerinin içeriði ve sunuþ þekli baþlý baþý-
na bir inceleme konusu olabilecek 
niteliktedir. Biz kitabýn amacý ile sýnýr-
lý olmak üzere, konuyu genel hatlarý ile 
deðerlendirdikten sonra enterasan 
haberlerden oluþan bir demeti kitabýn 
sonuna ekledik. 



SONUÇ 

Türkiye Haber-Ýþ Sendikasýna üye iþçiler tarafýndan gerçekleþtirilen ve 44 
gün süren grev boyunca, öncesinde ve sonrasýnda yaþanan olaylarý bütün 
açýklýðý ile ortaya koyma düþüncesi ile kaleme aldýðýmýz bu kitabýn ilerde 

Türk iþçi tarihinin irdelendiði bütün çalýþmalarda yararlanýlacak bir temel kaynak 
olduðunu düþünüyoruz. 

Sendika olarak özelleþtirme öncesi söylediðimiz olumsuzluklarýn þirketin 
devrinden sonra ortaya teker teker çýkmýþ olmasýný "biz demiþtik" haklýlýðýnýn 
verdiði duygular ile irdelemek yerine, söylemlerimizin günübirlik deðer-
lendirmeler içermediðini kanýtlamasý bakýmýndan ele almaya çalýþýyoruz. 

21.Yüzyýla hiç þüphe yok ki bilgi, bilgiye ulaþým ve bilgiyi kullanma kapasitesi 
damgasýný vuracaktýr. Bunun temelinde de iletiþim teknolojileri ve altyapýsý yer 
almaktadýr. Globalleþen dünyada kendine yeni yatýrým imkanlarý arayan ulus-
lararasý sermayenin hedefleri arasýnda, en baþta telekomünikasyon sektörünün 
yer almasý, ülkeleri bu deðiþim rüzgarýndan kendilerini korumak ve altýnda 
ezilmemek için çeþitli çareler aramaya sevketmiþtir. Geliþmeleri global güçlerin 
etkisi ile deðil, aklýn ve bilimin ýþýðýnda deðerlendiren Batý Avrupa kendisi için 
stratejik öneminin olduðunu bildiði ana telekom operatörlerini  blok satýþ ile 
özelleþtirme yerine, kendi borsalarýnda halka arzetme yöntemi ile özelleþtirmiþtir. 
Rusya bu konularda daha da radikal bir yöntem belirleyerek stratejik sektörler 
arasýnda gördüðü telekomünikasyon þirketlerinin hiçbir þekilde yabancýlara 
satýlamayacaðý konusunda bir yasayý yürürlüðe koymuþtur. 
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Türk Telekom özelleþtirmesinde halka arz yerine blok satýþ yönteminin benim-
senmiþ olmasýnýn ve yabancýlara satýþa iliþkin konulan yasal kýsýtlamalarýn 
kaldýrýlarak, yabancý yatýrýmcýlara satýlmasýnýn ortaya çýkaracaðý olumsuz 
sonuçlar, grev aþamasýnda görülmeye baþlanmýþtýr.  Özelleþtirme sonrasý yapýlan 
ilk toplu iþ sözleþmesi görüþmeleri sonucunda bir grev yaþanmýþ olmasý, hem þir-
ket, hem de Türk halký bakýmýndan büyük bir talihsizlik olmuþtur. Çalýþanlarýn 
sahip olduðu çok yüksek iþ deðerlerine dayalý birlik, baðlýlýk ve dayanýþma ruhu, 
grev esnasýnda þirket tarafýndan hoyratça tahrip edilmiþ ve greve katýlan iþçiler 
ile kapsam dýþýnda olduklarý için grev uygulamasýna tabi olmayan ve çalýþmaya 
devam eden iþçiler arasýnda güven bunalýmý oluþturulmuþtur. Bu tahribatýn 
onarýlmasý için her türlü katkýyý saðlamak, sendika olarak öncelikli hedefimiz 
olmakla birlikte, bunun baþarýlmasý þirket yönetiminin sendika ile birlikte hareket 
etme iradesini göstermesine baðlýdýr. Her zaman ifade ettiðimiz gibi, bir grevin 
kazanan ve kaybeden tarafý olmaz, ya birlikte kazanýrýz ve adil bir þekilde pay-
laþýrýz, ya da birlikte kaybederiz. Bu temel yaklaþým grev öncesinde ve grevin 
hemen baþýnda bizzat Genel Baþkan Ali Akcan tarafýndan dile getirilmiþtir. 
Telekom'daki grevin hem þirkete, hem de kendilerine zarar verdiðini söyleyen 
Akcan, sorunun aklýselimle çözülmesini istemiþti. Her iki tarafýn da 'nerede hata 
yaptýk?' diye düþünmesi gerektiðini belirten Akcan, ücret sendikacýlýðý yap-
madýklarýný bir kez daha vurgulamak durumunda kalmýþtý. Grevi en son çare 
gördüklerini vurgulayan Akcan, "Grev silahýnýn iki namlusu var. Doðru kullanýl-
mazsa Ýþçiye de Ýþverene de zarar verir." ifadeleri ile sendikanýn sahip olduðu 
uzlaþma tavrýnda hiçbir deðiþiklik olmadýðýný göstermiþtir.31 

Türk Telekom özelleþtirmesi ile ayný dönemlere rastlayan, Tüpraþ ve Erdemir 
özelleþtirmeleri sonrasýnda yapýlan toplu iþ sözleþmesi görüþmelerinde, bu olum-
suzluklar yaþanmadýðý gibi, mali haklarda iyileþtirmelerin de yapýlmýþ olmasý 
ister istemez bu þirketler ile Türk Telekom özelleþtirmesinin farklýlýklarýný irdele-
meyi gerektiriyor. Baktýðýmýz zaman, her iki þirketinde kendi sektörlerinde çok 
önemli konumlara sahip olduklarýný ve iþçilerin mali haklarýnýn tatmin edici 
düzeyde olduðunu görüyoruz. Buna raðmen, ücret ve diðer sosyal haklarda 
iyileþtirmeler yapýldýðý gibi, Tüpraþ'da özelleþtirme öncesi 112 olan ikramiye gün 
sayýsýnýn 120 güne çýkarýlmasý, herhangi bir uyuþmazlýk yaþanmaksýzýn uzlaþma 
ile saðlanýyordu.32 

31 Zaman, Ýstanbul, 20.10.2007 "Grevden Ýki Tarafta Zarar Görüyor Aklýselimle Çözelim" 
32 http://www.haber7.com/haber/20070330/TUPRASta-toplu-is-sozlesmesi-imzalandi.php 1 

Ocak 2007 tarihinden itibaren iki yýl geçerli olacak toplu iþ sözleþmesi ile: " aylýk ortalama
bin 750 YTL olan ücretlere ilk 6 ay için yüzde 10 oranýnda zam yapýldý. Ýlk 6 ayý takip eden 
her 6 ayda da ücretler enflasyon oranýnda artýrýlacak. Sosyal haklarda ise yüzde 25-50 
oranýnda artýþ oldu. Yýllýk 4 ikramiye için, 112 günlük süre 120 güne çýkarýldý." 
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Bu kuruluþlardan farklý olarak, Türk Telekom'da yapýlan grev ile birlikte baþta 
özelleþtirme olmak üzere, endüstriyel iliþkilerde yaþanan sýkýntýlar yeniden 
Türkiye gündemine taþýnmýþ oldu. Gündemde tartýþýlan konu baþlýklarýný 
özetleyecek olursak: 

Grev ile birlikte;

! Ýþçinin en büyük gücünün sendikal birlik ve beraberliði olduðu,

! Toplumsal boyutu düþünülmeden yapýlan özelleþtirmelerin ülkemize zarar
verdiði, 

! Kamu iþletmeciliðinden sonra özel sektör iþçiliðinin nasýl olduðu, 

! Türk iþçi hareketlerinde önemli bir kilometre taþý olduðu, 

! Türkiye'de grev yapmanýn karþýsýndaki engelleri, 

! 2822 sayýlý TÝSGLK sonrasý ilk kapsamlý grevin kanunun pratikte ne kadar 
zor iþlediði, 

! Sendikal örgütlenmenin tek geçerli güç olduðu, 

! Sahaya yayýlmýþ olan telekomünikasyon þebekesinin grev aþamasýnda kontrol 
altýnda tutulmasýnýn ne kadar zor olduðu, 

! Türkiye'nin haberleþme güvenliðinin olmadýðý, 

! Türk Telekom þebekesinin alternatifsiz olmasýnýn iþverenin greve karþý has-
sasiyetini azalttýðý, 

! Türk Telekom'un özelleþtirildiðinin bir çok kamu kurumu tarafýndan hala 
algýlanamadýðý, 

! Grev kýrýcýlýðý yapmanýn çok kolay olabildiði, yasalarýn bunun karþýsýnda 
etkisiz kaldýðý, 

! Serbestleþmeden ve rekabetten önce özelleþtirmenin devlet yerine özel tekel 
oluþturduðu, 

! Tüketicinin Türk Telekom’dan satýn aldýðý bireysel ve kurumsal hizmetin 
aksamasý durumunda baský oluþturamamasý, 

! Tüketicileri koruyan bir servis seviyesi anlaþmasý olmadýðý, 

! Basýn özgürlüðünün ve haber yapmanýn reklam bütçeleri ile ne kadar baðlan-
týlý olduðu, 
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! Avrupa'da yapýlan ve Türk insanýný bilgilendirmek dýþýnda hiçbir þekilde 
ilgilendirmeyen grev haberlerinin Türk Telekom grevinden daha öncelikli bir 
haber deðerinin olduðu, 

! Türk-Ýþ'in çalýþma hayatýndaki etkinliði, 

gerçeklerini tartýþan kamuoyu kýsa bir süre sonra bunlarý gündemden kaldýrdý, bir 
dahaki toplu sözleþme görüþmelerine kadar. 

Umuyor ve bekliyoruz ki yaþanmýþ olan bu grev tecrübesi sendika kadar iþveren 
tarafýndan da doðru algýlanmýþ ve gerekli dersler çýkarýlmýþ olsun. Bu tecrü-
belerin ýþýðý altýnda VIII. Dönem Toplu Ýþ Sözleþmesi görüþmelerinin çok daha 
rasyonel bir zeminde gerçekleþtirileceðini düþünüyoruz. 
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TÜRK-ÝÞ Genel Baþkaný (eski) / Salih KILIÇ 

Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý'nýn Türk Telekom iþletmesinde uyguladýðý 
grev, uzun bir aradan sonra uygulanan ilk grevdir. Hala yüzde 45'i kamuya 
ait olan bu þirketin, kamu hizmeti verdiði de dikkate alýnarak kamuda 

olduðu kabul edilirse sürenin daha da uzun olduðu düþünülebilir. 

Ýþçi sendikalarý grevin iþverene zarar vererek sonuç almaya yarayan bir araç 
olduðunu bilirler. Amaç, grev kararý alarak; olmuyorsa grev kararýný eyleme 
geçirerek, yani grev uygulamasýna çevirerek toplu iþ sözleþmesine ulaþmaktýr. 

Bu nedenle, grevi yanlýþ anlamak ve anlatmak doðru deðildir. Grev, iþçilerin 
topluca iþi býrakmasýdýr. Kuþkusuz bu eylemden iþveren zarar görecektir ve bu 
zararý yaþamak (sürdürmek) yerine iþçi sendikasýnýn taleplerine yaklaþacak ve 
toplu iþ sözleþmesi baðýtlanacaktýr. 

Grev kararý, özellikle grev uygulamasý iþçi sendikalarý için "son çare"dir. Baþka 
seneçenek kalmadýðýnda uygulanýr. 

Türkiye Haber-Ýþ'in Türk Telekom grevi ile ilgili olarak söyleyeceðim 2. þey 
þudur; Bu grev, grevi yaratan nedenler, grev uygulamasý sýrasýnda yaþananlar, 
uzlaþma koþullarý ve uzlaþma (anlaþma) aþamalarýný içerecek bir þekilde bilimsel 
bir analizin konusu yapýlmalýdýr. Bu grevin bir yüksek lisans tezi olmasýný 
dilerim. 

Bundan sonra söyleyeceklerim, benim kiþisel deðerlendirmelerimdir. 

Türkiye Haber-Ýþ'in Türk Telekom grevi baþarýlý olmuþmudur? Evet olmuþtur.
Öncelikle, baþka bir çare olmadýðýnda iþçilerin grev yapacaðýný, iþverenler ve
toplum görmüþtür. Ýþçi kenetlenmiþ, bir çok tahrik olmasýna karþýn serinkan-
lýlýðýný kaybetmemiþ ve istediklerinin büyük kýsmýný elde ettiði bir toplu iþ 
sözleþmesine eriþmiþtir. 
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16 Ekim 2007 tarihinde baþlayan grev 44 gün sürmüþ 29 Kasým 2007 tarihinde
benimde Türk-Ýþ Genel Baþkaný olarak katýldýðým bir müzakere süreci içinde gün 
dönerken bitirlmiþtir. 

Grevi yaratan temel nedenler þöylece sýralanabilir: 

Birinci neden, yapýlacak toplu iþ sözleþmesinin kapsamýnda olacak iþçi sayýsý 
üzerindeki anlaþmazlýk olmuþtur. Hiçbir sendika kendi varlýðýný tehdit edecek 
sayýda iþçinin toplu iþ sözleþmesi kapsamý dýþýnda kalmasýna izin veremez. 
Sendika kendi varlýðýný ve üyeleriminin temel hakký olan örgütlenme hakkýný 
korumak için greve çýkmak zorunda kalmýþtýr. Yani iþveren tarafý bu haklarý zor-
lamýþtýr. 

Ýkinci uyuþmazlýk konusu iki farklý ücret sakalasýndan ücret alan iþçilerin ücret-
leri arasýndaki eþitsizliðin nasýl giderileceði konusudur. Taraflar, bu eþitsizliðin 
varlýðýnda ve giderilmesi konusunda görüþ birliðine varmýþlardýr. Uyuþmazlýk 
"denkleþtirme" olarak tanýmladýklarý bu sorunu nasýl ve hangi sürede çözecekleri 
konusunda olmuþtur. 

Ýþveren bu iþ için ayýrdýðý kaynaðýn yeterli olduðunu ifade etmiþ, sendika aksini
savunmuþtur. Ýþveren 4 kez bu miktarý artýrmýþ ve her defasýnda yine yeter mik-
tar olduðunu savunmuþtur. Bu yaklaþým inandýrýcýlýk konusunda olumsuz olmuþ-
tur. 

Üçüncü uyuþmazlýk konusu çalýþma koþullarý ile ilgilidir. Ýþveren, esnek çalýþ-
mayý kuralsýzlýk boyutlarýna getirecek taleplerde bulunmuþtur. 

Uyuþmazlýk konusu olan diðer konular, bu sorunlar çözülmediði için kalmýþ ya 
da taktik olarak taraflarca býrakýlmýþtýr. 

Görüþmelere iþveren kesiminin çok sayýda eleman ile katýlmasý, bunlarýn kendi 
aralarýnda kavram birliðinin ve güvenin saðlanamamýþ olmasý müzakereleri zor-
laþtýran nedenler arasýndadýr. Uzlaþmacý deðil, dayatmacý bir tavýr sergilemiþ-
lerdir. 

Sonuç olarak bu grev iþçi sendikasý taleplerinin yoðunluðu ya da karþýlanamaz 
olmasýndan deðil, iþveren tarafýnýn taleplerini sendikanýn kabul etmesinin 
mümkün olmamasýndan yaþanmýþtýr. 

Ancak, yukarýda da dediðim gibi toplu pazarlýk mekanizmasý, sendikacýlýk konu-
larýna vakýf bir akademisyen, örneðin bir sosyal psikolog tarafýndan bu grevin 
incelenmesi Türk endüstri iliþkilerine çok yararlý olacaktýr. 
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TÜRK-ÝÞ Genel Baþkaný / Mustafa KUMLU 

Türk Telekom Grevi 
Deðerlendirmesi 

Toplu pazarlýk masasý "uzlaþma" sanatýnýn gösterileceði yerdir. Taraflar bir-
birlerini anlamak için gerekli sabýr, dikkat ve anlayýþý göstermeli ve 
empati yapabilmelidir. 

Grev hiç kuþkusuz son çaredir. Her türlü yol denendikten sonra uygulanmalýdýr.
Uzun bir zamandan sonra Haber-Ýþ'in Türk Telekom Grevi baþka bir çözüm yolu 
kalmadýðý noktada baþlamýþtýr. 15 Ekim 2007 tarihinde baþlayan grev 44 gün sür-
müþtür. 

Türk Telekom’da baþlayan özelleþtirme süreci çalýþanlar üzerinde olumsuz 
duygular yaratmýþtýr. Çalýþanlar kendilerini güvensiz ve çaresiz bir durumda his-
setmiþlerdir. 15 bin'e yakýn memur baþka kurum ve kuruluþlara nakledilmiþtir. 
Bu travma yaþanýrken iþverenin 20 bin kiþiyi sendika üyeliði dýþýnda tutmak
istemesi Haber-Ýþ Sendikasý'ný iþverenin düþünebildiðinin çok üstünde sýkýntýya 
sokmuþtur. Çalýþanlarýn ve sendikanýn bu halini iþverenin iyi deðerlendirememiþ 
olmasý ciddi bir þanssýzlýk olmuþtur. 

Böylesi bir moral atmosfer yaþanýrken iþverenin 2 ikramiyeyi kaldýrma talebi,
deyim yerindeyse görüþmelere "tuz-biber ekmiþtir". Ayrýca 4857 sayýlý Ýþ 
Yasasý'nýn düzenlemelerini zorlayacak ölçüde "esnek çalýþma" koþullarý isteyen 
iþveren, uzlaþma yolunu bir kere daha kesmiþtir. 

20 bin civarýnda iþçinin kapsam dýþý býrakýlmasý, ikramiye sayýsýnýn azaltýlmasý, 
esnek çalýþma düzeninin kurulmasý þeklindeki iþveren talepleri dýþýnda bir diðer 
sorun alaný da "iki farklý skaladan ücret almakta olan iþçilerin ücretleri arasýnda-
ki dengesizliðin giderilmesi" konusudur. 
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Bu konu da baþlý baþýna greve neden olabilecek bir nitelik kazanmýþtýr. Aslýnda 
taraflar iki farklý ücret skalasýndan ücret alan iþçilerin ücretlerinin eþitlenmesi 
gerektiði konusunda mutabýktýr. Sorun bu eþitleme iþleminin hangi tarihte yapýla-
caðý ve kullanýlacak kaynaktadýr. Kaynaðýn büyüklüðü baþlangýç tarihine ve 
kuþkusuz eþitleme sürecinin süresine etkili olacaktýr. 

Ýþveren 60 günlük mücadele sürecinin 59. gününde ücretlerle ilgili ilk ciddi tek-
lifini vermiþtir. Haber-Ýþ Sendikamýz grev baþladýktan sonra da uzlaþmak için
elinden gelen çabayý göstermeye devam etmiþtir. O dönemde TÜRK-ÝÞ Genel 
Sekreterliði görevini yapýyordum. Bu nedenle þirket yöneticileri, kamu payý 
nedeniyle Ulaþtýrma Bakaný dahil pek çok yetkili ile görüþtüðüm ve toplu iþ 
sözleþmesinin baðýtlanmasý için anlaþmanýn saðlandýðý gece de görüþmeler 
içinde bulunduðum için bunu rahatlýkla ifade edebiliyorum. 

Grev süresince iþveren hukuka aykýrý bir þekilde kapsamdýþý personel ve taþeron
firmalar eliyle grev kýrýcýlýðý yapmýþtýr. Diðer yandan da Haber-Ýþ üyeleri "sabo-
taj yapmak" gibi aðýr boyutlara varan iddialar ve davranýþlar ile yýldýrýlmak isten-
miþtir. 

2 Kasým 2007 günü baþkanlar kurulu toplantýsý yapan TÜRK-ÝÞ; bu haklý
davasýnda Türkiye Haber-Ýþ Sendikamýzýn maddi ve manevi yanýnda olduðunu,
TÜRK-ÝÞ Baþkanlar Kurulu'nun bu grevi Türk iþçi hareketinin ve TÜRK-ÝÞ 
topluluðunun onur meselesi saydýðýný açýklamýþtýr. 

Grevler, uygun zamanda, uygun koþullarda ve mutlaka sendika üyelerinin birliði 
saðlanarak yaþama geçirilirse baþarýlý olur. Uygun koþullarda gerçekleþtiril-
meyen; baþlama, yükselme ve sonuçlandýrma aþamalarý belirlenmeyen, riskleri 
ve tehlikeleri saptanmayan, koþullarýn deðiþmesini dikkate almayan, birliði 
koruyamayan, yýlgýnlýk ve panik yaratabilecek grevler baþarýlý olamazlar. 

TELEKOM grevi boyunca, telekom iþçilerinin yaþanýlan tüm zorluklara raðmen 
bir tek gün yýlgýnlýða düþmemesi, sendikasýyla bütünleþmiþ bir þekilde her gün 
büyük bir disiplin ve yüksek bir enerji ile mücadelesini sürdürmesi bu grevin 
uygun zamanda, uygun koþullarda yapýldýðýnýn göstergesidir. Telekom grevinde 
iþçi ve sendika ciddi bir birlik beraberlik sýnavýndan geçmiþtir ve bu sýnav baþarý 
ile verilmiþtir. 

Herkese bedel yaratan bu grev uygulamasýndan elde edilebilecek en büyük 
kazanç taraflarýn grev uygulamasýndan çýkaracaklarý ders olacaktýr. Bu ders 
çýkarýlabilirse Türk Telekom en az sorun ile endüstri iliþkilerini yöneten bir þir-
ket haline gelecek ve umarým bir daha hiç grev yaþanmayacaktýr. 
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Türk-Ýþ Genel Mali Sekreteri, Demiryol-Ýþ Sendikasý Genel Baþk. / Ergün ATALAY 

Türk Telekom Grevi 
TÜRK-ÝÞ’in Onur Mücadelesi Olmuþtur 

Türkiye, dünyada iletiþimi en fazla kullanan ülkelerden biridir. Ülkemizde 
iletiþim sektörünün en büyük ve güçlü kuruluþu da Türk Telekom'dur. 
2006 yýlý net karý 1.4 milyar dolar olarak açýklanan Türk Telekom, ülke-

mizin en büyük üçüncü þirketi konumundadýr. 

Ancak ne yazýk ki, bu büyük ve güçlü kuruluþ, özelleþtirilerek kamunun elinden 
çýkarýlmýþ, çoðunluk hisseleri yabancý bir kuruluþa satýlmýþtýr. 

Bu özelleþtirmenin ardýndan da, özelleþtirilen her kurumda olduðu gibi, Türk 
Telekom çalýþanlarý maðdur edilmiþ, 52 bin olan personel sayýsý 38 bine 
indirilmiþtir. Kurumda personel azaltma giriþimleri halen de devam etmektedir. 

Kurumun yeni sahibi yabancý þirket, Türk Telekom'da esnek çalýþma koþullarýný 
dayatmýþ, sendikalý personelin kapsamýný daraltmýþ, ikramiyeleri yarýya indirmek 
istemiþ, çalýþanlar arasýnda ücret dengesizliklerinin önünü açmýþ, kurumda
örgütlü bulunan Türkiye Haber-Ýþ Sendikamýzý birçok dayatmalarla karþý karþýya 
býrakmýþtýr. 

Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý, bu dayatmalara karþý, onurlu mazisine ve Türk iþçi 
hareketine yakýþan tavrýyla direnmiþ, temsil ettiði kitlenin hak ve çýkarlarýný 
gözetmek adýna, bu dayatmalarý kabul etmeyerek, iþverenin tavrýna boyun 
eðmemiþtir. 

Türk Telekom'da  toplu iþ sözleþmesinin imzalanmasý sürecinde Türkiye Haber-
Ýþ Sendikamýzýn verdiði mücadele, son yýllarda çalýþanlar açýsýndan ortaya konan 
en anlamlý ve etkili mücadelelerden biri olmuþtur. 

Bu etkili mücadelenin ve uðraþlarýn sonunda, anlaþma saðlanamamasý üzerine, 

181 



T Ü R K  T E L E K O M  G R E V Ý  

16 Ekim 2007 günü 25 bin 580 iþçiyle baþlayan Türk Telekom grevi, kurumda 
yaþanan ilk grev olmuþtur. 

Ýletiþim sektörü gibi, özel bir öneme sahip ve çalýþanlarýnýn farklý statü ve ko-
numda olduðu bu sektörde, yapýlan bu grev, grev esnasýnda ortaya konan 
sendikal dayanýþma ve mücadele, ülkemizdeki tüm çalýþanlara büyük bir moral 
saðlamýþ, Türk sendikal mücadele tarihine önemli bir sayfa olarak geçmiþtir. 

Bu grev ayný zamanda, diðer tüm iþkollarýnda örgütlü sendikalarýmýz için de
önemli bir geliþme olmuþtur. TÜRK-ÝÞ ve baðlý sendikalarý, bu önemli grevi 
kendi grevleri gibi algýlamýþ ve üst düzeyde bir sendikal dayanýþma ortaya koy-
muþlardýr. Sendikal dayanýþmanýn ve mücadele azminin baþarýyla sonuçlanacaðý-
na olan inancý pekiþtiren bu sürecin, birtakým sabotaj iddialarýyla karalanmak 
istenmesi ise hepimiz adýna üzüntü verici olmuþtur. 

Ekmeðini kazandýðý iþyerini namusu gibi gören, iþini, iþyerini her þeyden çok 
koruyan ve gözeten Türk iþçisine yapýlan bu aðýr hakaret, kamuoyunda beklenen 
desteði bulamamýþ ve Türk Telekom iþçisi bu saldýrýdan yüzünün akýyla çýk-
mýþtýr. 

TÜRK-ÝÞ, 20. Olaðan Genel Kurul sürecini yaþadýðý günlere denk gelen bu greve
sahip çýkmýþtýr ve Türkiye Haber-Ýþ Sendikamýzýn sonuna kadar yanýnda olmuþ-
tur. Bu grev, diðer bütün yönlerinin dýþýnda, TÜRK-ÝÞ'in onur mücadelesine
dönüþmüþtür. TÜRK-ÝÞ'in o dönemdeki Genel Baþkaný ve Yöneticileri, sorunu 
çözmek, Türk Telekom iþçisinin hak ve çýkarlarýný korumak adýna, her aþamada 
sürece dahil olmuþlardýr. Gerek Hükümet gerekse iþverenler nezdinde geceli
gündüzlü yürüttükleri giriþimlerle, Türkiye Haber-Ýþ Sendikasýný yalnýz býrak-
mamýþlardýr. 

Sonuçta, ülkemizde son yýllarda yaþanan bu en büyük grev, büyük ölçüde
Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý'nýn istekleri yönünde anlaþmayla sonuçlanmýþtýr. 

Bizim dileðimiz, tüm toplu iþ sözleþmelerinin masa baþýnda ve iþçilerimizin hak 
ve çýkarlarý doðrultusunda sonuçlanmasýdýr. Ancak bu saðlanamadýðý takdirde 
de, grev iþçilerimiz için kullanmaktan çekinmeyeceðimiz bir silahtýr. Nitekim bu
süreçte de böyle olmuþ, Türkiye Haber-Ýþ Sendikamýz, temsil ettiði üyeleri adýna 
bu etkili silahý kullanmaktan çekinmemiþtir. 

Bu kararlý ve etkili mücadelede emeði geçen, baþta Türkiye Haber-Ýþ
Sendikamýzýn her kademedeki yöneticilerini, Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý üyeleri-
ni, destek veren kardeþ sendika ve kuruluþlarý, bu haklý ve meþru mücadeleyi 
anlayýþla karþýlayan halkýmýzý kutluyorum ve kendilerine teþekkür ediyorum. 
Saygýlarýmla. 
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Koop-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný / Eyüp ALEMDAR 

Türk Telekom Grevi 
Ýþçi Hareketine Güç ve Moral Verdi 

Ülkemizde özellikle son on yýl, iþçi hareketi açýsýndan sorunlarýn 
çözülmediði, giderek aðýrlaþtýðý bir dönem oldu. Ülkemizin en önemli 
sorunu olan iþsizlik ve yoksulluk her geçen gün aðýrlaþtý. Gelir 

daðýlýmýndaki adaletsizlikler daha da belirgin bir noktaya geldi. 

Yaþanan önemli sorunlardan biri de, iþverenlerin sendikalaþmaya karþý olumsuz 
tutumlarý oldu. Binlerce iþçimiz sendikal örgütlenme gerekçesiyle iþten atýldý, 
baskýlara uðradý. 

Özellikle özelleþtirmeler sonrasýnda, kamu kurum ve kuruluþlarýný satýn alan iþ-
verenler, sendikalara ve sendikalý iþçilere karþý olumsuz bir tutum içine girdiler. 
Dikensiz gül bahçesi isteyen bu iþverenler, yýllardýr o kuruluþlarda örgütlü bulu-
nan sendikalarý tasfiye etmeye çalýþtýlar. Sendikalarýmýzýn uzun yýllardýr elde 
ettikleri kazanýmlarý ortadan kaldýrmak istediler. 

Birçok sendikamýz, iþverenlerin bu tutumuna karþý direndi, tepki gösterdi. Uzun 
ve zorlu mücadeleler verildi. Ancak ne yazýk ki, güçlünün egemen olduðu, 
güçsüzün kaderine terk edildiði anlayýþýn egemen olmasý nedeniyle, bu 
mücadeleler büyük ölçüde baþarýyla sonuçlanmadý. 

Ülkemizin en büyük, karlý ve seçkin kuruluþlarýndan olan Türk Telekom da 
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özelleþtirilerek kamunun elinden çýkarýldý ve çoðunluk hisseleri yabancý bir kuru-
luþa satýldý. Türk Telekom çalýþanlarý iþlerinden edildi, 52 bin olan personel sayýsý 
38 bine indirildi. 

Türk Telekom'un yabancý iþvereni Oger, esnek çalýþma koþullarýný dayatmaya 
baþladý. Ýkramiyeleri yarýya indirmek, çalýþanlar arasýnda ücret dengesizliklerini 
artýrmak için giriþimlerde bulundu. 

Ýþte bu noktada, Türk Telekom'da örgütlü bulunan Türkiye Haber-Ýþ Sendikamýz, 
kamuoyunu bilgilendirerek bu dayatmalarla karþý mücadele baþlattý. Üyelerinin 
hak ve çýkarlarýný korumak, uzun yýllardýr verdiði mücadele sonucunda elde ettiði 
haklarýný kaybetmemek adýna, bu dayatmalara karþý güçlü bir duruþ sergiledi. 

Türk Telekom'da  toplu iþ sözleþmesinin imzalanmasý sürecinde Türkiye Haber-
Ýþ Sendikamýzýn verdiði bu mücadele, bizlere büyük bir moral verdi, gücümüze 
güç kattý. Bizlerin mücadeleleri için örnek oldu. Sendikal dayanýþmamýz güçlen-
di, kendimize ve birbirimize olan inancýmýz pekiþti. 

Bu mücadelenin verilmesinde katkýsý olan, emeði geçen, baþta Türkiye Haber-Ýþ 
Sendikamýzýn deðerli Genel Baþkaný Ali Akcan ve Genel Merkez Yöneticilerini, 
Þube Baþkan ve Yöneticilerini, Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý'nýn deðerli üyelerini, 
mücadeleye destek veren kardeþ sendika ve kuruluþlarý, bu mücadelede iþçi 
sýnýfýndan yana olan, greve destek veren Türk halkýný candan kutluyorum ve 
teþekkür ediyorum. 
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BBP Genel Baþkaný Sivas Milletvekili / Muhsin YAZICIOÐLU 

Sarý öküzü ve onun sürüsünün akýbetinin hikayesini anlatarak baþlamak 
istiyorum. 

Eski zamanlarýn birinde bir öküz sürüsü yaþarmýþ. Yaþarmýþ yaþamasýna, ama 
civardaki aslanlar bir türlü rahat býrakmazmýþ onlarý. Hemen her gün saldýrýrlar-
mýþ sürüye. Öküz dediðin öyle yabana atýlýr bir hayvan deðil ki, Bir araya top-
landýlar mý kolayca defetmesini bilirlermiþ o koca aslanlarý. Gerçi bir iki sýyrýk 
alýrlarmýþ, Ama yine de boyun eðmezlermiþ aslanlarýn zorbalýðýna. Gün geçtikçe 
aslanlarý almýþ bir kaygý. Tavþan, fare gibi küçük hayvancýklarla beslenir 
olmuþlar. Git gide güçten düþmüþler. 

Eee aslan bu, hiç fareyle doyar mý? "her halde bize bu otlaðý terk etmek düþü-
yor" demiþ aslanlardan birisi. 

Evet diye tasdik etmiþ diðerleri. 

Nereye gideriz diye düþünürlerken "bir dakika" diye bir ses duymuþlar geriler-
den. Herkes dönüp bakmýþ sesin geldiði tarafa. 

Sürünün en çelimsiz, ama kurnaz mý kurnaz bir ferdi olan topal aslan'mýþ söze 
atýlan. 
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Hayýr demiþ, hiç bir yere gitmiyoruz. Siz bana býrakýn, ben hallederim bu iþi. 

Ýnanmamýþ kimse ona, ama haydi bir þans verelim ne çýkar diye düþünmüþler. O 
da almýþ yanýna bir iki aslan ve gitmiþ öküzlerin yanýna. Beyaz bayrak çekmeyi 
de unutmamýþ. 

Öküzlerin lideri olan boz öküz baþta olmak üzere beþ irikýyým öküz yaklaþmýþ 
onlara. 

Sormuþlar ne istediklerini. 

Topal aslan baþlamýþ konuþmaya. Bir yandan da boz öküz'ün sivri ve kocaman 
boynuzlarýna bakýp ürperiyormuþ. 

"Saygýdeðer öküz efendiler? diye baþlamýþ lafa. 

Bugün buraya sizden özür dilemek için geldik. Biliyorum, sizleri çok defa incit-
tik, kim bilir kaçýnýzda pençemin izi vardýr. Ama inanýnýz bunlarýn hiç birini 
isteyerek yapmadýk. Biliniz ki biz aslanlar, barýþçý bir milletiz. Hele öküzlerle hiç 
bir alýp veremediðimiz olamaz. Evet, size defaatle saldýrdýk, ama niye biliyor 
musunuz? Hep o sizin aranýzdaki sarý öküz yüzünden. Onun rengi öyle sizinki-
ler gibi deðil ki. Gözümüzü kamaþtýrýyor, aklýmýzý baþýmýzdan alýyor. Onu 
gördük mü ne kadar barýþsever olduðumuzu unutup size saldýrýyoruz ve sürünüze 
zarar veriyoruz. Yoksa bizim sizinle hiçbir alýp veremediðimiz yok. Onun yüzün-
den hepiniz zarar görüyorsunuz. Bir türlü rahat rahat otlayamýyorsunuz, belki 
geceleri bile kükrememiz uykunuzu kaçýrýyor. Bunlarýn hepsi sarý öküz'ün suçu. 
Verin onu bize, siz kurtulun, biz de barýþ içinde yaþayalým" demiþ. 

Boz öküz, diðer önde gelenlerle görüþmek üzere geri çekilmiþ. 

Hepsi de sýcak bakmýþlar bu teklife. 

Bir tek yaþlý benekli öküz olmaz demiþ, ama kimseye dinletememiþ sesini. 

Zavallý sarý öküz, kurban edilmiþ aslanlara. 

Hepsi birden saldýrmýþlar zavallý öküzün üzerine bir ikisini fýrlatmýþ üstünden, 
ama bitkin düþmüþ az sonra. Çýrpýnmýþ, haykýrmýþ, yardým istemiþ, yalvarmýþ, 
ama yokmuþ onu iþiten. 
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Diðerleri üzülmüþler üzülmesine, ama elden ne gelir ki. 

Bütün sürünün selameti için gerekliymiþ bu. Gerçekten de günlerce sürüye hiçbir 
saldýran olmamýþ. Huzur içinde geçer olmuþ günleri. Ama aslan milleti bu, ne 
kadar sabreder ki. Hele öküz etinin tadýný aldýktan sonra. 

Acýktýk demiþler topal aslan'a, daha bir kaç hafta bile geçmemiþken. 

O da yine almýþ yanýna bir kaçýný, bir defa daha gitmiþ boz öküz'ün yanýna. 

"Selam diye girmiþ söze. 

Gördünüz ya, biz aslanlar ne denli uysal milletiz. Doðru kararýnýz için sizi bir 
daha kutlamak isterim. Siz de huzur içindesiniz, biz de. Ne mutlu. Yalnýz buraya 
bunlarý söylemek için gelmedim. Büyük bir problemimiz var.? 

"Nedir" demiþ boz öküz merakla. 

Þu sizin uzun kuyruk demiþ topal aslan, öyle uzun bir kuyruðu var ki, nereden 
baksak görünüyor. O kuyruðunu salladýkça bizim de aklýmýz baþýmýzda gidiyor. 
Gözümüz dönüyor, sürüye saldýrmamak için kendimizi zor tutuyoruz. Halbuki 
siz öyle mi ya, hepiniz normal kuyruklusunuz. Bir onun suçu yüzünden, 
korkarým hepiniz zarar göreceksiniz. Gelin verin onu bize, bu konuyu burada 
kapatalým. Eskisi gibi barýþ ve sevgi içinde iki taraf da hayatýný sürdürsün." 

Boz öküz, yine istiþare yapmýþ sürünün ulularýyla. 

Yine sadece benekli öküz olmuþ karþý çýkan. Hepsi de verelim gitsin demiþler. 
Ýstiþare daha da kýsa sürmüþ bu defa. 

Dýþlamýþlar uzun kuyruk'u sürüden. Saatler sürmüþ zavallýnýn çýrpýnýþlarý ama 
sonunda o da yenik düþmüþ aslanlara. 

Tekrar yinelenmiþ bu olanlar, kimisinin bacaðý uzun, kimisinin boyu kýsa diye 
bahanelerle istedikçe istemiþler. Her geçen gün daha da semirmiþ aslanlar. 
Alabildiðince güçlenmiþler. Öküzlerse her gecen gün daha da zayýflamýþlar, 
seyreldikçe seyrelmiþler. Aslanlar, küstahlaþtýkça küstahlaþýyorlarmýþ. Artýk bir 
sebep bile söyleme gereði duymuyorlarmýþ. 

"Verin bize þu öküzü, yoksa karýþmayýz.." Demeye baþlamýþlar. 
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Zavallý öküzlerin hayýr diyebilecek güçleri kalmamýþ hepsi birer birer can veri-
yormuþ aslanlarýn pençesinde. Boz öküz de aralarýnda olmak üzere bir kaçý 
kalmýþ en sona. 

"Ne oldu bize, ne zaman kaybettik bu harbi aslanlara karþý, oysa ne kadar da 
güçlüydük" diye sormuþ biri boz öküz'e. 

"Biz! demiþ boz öküz, gözleri nemli ve sesi piþmanlýkla titreyerek, sarý öküzü 
verdiðimiz gün kaybettik bu harbi." 

Bu hikayeden çýkaracak ders çoktur. Ýþte sendikanýz ve genel baþkanýnýz hiçbir 
üyesini vermemiþ ve bütünü için mücadele etmiþtir. 

Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý’nýn Türk Telekom Genel Müdürlüðü ve baðlý yer-
lerinde baþlattýðý grev kararýný ilk destekleyen parti Büyük Birlik Partisi olmuþ-
tur. Çünkü haklýlýðýna inanmýþtýk. Haklý olan her mücadelenin yanýnda yer almak 
bizim deðiþmez ilkemizdir. Bu düþünceyle Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý’nýn 
grevine her yerde destek olduk. Genel merkez, Sivas ve Ýzmit'te bizzat ben 
katýldým. TBMM'de basýn toplantýsý yaparak kamuoyunun ve meclisin gündem-
ine taþýdýk. Sorunlarý hükümete ilettik. 

Haber-Ýþ sendikasýný engellemek için iftiralarda bulundular. Ülkemizin karþý 
karþýya kaldýðý terörle mücadele gündemini istismar ederek sendikanýn haklý 
mücadelesini boðmaya çalýþtýlar. 

Ancak genel baþkan Ali Akcan'ýn liderliðinde dirayetli ve kararlý bir mücadele 
verildi. Milli duyarlýlýk, ülke bütünlüðüne saygý, genel asayiþ kurallarýný bozma-
ma titizliði ve hukuka riayet anlayýþý içinde haklý davalarýný sonuna kadar savun-
dular. Bu yolda iþçilerimiz zor þartlar altýnda onurlu bir mücadele verdiler. 
Direndi ve kazandýlar. 

Bu vesileyle Haber-Ýþ sendikasýnýn sayýn genel baþkaný Ali Akcan'ýn þahsýnda 
direnen emekçi kardeþlerimi tebrik ediyorum. Ýçten baþarý dileklerimle sevgi ve 
saygýlar sunuyorum. 
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CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý, Kocaeli Milletvekili / Cevdet SELVÝ 

Telekom Grevi 

Türkiye Haber-Ýþ Sendikasýnýn ülke sathýnda yaklaþýk 26 bin üyesi iþçi ile 
16 Ekim 2007 de baþlayan 44 gün devam eden mücadelesi, baþarýlý ve 
örnek olan grevi her açýdan deðerlendirilmesi ve yararlanýlmasý gereken 

bir önem taþýmaktadýr. 

! Ýþ yerinin yani TELEKOM'un stratejik bir sektör olmasý, AB ülkesi Fransa, 
Ýngiltere ve ayrýca Rusya gibi ülkelerde özelleþtirmenin kendi içinde olabile-
ceði yabancýlara satýlamayacaðý kararlaþtýrýlýp uygulandýðý halde Türkiye'de 
Telekom bir yabancý sermayeye satýlmýþtýr. 

! Aslýnda satýlmýþ demekte mümkün deðildir. Hediye edilmiþtir. Çünkü her yýl 
ödemesi gereken taksitten fazla kar etmektedir. 

! Özel tekel olmasýna göz yumulmuþtur 

! 2 Milyar dolar KDV indirimi saðlanmýþtýr. Daha sonra vergi yükü %30 dan 
%20 ye indirilmiþtir. 

Ayrýca firmanýn tespit ettiði yüksek tarife aynen onaylanmýþtýr. 

Alýrken vaad edilen yeni yatýrýmlar, istihdam saðlama, teknoloji geliþtirme tut-
turulmamýþtýr. 
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Bu ve benzeri olaylarýn geliþtiði ve devam ettiði Telekom grevinin yaþandýðý 
dönem ve ortamda ayrý bir önem taþýmaktadýr. 

Yaklaþýk 5 yýl üçte iki meclis çoðunluðu olan AKP iktidarý vardýr. 2002 genel 
seçim öncesinden baþlayarak yýllardýr sürdürdüðü demokrasi, özgürlük, insan 
haklarý ve uzlaþma kavramlarý ve anlayýþý hiçbir alanda ve zamanda halkýn emeði 
ile geçimini saðlayanlarýn yararýna yansýmamýþtýr. 

TELEKOM da da durum aynen devam etmiþtir. 

Örgütlenme, sendikalaþma hakký ve özgürlüðü, temel insan haklarý kapsamýnda 
olmasýna raðmen çalýþanlarýn en doðal ve demokratik haklarý Telekom iþçisine de 
kullandýrýlmamýþtýr. 

Anayasa'nýn 51. ve 90. maddelerinde 2821 sayýlý sendikalar yasasýnýn 31. mad-
desinde çalýþanlarýn sendikalaþma haklarý net ve açýk bir biçimde teminat altýna 
alýnmýþ olmasýna ve müdahalenin Türk Ceza Kanununun ilgili maddesinde hapis 
cezasý ön görülmesine, onaylanmýþ ILO sözleþmesi ve diðer anlaþmalara raðmen 
tüm çalýþanlar gibi TELEKOM çalýþanlarýnýn,iþçilerinin de haklarý gasp 
edilmiþtir. 

Sendikalaþma önündeki engelleri kaldýrma sözüyle gelen hükümet býrakýn engel-
leri kaldýrmayý yeni baský ve özellikle pratikte uygulamada daha büyük engeller 
yasa dýþý anti demokrat uygulamalarýný baskýlarýný sürdürmüþ ve sürdürmektedir. 

Ýþte böyle bir ortamda kayýtlara göre 38000 iþçinin çalýþtýðý iþ yerinde 26000 
Haber - Ýþ üyesi bu haksýzlýða boyun eðmemiþtir. 

Elbette bütün engelleri, yasalara uyarak aþan Türk Haber - Ýþ sendikasý yaygýn ve 
26000 gibi çok büyük sayýdaki üyesiyle uzlaþma aramýþ, gereken duyarlýlýðý 
göstermiþtir. 

Ýyi niyetine raðmen toplu iþ sözleþmesini masa baþýnda imzalama imkaný bula-
mamýþtýr. 

Bunun nedeni biraz incelendiðinde açýkça ortaya çýkmaktadýr. Çünkü AKP ikti-
darýný arkasýna alan yeni iþveren iþçiyi bölmüþ, pek çok çalýþana ve ayný iþi 
yapanlara farklý ücretler vermiþ, bir kýsmýný kapsam dýþý býrakarak grevi yapýla-
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maz duruma getirdiðini zannetmiþtir. Çok mümkün olan anlaþmayý, uzlaþmayý 
saðlamamak için her türlü giriþimde bulunmuþtur. 

Burada esas amaç sendikayý güçsüzleþtirmek ve Telekom'u sendikasýz bir iþ yeri 
haline getirmek olmuþtur. 

Ancak bütün baský ve oyunlara raðmen T. HABER- ÝÞ 'in Genel Baþkaný, yöneti-
cileri ve temsilcileri, haklý ve bilinçli üyeleri birlik, karþýlýklý güven ve kararlýlýk-
larý ile mücadeleyi sürdürmüþler ve müþterek baþarýyý elde etmiþlerdir. 

1,5 aylýk grevde yaþananlar bu gerçekleri açýkça ortaya çýkartmýþtýr. Adeta yasal 
haklarýný kullanan iþçi ve sendikalarý düþman gibi görülmeye kamuoyunda 
yýpratýlmaya çalýþýlmýþ hatta iftiralara kadar vardýrýlmak istenmiþtir. 

Ancak iþçiler ve sendikalarý Türk Haber - Ýþ bu haklý mücadelesini ve yasal grev-
lerini açýk alýnla sonuçlandýrmýþlardýr. 

Burada iþçiyi- sendikacýyý tanýmayan iþverene bu anti demokratik yol ve yönte-
mi gösterenler ders çýkarmalýdýr. 

Bu grevde TELEKOM gibi altýn yumurtlayan tavuðu hediye edenler biraz 
düþünmelidir. 

Çalýþma hayatýný düzenlemekle, yönlendirmekle görevli ve sorumlu olanlar 
kendilerini ve düþtükleri durumu gözden geçirmelidirler. 

Bu oyunlara alet olanlar biraz vicdanýnýn sesini dinlemelidirler. Korkuyla, tes-
limiyetle hak alýnamayacaðýný bilmeyenler bir kez daha düþünmelidirler. 

38.000 çalýþaný olan bir iþyerinde 26.000 üyeyle ve grevin kýrýlmasý için pek çok 
yasa dýþý giriþimlere raðmen elde edilen bu haklý baþarý; 

! Küresel sömürüye karþý yapýlan bir mücadele olarak da algýlanacak ölçüdedir. 

! Demokrasi, özgürlük, insan haklarý ve uzlaþmadan bahsedenlerin sorumlu 
görevli ve yetkili olanlarýn düþtüðü acýklý durum yasadýþý eylemlere destek 
olmasýna raðmen hak edilen bu büyük baþarý örnek alýnacak boyuttadýr. 
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Türkiye'de ve dünyada yapýlan pek çok grevler vardýr Ancak grevin zamaný, 
grevin yapýldýðý ortam ve güç dengesi grevlerin deðerini, önemini ve örnek 
olmasýný saðlar. Onun için Türkiye Haber-Ýþ'in Genel Baþkanýndan düz üyesine 
kadar bu kararlý yasal hak mücadelesini ne kadar kutlasak azdýr. 

Kendileri bu riskli ortamda ne kadar övünseler, gururlansalar haklarýdýr. 

Her grev, eylem biter. Artýk grev hak alma, hak arama mücadelesi uzlaþmayla 
sonuçlanmýþ ve imzalar atýlmýþtýr. 

Telekom da kin, garez kalmayacak, kiþisel sürtüþmeler olmayacaktýr. 
Bu grevden taraflar doðal olarak dersler çýkaracaktýr. 

Bu iþ yerinde hoþgörü, huzur ve kaliteli hizmet devam edecektir. 

Çünkü bütün çatýþmalar, sürtüþmeler uzlaþmayý saðlamak için yapýlmýþtýr. 

Ekmek parasý için yaþadýðý ülkesi, çoluk çocuðunun geleceði için ve gelecek 
kuþaklar için yapýlmýþtýr. 

Bu örnek, yasal, demokratik mücadeleyi sürdüren, baþarýyla sonuçlandýran 
sendikacý ve iþçileri içtenlikle kutluyorum. 
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CHP Ýstanbul Milletvekili / Bayram MERAL 

Türk Telekom 

Dünyanýn bir çok ülkesinde üretimi ve istihdamý artýrmaya yönelik 
özelleþtirmeler yapýlmýþtýr.Yapýlan bu özelleþtirmelerde devletin malý 
birilerine peþkeþ çekilmemiþ, çalýþanlarýn hakký ve hukuku korunmuþ-

tur.Türkiye IMF ile pazarlýða baþlayýp borç talebinde bulunduktan sonra IMF 
tarafýndan bazý þartlar öne sürülmüþ ve bu þartlar Türk hükümetleri tarafýndan 
kabul edilmiþtir.Bu talepler þunlardýr; 

1- Yatýrýmlar durdurulacaktýr. 

2- Tarýma ve Hayvancýlýða verilen destek kesilecek, ihtiyaç halinde yurt dýþýn-
dan karþýlanacaktýr. 

3- Özelleþtirme bütün hýzý ile yapýlacaktýr.Özelleþtirmeden önce özelleþecek 
müesseseler elden geçirilecek iþçiler büyük ölçüde emekliye ve iþten ayrýl-
maya mecbur edilerek ,alýcý firmanýn yüklenmesi gereken haklardan kur-
tarýlacak. 

4- Ýþçi, memur, emekli aylýklarýnda ve ücretlerinde gereken artýþ yapýlmayacak-
týr. Yani bir nevi ücretler dondurulacak, enflasyonun altýnda býrakýlacaktýr. 

5- Yabancý sermayenin Türkiye'de yatýrým yapabilmesi için kendilerine her türlü 
yasal destek saðlanacaktýr. 

6- Emeklilik yaþý kadýnlarda 60 erkeklerde 65 e çýkarýlacak, böylece kýsa süreli 
çalýþan iþçilerin emeklilik hakký ortadan kaldýrýlacaktýr. 
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Türkiye'deki özelleþtirme ve ekonominin gidiþatý bu talepler üzerine kuruldu. 
Ülkenin en verimli müesseseleri yok pahasýna yerli ve yabancý tekellere satýldý. 
Bu kuruluþlarýn en önemlilerinden birisi de Telekom'dur.Telekom halk deyimiyle 
altýn yumurtlayan bir kuruluþtur.Bu kuruluþ kapalý kapýlar arkasýnda yabancýlara 
2.5 yýllýk karýna satýlmýþtýr.Bu kadar karlý bir kuruluþu alan firma toplu sözleþme 
sýrasýnda çalýþanlarýn hakkýný vermemek için AKP iktidarýndan da destek alarak 
Türkiye Haber-Ýþ Sendikasýna ve çalýþanlara meydan okumuþtur. 

Türk-Ýþ Baþkaný iken Polonya'yý ziyaretimde Polonya Ýþçi Sendikalarý 
Konfederasyonu Baþkanýnýn söylediði bir sözü hiç unutamýyorum.Baþkan bana 
sayýn Meral ''Ýkinci dünya savaþýnda Almanlar ülkemizi iþgal etti.Binlerce vatan-
daþýmýzý öldürdüler.Fakat topraklarýmýzý elimizden alamadýlar.Bu gün ise 
özelleþtirme yolu ile Almanlar en önemli arazilerimizi ve en verimli müessesele-
rimizi para ile elimizden aldýlar'' diye ifade etmiþtir.Benzetmek biraz acý ama 
Türkiye'deki özelleþtirmelerde buna çok benziyor. 

Kurtuluþ savaþýnda topraklarýmýza göz dikenler bu gün sahillerimizde en güzel 
arazilerimizi ve en karlý müesseselerimizi elimizden almýþlardýr.Ne acýdýr ki 
hükümetimiz yabancý sermayenin Türkiye'ye geldiðini öðünerek ifade etmekte-
dir.Sorarlar; sayýn hükümet, yabancý sermaye Anadolu'nun hangi ilinde yatýrým 
yapmýþ, üretimi artýrmýþ, istihdamý artýrmýþtýr? Bunu söyleyebilir misiniz? 
Yabancý sermaye yatýrým yapmak yerine ülkemizin kar getiren  müesseselerini 
almýþtýr. 

IMF ve Uluslar arasý finans çevrelerinin çýkarlarý doðrultusunda yaklaþýk 5 yýl 
önce bizim olan Tüpraþ, Erdemir satýlmýþ, Türk Telekom'u Arap,Kuþadasý 
Limanýný ve Citibank'ý Ýsrail,Ýzmir Limanýný Honk Kong,Baþak Sigorta ve TEB'i 
Fransýz, Adabank'ý Kuveyt, ÝETT Garajýný Dubai,Avea'yý Lübnan, Pektim'i 
Ermeni,Kazak ortaklýðý,Tekel içki ve sigarayý Amerikan, Alternatifbank ve 
Finansbank'ý Yunan, Oyakbank ve Dýþbank Hollanda'lý, Denizbank Belçika, 
Türkiye Finans Kuveyt, Þekerbank Kazak, Yapý Kredinin yarýsý Ýtalya,Türkcell'in 
yarýsý Finli ve Rus,Garanti Bankasýnýn yarýsý Amerikan,Eczacýbaþý ilaç 
Çek,TGRT Amerikan, Döktaþ Fransýz, Demirdöküm Alman, Süper FM'i 
Kanadalý firmalar almýþtýr. 

Bugün Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý'nýn (ÝMKB) %70'i yabancýlarýn 
elindedir. Bankacýlýkta yabancý payý %40'ý aþmýþ, sigortacýlýkta bu oran 
%70'lerdedir. 
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Satýþý ilk kez 20 yýl önce Turgut Özal tarafýndan gündeme getirilen Türk Telekom 
1995 yýlýnda Tansu Çiller tarafýndan artan bütçe açýklarýný kapatmak için 
özelleþtirme kapsamýna alýndý. O tarihte Türk Telekom' un fiyatý 40 milyar dolar 
olarak hesaplanmýþtý. 

Türk Telekom'un %55 hissesi 1.3 milyar dolarý peþin , geri kalaný 5 taksit olmak 
üzere 6.5 milyar dolara,kapalý kapýlar ardýnda yaklaþýk 2.5 yýllýk karýna Hariri 
ailesinin sahibi olduðu Öger Telekoma satýldý.Özelleþtiðinde 52 bin personele 
sahip olan Türk Telekom'un daha sonra 13 bin çalýþaný diðer kamu kurum ve 
kuruluþlarýna gönderilerek devlete 800 trilyon bir yük daha yüklendi.Böylece 
Hariri ailesi hiçbir yatýrým yapmadan 800 trilyon kar elde etti. 

Türk Telekom bugün yeniden oluþturulmaya kalkýþýlsa,  tesis maliyetinin 200 
milyar dolarý bulacaðý tahmin edilmektedir. Pakistan Telekomun  %26'sý 2.6 mil-
yar dolara satýldýðý düþünülürse abone sayýsý ve karý hesaplandýðýnda  Türk 
Telekom'un yaklaþýk deðerinin 40 milyar dolar, %55'nin de 22 milyar dolar 
civarýnda olmasý gerekir. 

Yaklaþýk 25.680 çalýþaný ilgilendiren 7. Dönem Toplu Ýþ Sözleþmesi 
görüþmelerinde Türk Telekom karþý teklifini, 60  günlük müzakere sürecinin 59. 
gününde vererek anlaþma yapmak istemediðini göstermiþtir. 

Grevin baþlamasýndan kýsa bir sonra kimler tarafýndan yapýldýðý belli olmayan 
sabotajlar gerçekleþmiþ,Telekom yetkilileri bu suçu grevdeki iþçilere atmak 
istemiþ ancak bir sonuç alamamýþlardýr.Bununla da yetinmeyen iþveren grev 
kýrýcýlýðý yaparak meydana gelen arýzalarý grevdeki iþçiler yerine taþeron fir-
malara yaptýrmak istemiþ,yaklaþýk 10.300 çalýþanýn viziteye çýkmasýný engelle-
yerek yasalarý çiðnemiþtir.Sendika yetkilileri de, hak ihlalleri yapan Türk 
Telekom yöneticileri hakkýnda Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyu-
rusunda bulunmuþ, ancak hükümette bütün bu olup bitenlere gözlerini kapat-
mýþtýr. 

44 günlük grevin sonunda iþverence getirilen kapsam dýþý ve esnek çalýþma tek-
lifi geri çekilmiþ , ücret farklýlýklarý bu dönem toplu iþ sözleþmesi süresi içinde 
giderilecek þekilde düzenleme yapýlmýþtýr.Ýþverenin ödememek için ýsrarcý 
olduðu ikramiye ve ilave tediye miktarlarý korunmuþ bundan sonrada ödenmesi 
saðlanmýþtýr. 

Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý’ný ve sendikanýn üyelerini tebrik ediyorum. 
Uluslararasý sermayeye karþý ilk sýnavý Türkiye Haber-Ýþ Sendikamýz 
vermiþtir.Bu mücadele Türk iþçi hareketi tarihine altýn sayfalarla geçecektir. 
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Türk sendikal hareketi için çok önemli olan bu grev,uluslar arasý tekellere, ulus-
lararasý sömürücü sermayeye, Türkiye'de emeðin hakkýný koruyan sendikalar ve 
alýn terine, emeðine sahip çýkan çalýþanlarýn olduðunu göstermiþtir. Onurlu bir 
mücadele verilmiþtir. 

Bu örnek mücadeleyi büyük bir baþarýyla yürüten bütün arkadaþlarýmý bir kez 
daha yürekten kutluyorum. 
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MHP Grup Baþkan Vekili, Mersin Milletvekili / Mehmet ÞANDIR 

Türkiye Çalýþanlarýn ve Üretenlerindir 

Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý, Türk Telekom iþyerlerinde 16 Ekim 2007 tari-
hinde GREV baþlatmýþtýr. 

25 bin iþçinin katýldýðý grev, Türk Telekom'un yurt sathýndaki iþyerlerinde 44 gün 
sürmüþtür. 

Öncelikle, Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý yöneticilerini kutluyorum; Ýþçinin 
hakkýný, hukukunu ve onurunu korumak konusunda çok yiðit bir duruþ sergiledi-
ler. Ayrýca Türk Telekom’un tüm iþçilerine de çok teþekkür ediyorum; disiplin 
içinde fedakâr bir dayanýþma ve sabýr gösterdiler. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman üretenden, çalýþandan, emekten ve 
üretimden yana olduk. 

Ýktidarýmýzda, ülkemizin tüm kaynaklarýný üretime ve üretene destek olarak kul-
lanacaðýz. 

Ülkemizi milletimizden aldýðý yetki ile AKP iktidarý yönetmektedir. Ne yazýk ki 
AKP, kendisini iktidara taþýyan küresel güçlere kapalý kapýlar arkasýnda kayýt 
altýna alýnamayan toplantýlarda hangi sözleri vermiþse, bugün gereðini yapmak-
tadýr; Türkiye, AKP iktidarý döneminde hýzla üretimden uzaklaþtýrýldý ve 
yabancýlaþtýrýldý. 
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Bu dönemde Türkiye ve Türk Milleti, 70 milyon nüfusu ile baþka ülkelerin halk-
larýnýn üretimini destekleyen, besleyen bir "Tüketim Toplumu" haline getirildi. 
Artýk Türkiye'nin en önemli ihracat potansiyeli, toplumunun tüketim potansiyeli 
kapasitesi olmuþtur. 

Yabancý sermaye bu dönemde Türkiye'ye yatýrým yapmaya, üretim yapmaya ve 
istihdam yaratmaya gelmemektedir. Cumhuriyetimizin eseri ve halkýmýzýn el 
emeði göz nuru kuruluþlarý, tesisleri ve fabrikalarýný haraç mezat satýn almayý ter-
cih etmektedir. Siyasi iktidar þaibeli iliþkiler ve ihalelerle bu kuruluþlarý 
yabancýlara peþkeþ çekmektedir. Yapýlan özelleþtirmelerin tamamýnda bu türlü 
endiþe ve iddialar olduðu basýnda yazýlýp konuþulmaktadýr. 

Türk Telekom da yoðun þaibe ithamlarý altýnda inadýna yabancýlara satýlmýþtýr. 

Aslýnda Türk Telekom, baþta Telekom iþçisi olmak üzere Türk Milleti'nindir. 
Maalesef, AKP Ýktidarý'nýn taþeronluðunda GASPEDÝLMÝÞTÝR. 

Milliyetçi Hareket Partisi her zaman deðerli Telekom Ýþçilerinin ve iþçinin 
örgütlü gücü olan Türkiye Haber Ýþ sendikasýnýn yanýnda olacaktýr. Telekom 
iþçisinin bir daha GREV yapmak mecburiyetinde býrakýlmamasýný diliyorum. 
Ancak, her hal ve þartta biz, sizlerin emeðinin, ekmeðinin, hukukunun ve onuru-
nun savunucusu olacaðýz. Buna inanmanýzý ve bunun güveni içinde iþinize, kuru-
munuza sahip çýkmanýzý istiyorum. 

Korkular bizi kuþatmasýn, yarýnlar elbette Türk Milletinin savunucusu Türk 
Milliyetçileri'nin ve sizlerin olacaktýr. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19. bileþiminde yaptýðým gündem dýþý konuþ-
mayý aþaðýda sunuyorum. 

13 Kasým 2007- 19. Birleþim 

"Türk Telekom'da yaþanan bu greve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bigâne 
kalamayýz, kalmamalýyýz. Geliþmeleri kaygýyla ve endiþeyle yakýndan izliyoruz. 
Kuþkusuz, grev bir yasal haktýr ve çalýþan için kutsaldýr. Ancak toplumun ve ha-
yatýn her alanýný çok yakýndan ilgilendiren Telekom, haberleþme konusunda 
yaþanan bu grev hepimizi çok yakýndan ilgilendirmektedir. 

25.680 Telekom çalýþanýný, aileleriyle birlikte yaklaþýk 100 bin kiþiyi, kendi 
kaderine terk edemeyiz. Yaklaþan kýþ þartlarýnda bu insanlarýn, ülkemize ve 
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Telekom'a yýllarca hizmet etmiþ olmanýn karþýlýðýnda, bu sahipsizliði ve yalnýz-
lýðý hak etmedikleri kanaatindeyim. 

Türk Telekom çalýþanlarý, kurumun tarihinde ilk defa greve gitmektedir. 
Dolayýsýyla bu grevin sebeplerine toplumca saygý gösterilmesi, üzerinde durul-
masý gerektiði kanaatindeyim. Bana göre bu grev, Telekom çalýþanlarýnýn ve 
onlarýn örgütlü gücü olan sendikanýn, iþverenle inatlaþmasý ve bir meydan oku-
masý deðildir. Bana göre bu grev, Telekom'un yeni sahipleri, özelleþtirilen, bir 
anlamda yabancýlaþtýrýlan Telekom'un yeni sahiplerinin Telekom çalýþanlarýný da 
özelleþtirmek kastý ve niyetiyle, çýkmaza giren toplu iþ görüþmeleri sonucunda 
ilan edilmek mecburiyetinde kalýnan bir grevdir. Dolayýsýyla Telekom grevinde, 
özellikle iþverenin bu yaklaþýmýna da Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 
bigâne kalamayýz. 

Biliyorsunuz, toplu iþ görüþmelerinde kapsam dýþý-kapsam içi ayrýmý yapýlarak, 
kapsam dýþýnda kalan iþçilerin sayýsýnýn artýrýlmasý ve bir ayrý statüde muame-
leye tabi tutulmasý, iþveren tarafýndan ýsrarla istenmiþtir. Kapsam dýþýnýn anlamý, 
sendikasýz bir çalýþmayý, grev ve lokavtsýz bir iþ hayatýný öncelikleme veya bu 
anlamda çalýþmayý düzenleme niyetini ifade eder. Grevli ve lokavtlý iþ hayatý, 
demokrasimizin çok deðerli bir kazanýmýdýr ve bu kazaným, toplumca bedeli 
ödenmiþ bir kazanýmdýr. Bunu çok önemsiyorum, çok deðerli buluyorum ve 
Meclisimizin, iþ hayatýmýzýn, iþçilerimizin, çalýþanlarýmýzýn bu kazanýmýna sahip 
çýkmasýný da önemsiyorum. 

Bu arada, söylenmesi gereken bir husus, bu grev süresince Telekom altyapýsýnda 
meydana gelen ve sabotaj olduðu iddia edilen birtakým geliþmelerdir. Bunlarýn da 
kabul edilemeyeceðini ifade ediyorum. Ancak bu olaylardan Türk iþçisinin 
sorumlu tutulmasýný, suçlanmasýný da kabul etmek mümkün deðildir. Bizim 
iþçimiz, ekmek yediði kaba hýyanet etmeyecek kadar asaletlidir. 

Deðerli milletvekilleri, temennim, bu grevin hemen bitirilmesidir. Ýþçiden yana 
bir tavýr konarak bu grevin bitirilmesidir. Bu noktada Hükûmete büyük sorumlu-
luk ve görev düþmektedir. Hükûmetimiz, daha önce örneklerinde görüldüðü gibi, 
iþçi ile iþveren arasýnda, sendika ile iþveren arasýnda, iþçiden yana bir tavýr ortaya 
koyarak, adaletli, olmasý gereken, doðru bir yaklaþýmla arabuluculuk yapmalýdýr 
ve bu Telekom grevi, daha büyük tahribatlara… Özellikle altyapýda, onarým 
hizmetleri durmak üzeredir; iletiþim, haberleþme, altyapýdaki bu arýzalardan 
dolayý büyük zarar görmektedir. Bu, toplumun, ülkenin ortak malý olan bu konu-
da Hükûmetimizin seyirci kalmasý kabul edilebilir bir tavýr deðildir. 
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Deðerli milletvekilleri, gündem dýþý konuþma maksadým, Telekom grevine dikka-
tinizi çekmek ve bu noktada, Hükûmetimizin, bir aya ulaþan bu süreci bitirmeye 
özel bir gayret göstermesini talep etmektir. Bu sebeple, tez zamanda, Telekom 
grevinin, iþçiden yana bir düzenlemeyle… Çünkü sebep, iþçinin maaþlarýna zam 
talebi deðildir. Ýþçi, uzun yýllarýn getirdiði bir müktesep olarak oluþan hakkýný 
korumak, iþ yerlerinde kapsam içi-kapsam dýþý ayrýmýyla iþ barýþýnýn, çalýþma 
barýþýnýn zarar görmesine engel olmak için greve çýkmýþtýr, yoksa ücret zammýy-
la ilgili iþverenle sendika arasýnda aþýlamayacak bir mesafe kalmamýþtýr. Ama 
özellikle sosyal haklar ve iþ tanýmý, iþçi tanýmý konusunda anlaþmazlýklar bulun-
maktadýr. 

Bu grevin bir an önce bitmesini diliyor, temenni ediyor, hepinize saygýlar sunu-
yorum." 
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Emek Partisi Genel Baþkaný / Levent TÜZEL 

Bu Grev Hepimizin 

Telekom iþçilerinin 44 gün süren grevi, ülkemiz iþçi hareketi tarihine önem-
li deney ve kazanýmlar býrakarak baþarýyla sonuçlanmýþtýr. Bu baþarýnýn 
arkasýnda; tüm ülkede yaygýn haberleþme gibi bir iþkolunda olmasý, 

sendika üyesi iþçilerin tümüyle bütün bir gövdesiyle grevi sürdürmesi, iþçilerin 
kendi içinde birliklerini korumalarý, grevcilerin sadece iþçi sýnýfý ve örgütlerince 
desteklenmesi deðil deðiþik halk kesimlerince haklý bulunarak desteklenmesi ve 
tabi ki sendikanýn kararlý tutumu yer almaktadýr. 

Emek Partisi bütün örgütleriyle bu onurlu mücadelenin içinde iþçilerin yanýnda 
yer almýþ ve halka gerçeklerin anlaþýlmasý için ne olup bittiðini anlatmýþ; destek 
ziyaretleri, yardým toplama, açýklamalar yapma gibi bir çok etkinlikte bulunmuþ-
tur. Gerek her zaman iþçilerin sesi olmuþ Evrensel gazetesi gerekse bir bakýma 
Telekom iþçilerinin grevleriyle yayýn hayatýna katýlan Hayat Televizyonunun 
haberlerinden herkes gibi bizler de bilgilendik, iþçilerle yakýnlaþtýk, duygu-
larýmýzý paylaþtýk. Bizzat katýldýðým toplantý ve ziyaretlerde edindiðim izlenim-
leri sendikal hareketle paylaþmak amacýyla aktarmaya çalýþacaðým. 

Türk Telekom'un sermaye güçlerinin hükümeti olan AKP tarafýndan sahte bütün 
"milli" söylemlere raðmen yabancý tekellere özelleþtirme yoluyla peþkeþ çek-
ilmesi, Telekom iþçilerini greve götüren sürecin baþlangýcýný oluþturmuþtur. 
Haber Ýþ sendikasýnýn da deþifre ettiði gibi yok parasýna Telekom hisselerini satýn 
alan yabancý sermaye tekeli, karlarýný büyütmek için Ýþ yasasýnýn esnek çalýþma 
maddelerini kullanmaya, örgütlü iþçileri sendikadan koparmaya dönük hesaplar-
la TÝS dayatmýþtýr. Dolayýsýyla sendikanýn ücret ayarlamalarýndan öte varlýk yok-
luðu ortaya konulduðundan greve gitmesi kaçýnýlmaz olmuþtur. Ýþ kolunda uzun 
yýllar sonrasýnda yaþanan bu grev hiç þüphesiz Telekom iþçileri için bir çok 
bakýmdan bir ilk olmuþ; hükümete ve patronlara dair gerçekleri görmelerini 
saðlamýþtýr. Ayný þekilde ülkemiz emek hareketi açýsýndan da moral ve umut 
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olmuþ, birleþik bir emek hareketinin ihtiyaçlarýnýn ve olanaklarýnýn görülmesini 
saðlamýþtýr. 

Bayrampaþa'da katýldýðýmýz kahvaltýlý bir toplantýda iþçi arkadaþlardan biri 
AKP'nin iþçilere yaklaþýmýný çarpýcý bir þekilde sergilemiþtir. "Telekom yakýn 
zamanda önemini kaybedecek" diyen AKP yöneticisinin gözünde bir insanýn, bir 
iþçinin, bir ülke hizmet sektörünün konulduðu yer bir hiçtir. Bugün hangi "deðer-
ler" para etmektedir, geçerli olan budur. Özelleþtirmenin yarýnlarda doðuracaðý 
problemlerin kýymeti harbiyesi yoktur. Onlar ve bütün sermaye güçleri ve parti-
leri için her þey para, kar ve piyasa ihtiyaçlarý üzerinden hesaplara tabidir. Ýþçi aç 
kalacakmýþ, iþsiz olacakmýþ, çocuklarýna bakamayacakmýþ, halk daha pahalý 
hizmet alacakmýþ, bunlarýn önemi yoktur. 

Grev, Telekom ve Haber iþ camiasýnda olduðu gibi iþçi, emek, hak diye bir derdi 
olan herkes için de öðretici olmuþtur. Ýþçi sýnýfý ve emekçilerin sermaye saldýrýlarý 
karþýsýnda direnebilmeleri ve kazanýmlarý koruyabilmelerinin yolu birleþik, genel 
ve kalýcý bir hareketten geçmektedir. Emek hareketinin kararlý bir direnç 
merkezine sahip olmasý, eylemlerin lokal kalmamasý, deðiþik iþkollarýndakilerin 
yalnýz kalmamasý önemlidir. Dün Telekom'un özelleþtirilmesi, iþçilerinin grevi 
sadece onlarýn sorunu deðil idiyse bugün de örneðin Tekel'in özelleþtirilmesi 
karþýsýnda iþçilerin direniþi sadece onlarýn sorunu deðildir. Sermayenin egemen-
liðinin dayanaðý, büyük oranda emekçilerin ve halkýn bu bölünmüþlüðünde; 
iþçinin, memurun, iþsizin, sözleþmelinin, kadrolunun, taþeronun karþý karþýya 
getirilmesinde, güçlerini birleþtirememesinde aranmalýdýr. 

Dolayýsýyla bugün Telekom iþçisinin ne yaptýðý; zamlar, sosyal güvenlik tasfiye-
si, özelleþtirmeler, hak gasplarý, savaþa harcanan milyon dolarlar, nihayetinde 
iþçiden ve emekçiden alýp götüren bu uygulamalar, politikalar karþýsýnda YAN 
YANA gelebilmesi, birleþik bir hareketi örebilmesi önemlidir. Emek örgütleri 
olarak sendikalarýmýz, konfederasyonlar, onlarýn yer aldýðý emek platformu gibi 
güçler, emperyalist sermaye merkezleri ve iþbirlikçi siyasi iktidarlar  karþýsýnda 
halkýn önüne düþebilmelidir. Ýþte o zaman Telekom grevinde olduðu gibi her iþçi 
destek verdiði partinin gerçek yüzünü görecek ve kaderini ellerine alabilecektir. 

Grev boyunca onurlu bir mücadele sergileyen yiðit Telekom iþçilerini, grevi 44 
gün boyunca tavizsiz, iþçileriyle birlikte sürdüren Haber Ýþ sendikasýný ve yöneti-
cilerini kutluyor; halkýmýzýn gerçekten baðýmsýz ve demokratik bir ülkeye kavuþ-
ma mücadelesinde; emek, barýþ ve demokrasi için direniþte birlikte olmayý 
diliyorum. 
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Eski Ulaþtýrma Bakaný / Enis ÖKSÜZ 

Türk Telekom Grevi ve Özelleþtirme 

Demokrasinin olmazsa olmazlarýndan olan sendikalarýn sosyal adalet, 
zengin Türkiye, güçlü devlet ve kalitesi yüksek nüfus konusunda çalýþ-
malarý elbette takdirle karþýlanýr. Bu olmaz ise olmaz kuruluþlara karþý 

tahrip hareketi içinde olmak, ayný zamanda; yabancýlaþmaya hýz vermek, yol-
suzluklarý kanuna uydurmak için kanun çýkarmak, hukuka karþý hile yapmak… 
affedilmez bir vatan hainliði olarak anlaþýlabilmelidir. Özellikle bu kavramlara 
dikkatli ilgilerimiz süreklilik göstermelidir. Devlet, adalet, eðitim, saðlýk, güven-
lik ve diðer meslek kuruluþlarý bir toplumun geleceði için çok önem kazanmýþtýr. 
Siz sendikacýlar ve kuruluþlarýnýzýn çalýþmalarý tahrip ve yozlaþtýrmak isteyen 
güçlere karþý koruyucu, geliþtirici ve düzenleyici faaliyetleriniz varlýk ve insani 
hizmetler bakýmýndan da bir kutsallýk kazanmýþtýr. Önce bunun farkýnda olmak 
gerekir. Karþý olan güçler bunun farkýndadýr. Hukuk bu sebeple vardýr. Hiçbir 
kimse veya kitle, baþkalarýnýn merhamet ve anlayýþýna býrakýlamaz. Baþka 
ülkelerin insafýna ve merhametine býrakýlan bir tek geliþmiþ ülke yoktur. 
Gelecekleri de asla kendilerine býrakýlmamýþtýr.. "Herkes kendi ölüsü için aðlar" 
sözü bugün de geçerlidir. 

Bu þekilde birkaç tespit ile söze baþlarsak; bu grev, Türkiye tarihinde ilk ciddi bir 
grevdir. Bundan önceki grevler teþebbüs aþamasýnda kalmýþtýr. Ýþçi ile iþveren 
anlaþabilmiþ, iþçi de iþveren de bundan birlikte yararlanmýþtýr. Neden ilk ciddi 
grev derseniz onu da izah edeyim: sendikalarýn çok üzerine gidildiði, hatta 

203 



T Ü R K  T E L E K O M  G R E V Ý  

zayýflatýldýklarý bir dönemdeyiz. Piyasa ekonomisi adý altýnda veya globalleþme 
mecburiyeti ileri sürülerek, milletlerarasý sömürgeci yayýlmacýlýðýn, iþgal ve yeni 
oluþumlara hýz verdiði, özelleþtirme ile iþsizlik ve yoksulluðun arttýðý, gelir 
daðýlýmýnýn çok bozulduðu, yalan rüzgarlarýna inananlarýn ciddi þekillerde teþki-
latlý güç haline gelebildikleri bir dönemi yaþýyoruz. Uyanýk olmak mecburiyeti 
vardýr. Þu andaki Telekom grevi bu yüzden çok önemlidir. 26.500 (yirmialtýbin-
beþyüz) iþçi greve katýlmýþtýr. Yani yüzde doksandokuzu bu greve katýlmýþtýr. Bu 
çok önemli bir mesajdýr. Sendikacý arkadaþlarýmý kendi meselelerine ve 
Türkiye'nin meselelerine bu yoðunlukta ve kararlý bir þekilde sahip çýkmalarýn-
dan dolayý kutluyorum. Mutlaka baþaracaksýnýz. Çünkü haksýzlýklar karþýsýnda 
doðru hareket içindesiniz. Neyi nerede, nasýl yapacaðýnýzý biliyorsunuz. 
Hepsinden önemlisi haklýsýnýz. 

Çok yakýndan takip ettiðim bir kuruluþ olduðu için Türk Telekomda neler 
olduðunu biliyorum. Þimdiye kadar yaklaþýk 400.000 (dörtyüzbin) arýza oldu. Bir 
çok telefon abonesine arýza nedeni ile konuþulamadýðý halde, fatura gitmeye 
devam etti. Bu bile, ahlaki ve hukuki olmayan bir sonuçtur. Mahkemelik bir olay-
dýr. Çünkü haksýz kazanç konusudur. Ýþverenin zararýný halka ödetmektir. Bunu 
yapanlarýn merhametine inanýlabilir mi? Üzerine gidilmelidir. 

Kýyamet nereden kopuyor diye baktýðýmýzda çatlaðýn temelde olduðu anlaþýla-
biliyor. Ýþveren "eþit ise eþit ücret" vermeyi istemiyor. Ýþten çýkarmalara bahane 
arýyor. Diðer taraftan sorumsuzlar da dengesizliðin sürdürülmesini kendi çýkar-
larý bakýmýndan uygun görüyor. Sonuçta, kapsam içi iþçi eziliyor, korkutuluyor, 
ve tehdit oltýnda tutuluyor. Bu adaletsizliðe boyun eðilemez. Bu konu zaten 
Türkiye'nin hedeflediði ciddi bir programdýr. Geciktirilmesi en azýndan görevi 
kötüye kullanmak olur. Burada bir hatýrlatma yapmak istiyorum. Ýkinci Dünya 
Savaþý sýrasýnda SSCB Avrupa'daki bazý ülkelere girdiði zaman, o ülkeleri iþgal 
ettiði zaman, ilk yaptýðý iþ kendilerine yardým eden Marksistleri (komünistleri) 
öldürmek olmuþtur. Askerler, güvenlik güçleri, iþçi temsilcileri ve aydýnlar 
hemen yok edilmiþtir. Bir çok komutan ve danýþman Stalin'e itiraz ederek 
"Bunlar bizim dostlarýmýz, arkadaþlarýmýz, kardeþlerimiz. Bunlar olmasaydý biz 
kurallara bu kadar kýsa zamanda hakim olamazdýk" diyerek mani olmak 
istemiþlerdir. Stalin'in verdiði cevap çok manidardýr. "Bunlar kendi vatanlarýna, 
kendi halklarýna ihanet ettiler. Bize daha fazlasýný yapabilirler. Bunlara güve-
nilmez, öldürülmeleri þarttýr." Bu gerçeði bilemeyenler içinde en çok 
Polonyalýlar, Macarlar ve Çekoslovakyalýlar telef oldular. Emperyalizm rengi ne 
olursa olsun insanlarý kullanýr atar. Yenilerini bulmaya çalýþýr. Kýssadan hisse. 
Arzu eden ve aklý olanlara duyurulur. 
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Benim ülkem, benim milletim diyemeyenlerin, iþbirlikçilerin ve adalet diyerek 
adaletsizliðe soyunanlarýn akýbeti ayný þekilde sonuçlanmaya devam edecektir. 
Herkes aklýný baþýna toplamalýdýr. Halkýmýz bilhassa gençlerimiz Atatürk'ün 
Gençliðe Hitabesini tekrar tekrar okumalýdýr. Emperyalizme karþý, iþbirlikçi 
kuruluþlarýn tehlikeleri hiçbir yerde bu kadar doðru kýsa ve veciz olarak ifade 
edilememiþtir. 

Özelleþtirme adý altýndaki söylem ve sorumsuzca yapýlan düzenleme ve eylem-
ler sonucu, acayipleþen onarýlmasý çok zor bir ekonomik ve sosyal yapý oluþtu-
ruluyor. Yabancýlaþmadaki bu ýsrarlý gidiþat, sendikal hareketler de dahil, iktisa-
di, sosyal ve kültürel hayat birlikte deðerlendirilirse tarih sorumlularý affetmeye-
cektir. Olan millete olacaktýr. Bunlarýn kötü sonuçlarý ilerde görülecektir. 
Türkiye'de bu Dünya'da, emperyalist ülkelerde bu dünyadadýr. Zaman darlýðý 
sebebiyle önemli gördüðüm ibretlik sayýlacak birkaç konuya iþaret etmek istiyo-
rum. 

Markalarýmýz ve markalaþmýþ stratejik kuruluþlarýmýz yabancýlaþtýrýlýrsa; özellik-
le de devlet elindeki tekellerden kurtulalým derken onlarýn yerine yabancý tekel-
leri koyarsak, tam bir çeliþki içine düþeriz. Devlet çýkar, yerine emperyalist 
tekeller girer. Bu daha kötü olur halk için. Geçmiþte bunun acýsýný çok çektik. 
Sömürgecilerin karakterleri hiç deðiþmemiþtir. Yüzlerine güzel maske ve diller-
ine tatlý kelimeler ilave etmiþlerdir. "Eskiden Afrika'da insanlarýn elinde toprak-
larý, tapularý vardý. Sonralarý bir baktýlar ki, tapu ve topraklar sömürgecilerin 
ellerine geçmiþ. Afrikalý garibanlarýn elinde ise Ýncil ve yoksulluk kalmýþtýr" 
markalarý, stratejik kuruluþlarý, bilhassa sýnýr boyu topraklarý, su kaynaklarýný, 
bor ve petrol yataklarýný satmak özelleþtirme deðildir. Hiçbir batý ülkesi veya aklý 
ve saðlam inancý olan baþka bir ülkenin yöneticileri böyle budalalýk yap-
mamýþlardýr. Kandýrýlan birkaç ülke sorumlularý da þimdi dizlerini dövüyor. 
Gaflet, dalalet ve ihanet baþladý mý durdurulmasý da zorlaþýr. Gerçek Allah 
sevgisi ve sorumluluk duygusu taþýyan insanlar için söylüyorum. "Özelleþtirmeyi 
dayatan batýlý ülkelere bir bakýn. Onlar belirli sahalarda ne yapýyor. Bunu gör-
meniz bile yeterlidir. Uyurgezerlik, DUR BAKALIM NE OLACAK anlayýþlarý 
devlet politikasý olamaz. 

ABD, Ýngiltere, Almanya, Fransa vb. ülkelerde yüzde ellibiri yabancýya satýlan 
bir Telekom yoktur. Halbuki oralarda çok sayýda Telekom iþi yapan þirketler 
vardýr. Bir miktar hisse verenler arasýnda idareyi yabancýlara veren bir tek ülke 
yoktur. 
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Ulaþtýrma Bakaný olduðum dönemde yüksek sesle baðýrmaya mecbur kaldým. 
"Telekom tek gelinlik kýzýmýzdýr. Bunu ele güne kepaze ettirmeyelim" baþka türlü 
de anlatmaya çalýþtým. "Altýn yumurtlayan tavuk kesilmez" böyle bir dev kuruluþ 
içi boþaltýlmasýna raðmen, en kötü yýlda bile yaklaþýk iki buçuk milyar dolar 
(yaklaþýk üç katrilyon lira) kar ediyor. Gelin bunun bir kýsmýný özelleþtirelim. En 
fazla yüzde onikisi de memur, iþçi, esnaf, serbest meslek, çiftçi ve iþadamlarýna 
devredilsin. Gelir durumu düþük olanlara kardan pay daðýtmadan bedelini hazin-
eye verelim. Gerçek özelleþtirme böyle olur. Mülkiyet halka yayýlmýþ olur. Fakir 
halkýmýzýn eline bir miktar gelir de buradan geçer. Mevcut telkinler yolsuzluk ve 
hýrsýzlýk kokuyor" dedim. Heyhat sessizlik içinde yalnýz býrakýldým. Hakikatler 
karþýsýnda susmak dilsiz þeytanlýktýr dedim. Halkýmýz duydu. Anlamasý gereken-
ler ise, ille de blok satýþ yapalým, onu da yabancýya satalým diye tutturdular ve hiç 
durup düþünmeden ayný teraneyi sürdürdüler. Ne zaman ki, güvenlikten sorumlu 
birimler tehlikeyi ifade ettiler, iþte o zaman bu iþ durdu. Türkiye halký düþünme 
zamaný buldu. Ancak, daha sonraki hay huy içinde varlýðýmýz bize 
yabancýlaþtýrýldý. O gün ne kadar doðru yaptýðým þimdi daha açýk bir þekilde 
görülmeye baþladý. 

Telekom'un yüzde elli beþi satýlarak ciddi tehdit altýna girdiðimiz bilinmelidir. 
Tele kulak olaylarýnýn içine yabancýlar da girebileceklerdir. Yabancýlarýn deyimi 
ile "Telekom sayesinde yabancýlara yatak odalarýný dinleme yolu açýlabilmiþtir" 
Devlet erkanýnýn konuþmalarý, savaþ ve özel takip halleri bile güvenlik bakýmýn-
dan tehlikeye sokulabilmiþtir. Özel hayatýn gizliliði de bu tehlikeye daha çok 
maruz kalabilir hale gelmiþtir. Olup bitenler bunun sonucu bakýmýndan ibret veri-
ci deðil mi? Hollanda'nýn bir Telekom þirketini ABD li iþ adamlarý satýn almak 
istediði zaman ne demiþlerdi hatýrlayalým. "Bizim yatak odalarýmýz bize aittir" 
hiç tehlike bölgesi içinde olmayanlar bile, iþte bu kadar hassas olabildiler. Yunan 
Telekom' unun yaklaþýk yüzde yirmisi özelleþtirildi. Daha sonra önemli konuþ-
malarýn bir batý ülkesine aktarýldýðý ortaya çýktý. Yunanistan'da kýyamet koptu. 
Yabancý devlet yöneticileri ile Yunan ilgililer gizli görüþmeler yaptý. Bir süre 
sonra medya dahil konu ciddi olarak gündemden kaldýrýldý. Skandalý ortaya 
çýkaran teknisyen bir süre sonra öldürülmüþ olarak bulundu. Türkiye'de daha 
þimdiden sýnýr dýþý edilen çoðu Ýngiliz bir çok kimsenin yakalanabildiðini malum 
medya bile yazdý. Gidiþata bakýlýrsa açýk yahut gizli bir þekilde Türk Telekom'a 
Yunan ortaklar dahil olursa, Yunan'ýn sessizliði daha açýk bir þekilde anlaþýlacak-
týr. Tarih boyunca Türklere çok büyük düþmanlýk yapagelmiþ emperyalist 
ülkelerin bu iþleri, diðer ülkelerde kurduklarý ve temsilci olarak da ilgili ülkeler 
vatandaþlarýný kullandýklarýný hafýzalarda saklayalým. Buna göre; Elin adamlarý, 
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bizim çayýn taþý ile bizim çayýn kuþunu vurabileceklerdir. Stratejik kuruluþlar ne 
kadar önemli deðil mi? Bekleyelim, görelim ve gereðine hazýr olalým. 

Çin, ABD de bir rafineri almak istedi. Sivil toplum kuruluþlarý ve halk ayaða 
kalktý. Onlarca rafine (petrol) den bir tanesini bile sattýrmadýlar. Onlar, stratejik 
kuruluþlarýný ve markalarýnýn kontrollerini güvenilmemesi gereken yerlilere bile 
çok görürlerken bizdeki olup bitene ne demeli? 

Ben özelleþtirme düþmaný olmadým. Ancak, stratejik kuruluþlarýn ve rekabetin 
iyi iþlemediði yerlerde, kontrollerin bilhassa yabancýlarýn eline geçmesine elbette 
karþý oldum. Bu zaten güvenliðin, ahlakýn ve milli hayatýn omuzlarýmýza yük-
lediði bir mecburiyettir. Tanzimat kafalý teþkilatlý ve yabancýlarla iþbirliðini gir-
iþmiþ kimseler ise, yýkýmdan bile pay kapmak iþine kendilerini kaptýrmýþlardýr. 
Osmanlýyý yýkanlar aþaðý yukarý ayný programlarla Türkiye Cumhuriyeti'ne 
musallat olmaya çalýþýyorlar. 

Türkiye'yi geri býrakmak için her melaneti mubah gören, iþbirlikçi çeteler sudan 
baþlarýný çýkarma zamanýnýn geldiðine inanýr olmuþlardýr. Bunlarýn en büyüðü ve 
en tehlikelisi dörtlü çetedir. 

1-kirli siyasetçiler,

2-kirli iþadamlarý

3-kirli bürokratlar

4-kirli medya mensuplarýndan oluþanýdýr. 

Bunlar "Babalarýnýn evini komþularla soyan hayýrsýz, hýrsýz evlatlardýr." Bu sözü 
atalarýmýz durup dururken söylemediler. Bu çete daðýtýlmadan Türkiye olmasý 
gereken yere varamaz. Hukuk doðru yanaþamaz, demokrasi oturmaz. Ýstikrarlý 
ekonomik büyüme olmaz. Adaletli bölüþüm olmaz. Milletleþme ve milli çapta 
entegrasyon zorlaþýr. Etnik ýrkçýlýk ve bölücülük öne çýkabilecek ortam bulur. 
Allah korusun bölünmemizi veya daðýlmamýzý isteyenlere fýrsat doðar. Olup 
bitenlere bir de bu açýdan bakýnýz, öyle inanýyorum ki, en az yanýlan sizler ola-
caksýnýz. Hadi gözlemlemeye hep birlikte baþlayalým. Ýlgilenmek görmek 
demektir. 

Bugün devam eden Telekom grevinde bir baþka tespitimi arz edeyim. Yüzde 
ellibeþ hisseyi alan ve zaman içinde hisselerini kimlerle nasýl paylaþacaðýný da 
izlememiz gereken yabancý ortaklýk idarecileri ve onlara uyum saðlayanlar, grev 
kýrýcýlýðýný uygulama alanýna sokmuþ gözüküyorlar. Aylarca duruyorlar, taahhüt-
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lerini geciktiriyorlar, grev süresince zaman kazanmak yanýnda, beyanlara bakýlýr-
sa, sendikayý zayýflatmayý da hedeflemiþ gözüküyorlar. Bu böyle sürdürülürse 
iþçi çýkarma ve kýyým gelebilecek demektir. Sendikalar arasý güç birliði çok 
ihtiyaç haline gelmiþtir. Gizli grev teþvikçiliðinin altýnda veya grev kýrýcýlýk suçu-
nun altýnda her zaman iþverenlerin menfaatleri vardýr. 

Telekom'un bazý idarecileri belge bulmadan bile, grevciler telefon hatlarýný 
kestiler diyebilmiþlerdir. Sabotaj anlamýna gelen sözler söylemiþlerdir. Ýste basýn-
dan ve sendikacýlardan belgeler, bakýn görün. Haksýz yere bu idareciler kendi 
iþçilerini halka þikayet etme cüretini bile göstermiþlerdir. Bu konu da hemen tak-
ibe alýnmalýdýr. Hatlarý kesecek ahlakta bazýlarý bulunabilir mi, ne dersiniz? Boþ 
durulmamasý gerekiyor. Sizler, itham sahiplerini ispata davet ettiniz, onlardan ses 
yok. Anlaþmayý çýkmaza sokmak istedikleri kanaatindeyim. Burada ahlaki bir 
eksiklik ve zaaf görüyorum. Bu tür kapalýlýklar benim çok rahatsýz olduðum 
konular arasýndadýr. Ýþi daha ucuza yapmaya talip olan taþeronlar tarafýndan 
yapýlan grev kýrýcýlýk hareketleri hemen savcýlýða ve ilgili kuruluþlara duyurul-
malýdýr. Resmi cenahta bunun maalesef giriþimi olmadý. 

Neden karþý olduklarý grev Bakanlar Kurulu tarafýndan ertelenmedi? Çünkü Türk 
Telekom'un özelleþtirilmesi döneminde stratejik kuruluþtur diyemediler. Bunun 
stratejik olduðunu sakladýlar. Üstünü örttüler. Millet bir þey anlamadý. Þimdilerde 
anlamaya baþladý. Belgeler oluþmaya baþladý. Ýktidar hatasýný itiraf edemiyor. 
Zaten iþ buradan sakatlandý. Ortada kaldý. 

Bu iþleri yýllar önce yaþayanlar ve büyük Atatürk, yüksek bedeller ödeyerek, çok 
cefa çekerek o zamanki adýyla PTT'yi millileþtirdi. Yaklaþýk yetmiþ sene sonra bu 
iktidar akýl almaz bir sevda ile altýn yumurtlayan bu stratejik özelliði de olan 
kuruluþumuzu yeniden yabancýlaþtýrdý. Eski tehlikeler yeni þekillerde tekrar 
kapýmýzý kýrmýþtýr. Öyleyse Türk Telekom geri alýnmalýdýr. Ýþtirak ederseniz 
benim fikrime daha önceleri yaptýðým teklif temelinde halkýmýzýn yaygýn 
mülkiyet anlayýþýna dönüþtürebiliriz. Yanlýþ yapýlan bu özelleþtirmeden önce ne 
bir Bakan nede, görevlendirdikleri bir fert bana gelmedi, davet bile almadým. 
Ancak Sayýn Ulaþtýrma Bakaný'nýn önceleri bu ihtiyacý duyarken ve birden bire 
unutmasýný ben bir türlü unutamýyorum. Halbuki bu bir devlet ve hükümetlerin 
yerleþmiþ bir geleneðidir. Tüp geçit projesinin baþlatýlmasýnda, hýzlý trenin 
ihalesinde daha pek çok projede imzam olduðu halde bir teþekkür bile yapýlmadý. 
Takip edelim bakalým bunlar nereye koþuyor? 
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TÜDEF Genel Baþkaný / Ali ÇETÝN 

T. Haber-Ýþ Sendikasý’nýn
Türk Telekom A.Þ. Ýþyerlerinde 

Yapmýþ Olduðu  Grev ve Tüketici Haklarý 

Ýþçiler ekonomik ve sosyal haklarý için greve gitme kararý aldýklarýnda yada 
grev sýrasýnda medyada genellikle tüketicilere de mikrofon tutulur veya "sade 
vatandaþ" görüþü alýnýr.  Cümleler deðiþse de aslýnda sorulan sorular aynýdýr. 

"Grev sýrasýnda hizmet aksayacak ? Grevi nasýl deðerlendiriyorsunuz?" Eðer 
gazete veya televizyon kanalý sahibi iþçilerin hak arama mücadelesine karþý ise 
veya grev ait olduðu sermeye grubunun çýkarlarýna zarar veriyorsa þu tip cevap-
lar duyarýz. "Grev haklý olabilir ama bizim suçumuz ne? Caným birileri hak 
arayacak diye vatandaþa da bu çile reva görülür mü? Bunlar bize karþý grev 
yapýyor, vatandaþ olarak periþan olduk"  Haberi yaptýranýn niyeti ve amacý bir 
yana býrakýrsak, soruya verilen cevap aslýnda toplumun hak arama bilincine ve 
örgütlülük düzeyine uygun bir yaklaþým gösterir.  Toplumun dayanýþma ve gün-
lük veya anlýk çýkarlarý için geleceðini feda edip etmeme bilinciyle iliþkilidir. 

Eðer toplumda dayanýþma , hak arama,örgütlülük düzeyi yani bilinç yeterliyse 
grev sýrasýnda tüketicinin çektiði sýkýntý ne olursa olsun  grev anlayýþla karþýlanýr. 
Çünkü hiç bir iþçi örgütü  sadece "sokaktaki vatandaþ" sýkýntý çeksin diye grev 
yapmaz. Uzlaþmak için tüm yollar denenmiþtir. Yapýlacak  fedakarlýklar 
yapýlmýþtýr.  Grev yolun sonudur. Ýþçinin "üretimden gelen gücünü " kullanmanýn 
dýþýnda baþka ikna metodu kalmamýþtýr. Grev aslýnda iþverenin "biz olmazsak, 
siz olmazdýnýz" ideolojik tezine de bir yanýttýr. Çünkü üreten eller olmazsa kar 
da olmaz sermayede, üründe. Ýþçiler bir patron olmadan, ürettikleri mallardan 
elde edilen kara birileri el koymadan da üretme gücüne sahiptir.  

Tüketiciler greve bu çerçevede baktýklarý zaman grev onlar için anlayýþla 
karþýlanmasý gereken geçici bir durumdur. Çünkü aslýnda kendiside sürekli hak 
ihlallerine uðrayan ve hak aramaya çalýþan bir bireydir. Bu açýdan TÜDEF 
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örgütlülüðünde ki tüketiciler  Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý’nýn Türk Telekom iþy-
erlerinden yaptýðý grevi anlamak bir yana sempati ile baktýlar. Çünkü Türk 
Telekom iþverenini çok yakýndan tanýyorlar.  "Sabit ücret soygunu" ile her gün 
sofralarýndan bir dilim ekmeðin haksýz olarak çalýndýðýný düþünüyorlar. Ýki yýlda 
sabit ücret adý altýnda üstelik hiç bir hizmet karþýlýðý olmayan ödemenin bir 
"haraç" olduðunu düþünüyorlar.  TÜDEF örgütlülüðünde ki tüketiciler alt yapý 
denen para-mal-para iliþkisinin ve bu iliþkiden elde edilen karýn daðýlýmýnýn üst 
yapýyý yani kültürü, yani hukuku yani deðer yargýlarýný nasýl biçimlendirdiðini 
biliyorlar. Bu nedenle hiçbir hizmet karþýlýðý olmadýðý halde, sabit ücret alýn-
masýný uygun gören hukuku anlýyorlar, sabit hatlarýn GSM istasyonlarý imiþ gibi 
deðerlendirip sabit ücret alýnmasýný anlayýþla karþýlayan hukuku anlýyorlar ama 
bu hukuku onaylamýyorlar. 

TÜDEF örgütlülüðünde ki iþçiler Türk Telekom Grevi’ne bu çerçeveden baktýlar 
ve greve anlayýþla karþýlayýp destekledirler.  Grev sýrasýnda aksayan hizmetlerin 
asýl sorumlusunun T.Telekom iþvereni olduðunu biliyorlardý. Ýstedikleri  sadece 
karlarýnýn yüzde 6'sý kadar bir ücret iyileþtirmesi idi. Bu nedenle tüketiciler  grev 
sýrasýnda yaþayabilecekleri sýkýntýlarý dayanýþmanýn kendilerine düþen payý 
olarak gördü. Ýþverenin "sabotaj ", "Hayat felç olacak" gibi kýþkýrtmalarýna kapýl-
madý. Ýþçilerin son derece örgütlü, sendikalarý ile birlikte grevi ve  saldýrýlarý 
göðüslediklerini gördü. Ýþçilerin ve sendikalarýnýn grev süresince çok sorumlu ve 
kargaþaya meydan vermeyen tavrýný ve örgütlülüðünü gördü. Birlikten nasýl 
kuvvet doðduðunu, greve giden iþçinin evinde kaynayan çorbasýný sendikalarýnýn 
desteði ile kaynamaya devam ettiðini gördü. Grev sürecinde iþçisiyle birlikte el 
ele baþarýyla giden sendika örgütlülüðünü gördü ve baþarýlarýna gönülden katýldý. 

Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý’nýn ve iþçilerin birlikte baþardýklarý bu hak arama 
mücadelesi iþverenin tüm karalama ve çarpýtma dolu saldýrýlarýna raðmen 
baþarýya ulaþtý. Sendika yönetimi hiçbir aþamada iþçisi ile canlý baðýný kopar-
madý, vakarýný ve iradesini bozmadý ve baþardý. 

Öncelikle bu disiplini ve kararlýlýðý gösteren Türkiye Haber-Ýþ'li iþçileri kutlamak 
gerek, iþçisi ile el ele bu grevi vakurla ve onurla baþarýya götüren sendika yöneti-
cilerini kutlamak gerek. Bu örgütlülük ve kararlýlýktýr ki  bir haftada grevi boz-
guna uðratacaðýný düþünen Lübnanlý-Suudili Türk Telekom iþvereni  ancak 1,5 ay 
dayanabilmiþ ve örgütlü güce boyun eðmiþtir. 

Biz tüketiciler olarak hak arama mücadelesi veren iþçi kardeþlerimizi ve örgüt-
lerini her aþamada gönülden destekledik ve her zamanda destekleyeceðiz. 
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BORYAD(*) Baþkaný / Ali BAHÇUVAN 

Özelleþtirme Sonrasýnda
Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn Önemi 

Türk Telekom özelleþtirmesi öncesi ve sonrasýnda, kamuoyunda bir çok 
tartýþma yaþandý. Satýþ rakamýnýn þirketin gerçek deðerini yansýtmadýðý, 
stratejik öneme sahip kurumlarýn özelleþtirmesi ile yaþanacak sorunlar ve 

özelleþtirme sonrasýnda çalýþanlarýnýn hak kaybýna uðrayýp uðramadýðý konusun-
da çok farklý fikirler ortaya atýldý. 

Ülkemizde özelleþtirme, uzun yýllardýr tartýþýlan bir konu aslýnda. Ancak 
Türkiye'de özelleþtirmenin kamuoyuna yansýtýlan tek bir tarifi var: Verimsiz 
çalýþan ve arpalýk haline getirilen kamu kuruluþlarýný satýp gelir elde etmek. 
Aslýnda verimsiz çalýþtýðý ve düþük kâr elde ettiði söylenen þirketler, satýþa çýk-
týðýnda bir anda gözde oluyor ve talipleri saymakla bitmiyor. Ýlk tezat burada 
baþlýyor. 

En baþta verimsiz olduðu söylenen bu kuruluþlar satýldýktan sonra bir anda yük-
sek verimle çalýþan, iyi kârlýlýklar elde eden þirketler haline geliyor. Þirketin 5-7 
senelik kârý ve nakit akýþý deðerlendirildiðinde, 10 yýla varmayan süreçte kendi 
deðerini ödenecek kredi faiziyle beraber çýkarmýþ oluyor ve alana nerdeyse 
bedavaya geliyor. Þirket ayný þirket, çalýþanlar ayný çalýþanlar; tek deðiþen siyasi 
iktidarlarýn atadýðý yöneticiler. Özerk olarak yönetilebilse acaba bu fiyata mý 

(*) Borsa Yatýrýmcýlarý Derneði 
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satýlacaktý?.. Devletin kasasýna giren para ilk baþta cari açýðý düþürse de bundan 
sonra þirketin kazandýðý her kuruþ kâr transferi yoluyla yurtdýþýna akýyor ve 
senelerce bitmeyecek bir cari açýk problemi yaratýyor. Üreten toplumlar yurtdýþý-
na mal ve hizmet satar ve tasarruf birikimi saðlar; bu sayede refah içinde yaþar-
lar. Tüketen toplumlar ise, yurtiçindeki mal ve hizmeti bile yurtdýþý kaynaklý 
olarak saðlarlar. 

Bugün özelleþtirmelere iliþkin farklý görüþler ortaya sunanlar, ekonomiden anla-
mayan, piyasayý tanýmayan geri kafalý insanlar olarak tanýtýlýyor. Özelleþtirmenin 
uzun vadede gerek ekonomi gerekse halkýn refahýný ne derecede etkiyeceði ikin-
ci planda. Herkes kýsa vadede cebine girecek paraya bakýyor. Özelleþtirme yanlýþ 
yapýlýyor. Özelleþtirme yapýlacaksa, önce özerkleþtirme, sonra halka açýlma ve 
çalýþanýn þirketine ortak edilmesi, en sonunda yönetimin belli þekilde paylaþýldýðý 
bir satýþ þeklinde olmalýdýr. "Aman batýyor, kapatmayalým da bari iþçilere hibe 
edelim" dedikleri ve 1 kuruþa iþçilere satýlan Karabük Demir Çelik Fabrikalarý 
bugün borsada milyar dolarlýk deðer ifade ediyor. Ýþçiler ve bölge halký hisse 
senetleri nedeniyle zengin oldular. Bir çoðu ek iþletmeler açtý. Çalýþanýnýn ortak 
olduðu ve yönettiði hiç bir firma batmadý. Bir borsacý olarak, benimle ayný kaderi 
paylaþan insanlarýn ortak olduðu ve yönettiði þirketlerin hisse senedini almaktan 
hiçbir zaman korkmadým. Bu þirketlerde denetleyen bir deðil, binlerce göz olur. 
Bu þirketlerde kendi ortak olduðu þirketi en üst seviyeye çýkarmak için emek 
veren binlerce ortak-patron vardýr. Þirketin kaynaklarýný kaçýrarak, paravan þir-
ketlerle para transferi yaparak, halka açýk þirketini borsada tamamen sattýktan 
sonra batýran, ardýndan plazalar inþa ettirip sosyete sayfalarýndan düþmeyen 
patronlardan deðildir bu patronlar!.. 

Türk Telekom satýlýrken bir kýsmý çalýþanlarýna verilmeliydi. Çalýþanlar yöne-
timde ama özellikle de denetimde etkin rol oynamalýydý. Önümüzdeki günlerde 
halka açýlacak; bu süreç sonunda denetim görevi için BORYAD olarak bizlere de 
yetki verilmiþ olacak... 

Türk Telekom grevi sýrasýnda sert açýklamalar yapmakla eleþtirildim. Ne Türk 
Telekom'un hakim ortaklarýna ne de yönetimine karþý bir düþmanlýðým yok. 
Özelleþtirme karþýtý da deðilim; ama yazýmda da anlattýðým gibi yanlýþ þekilde 
uygulandýðýný düþünüyorum. Bir iktisatçý olarak grevi vücuttaki yüksek ateþ 
olarak görüyorum; uzun süre devam ederse kalýcý hasarlara, hatta ölüme yol aça-
bilir. Ýnsan vücudu da yüksek ateþe tepki verir, bu sayede gereken önlemler alýnýr. 
Türk Telekom grevi sýrasýnda bu tepkiyi vermesi gereken sivil toplum kuruluþlarý 
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ve medya olmalýydý. Medya ve reklam iliþkisi düþünüldüðünde, medyanýn 
ülkemizde bu tür konularda üstüne düþeni yapmasý zaten imkansýz; aksi halde 
batarlar! Halihazýrda bir çok medya grubunun zararý grup þirketleri tarafýndan 
karþýlanmakta. Ben tam olarak takip edemedim ama grev süresince yazýlý ve 
görsel basýnda yer alan Türk Telekom reklamlarý, grevden sonra hýz kesmiþ 
görünüyor. Sanýrým bu durumu çalýþanlar daha iyi gözlemleyecektir… 

Türk Telekom, birçok konuda tekel yapýsýna sahip bir kurum (yurtdýþýnda bu tür 
yapýlardaki kurumlarýn özelleþtirilmesi çok zor) ve bir tüketici olarak grev 
sürecinden direkt negatif yönde etkileniyorsunuz. Buna raðmen ne kamuoyu ne 
de tüketici dernekleri bir açýklama içersine girmemiþ, halkýmýzýn ve STK'larýn bu 
büyük sabrý da beni sýkýntýya sokmuþtur. Halkýmýz tepki verme, hak arama ve 
benzeri birçok giriþimde maðdur olduðu için sessiz kalmasý normaldir. Biz bunu 
Aktaþ, Çukurova ve Kepez, Demirbank, Sabah, Yaþarbank gibi þirketlerin hisse 
senedini alarak, hiçbir suçu yokken maðdur edilip tasarrufunu sýfýrlayan yatýrým-
cýlarda yaþadýk. Türkiye'de geliþmiþ ülkelerde olduðu gibi toplu dava açma hakký 
olmadýðý için, binlerce kiþiyi organize edip bireysel davalar açtýk. Bu davalarýn 
bize dönüþü ise, mahkeme harçlarý, masraflar ve kaybedilen davalarýn karþý 
tarafa yüklenen avukatlýk ücretleri þeklinde oldu. Þu an bu davalar Avrupa Ýnsan 
Haklarý Mahkemesi'nde ve bizi asýl en fazla üzen de Türkiye'miz ile ilgili bir 
konuyu neden buraya taþýmak zorunda kaldýðýmýzý bilememek... 

Tüm bu veriler, Türkiye'de sendikalarýn çok daha güçlü, çok daha organize ve 
çok daha iyi haklarla donatýlmýþ bir yapýya sahip olmasýný gerekli kýlýyor. 
Bireysel hak arama, yargý yoluna gitme organize olsa da çok zor ve baþarýlý 
olamýyor. 

Kendi açýmdan bakarsam, her gün evimden çýkýp iþe giderken, Türk Telekom 
binasý önünde bekleyen, soðukta sýcak çaylarýyla ýsýnmaya çalýþan insanlarýmýzý 
görünce içime attýðým duygularýmý söyleme fýrsatýný buldum. Borsanýn fiber 
optik kablolarýnýn kopmasý bir vesile oldu. "Sana ne oluyor" diyemediler… Ama 
isterim ki, bu topraklar üzerinde yaþayan herhangi bir vatandaþýmýz sýkýntýya 
düþtüðünde, ona yardým etmeye çalýþan kimseye "sana ne oluyor" diyemesinler. 

Saygýlarýmla. 
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YORUM KÖÞESÝ

Maltepe Üniversitesi Öðretim Görevlisi / Dr. Atilla ÖZSEVER 

Telekom Grevi Dersleri 

Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý'nýn 26 bin üyesiyle 16 Ekim -29 Kasým 2007 
tarihleri arasýnda Telekom iþyerinde  44 gün sürdürdüðü greve iliþkin 
dersleri þu þekilde özetleyebiliriz: 

"Türkiye'de grev gerçeðinin unutulduðu” ve "Kolay kolay kimse greve çýkamaz" 
denilen bir ortamda 26 bin iþçinin ülkenin 81 ilinde greve çýkmasý ve bunun 
baþarýyla sonuçlandýrýlmasý, iþçi sýnýfý hareketi açýsýndan önemli bir mücadele 
örneðini oluþturmuþtur. 

Telekom iþçisinin ilk kez grev yapmasýna ve ülke gündeminin o dönemde PKK 
sorunuyla meþgul olmasýna raðmen güçlü bir dayanýþma gösterilmesi, son derece 
önemlidir. 

Egemen medya ve islami basýn, grev olayýna iliþkin haberleriyle bir kez daha 
gerçek yüzünü ortaya koymuþtur. Baþta Telekom iþçileri olmak üzere tüm 
emekçi kesim, sermayeden yana olan basýný somut bir olay çerçevesinde yeniden 
gözlemlerken örgütlü gücüyle bu medyanýn grevi kýrma giriþimlerini de 
baþarýsýzlýða uðratmýþtýr. 

Grev süresince sadece sermaye medyasýnýn deðil, iþverenin ve hükümetin tutu-
mu da iþçiler tarafýndan dikkatli bir biçimde izlenmiþtir. AKP'ye oy veren 
iþçiler, siyasal iktidarýn tavrýný daha net bir biçimde görmüþlerdir. Sabotaj iddia-
larýný ortaya getiren iþverenin amacý ve niyetini de daha iyi kavramýþlardýr. 

Ýþçilerin grev süresince her sabah iþyerine gelir gibi grev yerine gelmeleri, yap-
týklarý eyleme sahip çýktýklarýnýn önemli bir göstergesini oluþturmuþtur. 

Grev, diðer sendika ve meslek örgütlerinin yoðun bir desteðini görmüþ ve çeþitli 
kesimlerin ziyaretçi akýnýna uðramýþtýr. Üyesi olduklarý Türk-Ýþ'in dýþýnda kalan 
sendika ve meslek örgütlerinin de (DÝSK, KESK, TMMOB, TTB vb.) desteði, 
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emek güçleri birlikteliðinin ne kadar önemli olduðunu bir kez daha ortaya koy-
muþtur. 

THY olayýndaki Hava-Ýþ'in tavrý ve grev oylamasýndaki (evet) kararý, Telekom 
grevine de moral destek vermiþtir.   

Bu grev, sadece Telekom iþçisi açýsýndan deðil tüm iþçi sýnýfý açýsýndan büyük bir 
önem taþýyordu. Bir anlamda, sermayenin saldýrýlarýna, özelleþtirmelere ve 
sendikasýzlaþtýrmaya karþý bir yanýt niteliðine sahipti. 

Ýþçiler, ilk kez grev yaþamalarýna raðmen daha önce özelleþtirme karþýtý eylem-
lerindeki deneyimleriyle olaya sahip çýktýlar. 

Þube düzeyindeki sendika yöneticilerinin grev yerlerini dolaþarak iþçileri her 
geliþmeden sürekli haberdar etmeleri sendikaya karþý güven duygusunu da arttýr-
mýþtýr. 

Kapsam dýþýnda olan taþeron iþçilerinin kazanýlmasý gerekliliði de, bu grevin 
önemli bir mihenk taþýný oluþturmuþtur. Taþeron iþçileriyle rekabet etmek yerine 
onlarla ayný sendika çatýsý altýnda birleþmenin önemi bir kez daha anlaþýlmýþtýr. 

Grev komitelerinin tüm iþyerlerinde oluþmamasý ve toplumu bilgilendirme 
iþlevinin sýnýrlý kalmasý, önemli bir eksiklik olarak göze çarpmýþtýr. 

Grevin önemi, Aralýk 2007'de yapýlan Türk-Ýþ kongresinde de ortaya konmuþ, 
genel kurul boyunca Haber-Ýþ delegelerinin en hareketli gruplardan biri olmasý, 
mücadeleci sendikacýlýk anlayýþýnýn iþçi kimliðindeki deðiþimini göstermesi 
açýsýndan da dikkati çekmiþtir. 

Sonuç itibariyle bu grev, uzlaþmacý ve sosyal diyalogcu sendikacýlýk anlayýþý ile 
mücadeleci sendikacýlýk anlayýþýný karþýlaþtýrma yönünden önemli bir gösterge 
olmuþtur. 
Bu grev sonrasýnda AKP Hükümeti'nin gerek grev cezalarýný artýrmaya yönelik 
yasa tasarýsý ve gerekse yeni Anayasa taslaðýndaki grevi sýnýrlayýcý hükümleri 
dikkatle izlenmelidir. Greve iliþkin söyleyeceðimiz son söz ise, iþçi sýnýfýnýn 
etnik, dinsel, milliyetçi referanslar yerine sýnýf eksenli bir mücadele anlayýþýný 
benimseyerek son kertede anti-kapitalist bir mücadele perspektifi ile yoluna 
devam etmesidir… 
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Gazeteci, Yazar / Mehmet Uður CÝVELEK 

Bilinçli ve Örgütlü Olma Zamaný 

Yeterli düzeyde tarih bilincine sahip olmayanlar, hem bugünü anlaya-
mazlar ve ileride baþlarýna gelecek sýkýntýlarý öngöremezler, hem de 
2007 yýlýnda Türk Telekom Toplu Sözleþmesinde yaþananlarý saðlýklý bir 

þekilde deðerlendiremezler. Uzlaþmazlýk maddeleri dikkatle incelendiðinde soru-
nun ücret pazarlýðýndan çok güç dengesini zaman içinde iþveren lehine 
deðiþtirmek, bunun için de iþçileri bilinçli ve örgütlü olma noktasýndan uzak-
laþtýrmak olduðu görülebilir. Böyle sinsi bir amacý ne demokrasi anlayýþý ile açýk-
lamak, nede iyi niyetle baðdaþtýrmak mümkün olamaz. Küreselleþme denilen 
olgu, toplumun örgütlü ve bilinçli olduðu ekonomilerde öngörülen hýzda 
geliþemiyor; öncelikle kolektif bilinci bireysel olaný ile ikame etmek, onlarý þuur-
suzlaþtýrarak birbirine düþürmek ve sonuçta önüne konulanla yetinmeye mahkûm 
ederek kendi lehine esneklik yaratmak peþinde koþuyor. Özetle "Böl-Parçala-
Yönet" ifadesi ile özetlenebilecek bu süreç vahþi kapitalizmin hortladýðý kanaati-
ni güçlendiriyor. 

Vahþi kapitalizmi daha iyi anlamak yarattýðý dengesizlikleri görmek için 1900-
1940 arasýnda Batý da yaþanan geliþmeleri hatýrlamakta, sömürünün ulaþtýðý 
boyutlarý algýlamaya çalýþmakta yarar var. Anýlan dönemde iþçiler karýn tokluðu-
na günde 15-17 saat çalýþmak zorunda idi; hafta sonu tatili, saðlýk güvencesi veya 
emeklilik gibi haklarý yoktu. Verimli çalýþabildiði sürece açlýðýný giderebilir, aksi 
durumda günlük ihtiyaçlarýný karþýlayamazdý. Bu sömürünün yarattýðý çaresiz 
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çoðunluk ve buna baðlý olarak oluþan istikrarsýzlýk bir büyük kriz ve iki Dünya 
Savaþýnýn sebebi oldu; açlýktan ve hastalýktan ölenlerin sayýsý savaþlarda ölen-
lerin nerede ise on katýna ulaþtý. Bu durum Dünyamýzý cehenneme çevirdi. 

Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnda yeni bir düzen kuruldu; iki bloklu bir yapý oluþ-
muþtu ve Batý nýn ortaya çýkan soðuk savaþta baþarýlý olabilmesi için bir önceki 
dönemden ders çýkarmasý ayný hatalarý tekrarlamamasý zorunluydu. Güçsüzler 
korunmalý, güçlülerin güçsüzleri suistimal etmesine izin verilmemeliydi, aksi 
taktirde ideolojide rekabete dayalý soðuk savaþ kaybedilirdi. Mecburen güçsüz 
çoðunluk ile güçlü azýnlýk arasýndaki dengesizliði giderecek kurallar getirildi, 
baþka bir deyiþle kapitalizmin vahþiliði kontrol altýna alýnmaya çalýþýldý. Ulus 
devlet bu yeni kurallarýn gerektiði gibi düzenlenmesi, uygulanmasý ve denetlen-
mesinden sorumlu oldu. Baþta iþçiler olmak üzere sivil toplum örgütlenmeli bil-
inçlenmeliydi; günlük çalýþma süresi kýsýtlandý, hafta sonu tatili hakký tanýndý, 
saðlýk ve emeklilik haklarýný gündeme getiren sosyal güvenlik sistemleri kurul-
du. Güçlüler ise rekabet, anti-tröst, çalýþma ve tüketiciyi koruma gibi yasal 
düzenlemelerle kontrol altýnda tutuldu. Bu dönemde güçsüzler ile güçlüler 
arasýndaki dengesizliði gidermeyi amaçlayan kurallar serbest piyasa anlayýþýna 
aykýrýlýk teþkil etmediði gibi demokrasinin geliþmesine de önemli katkýlar 
yaparak soðuk savaþýn Batý tarafýndan kazanýlmasýnda belirleyici oldu. 

1970 lerin ikinci yarýsýnda bir yandan soðuk savaþýn olasý sonucunun belirgin-
leþmesi, diðer yandan petrol þoklarý ile birlikte Batýda açýða çýkan ekonomik den-
gesizlikler küreselleþme olarak tanýmlanan aþýrý liberal politikalarýn þekillen-
mesinde etkili oldu. 1800 lü yýllarýn ilk yarýsýndaki sýkýntýlarý bir daha yaþamak 
istemeyen Batýlý geliþmiþ ekonomiler çözümü geliþmekte olan sorunlu bölgeleri 
sömürmekte aramaya baþladýlar; onlara güçlülerin hareket yeteneðini sýnýrlayýp 
güçsüzleri koruyan kurallarý kaldýrmak ve liberal politikalarla ilgili radikal geçiþ 
þartý ile destek verdiler. Hedefe ulaþmak için ulus devletlerin ileride tarihin 
çöplüðüne atýlmak üzere yýpratýlmasý, güçsüzlerin ise örgütsüz ve bilinçsiz hale 
dönüþtürülerek birbirine düþürülmesi, tehlike olmaktan çýkarýlmasý gerekliydi. 
Bu dönemde sorunlar da küreselleþecekti ve bu sebeple yeni bir dünya düzeni 
gerekliydi: ihtiyaç güçlülerin önünü açýp yönlendirerek, güçsüzleri önüne konu-
lanla yetinmek zorunda býrakarak gerçekleþecekti. Eðer güçsüzler örgütlü ve 
bilinçli olmaya devam eder ise güçlülerin iþbirliði içinde yönlendirilmesi 
mümkün olmayabilir ve ciddi bir kaos yaþanabilirdi… 

Tüm uygulamalarýn sinsice ve güçsüzleri uyandýrmadan yapýlmasý gerekliydi, 
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bireysel zaaflarýn geliþtirilmesi, insan haklarý ve demokrasi gibi kavramlarý ön 
plana çýkaran bir küreselleþme pazarlamasý hayati önem taþýyordu… 

1980 sonrasýnda Ülkemizde yaþananlara baktýðýmýzda þaþmamak gerekiyor: 
Türkiye ekonomisinin sorunlarý giderek aðýrlaþmýþ olabilir, fakat en baþarýlý 
küreselleþme uygulamalarýndan birinin Ülkemizde yaþandýðý gerçeðini deðiþtir-
miyor. Güçlüler yabancý sermayenin yörüngesine girmiþ ve çýkarlarýný 
onlarýnkiyle özdeþleþtirmiþ, güçsüzler ise örgütsüz ve bilinçsiz bir þekilde çare-
sizliðe mahkûm oluyor; yasalar ise güçlüler lehine ve durumun farkýnda olmayan 
güçsüzler aleyhine deðiþmeye devam ediyor, güçsüz çoðunluðun geçmiþi ve 
geleceði acýmasýzca tüketiliyor… 

Yukarýda özetlemeye çalýþtýðýmýz perspektiften yaklaþarak Türk Telekom Toplu 
Sözleþmesini, uyuþmazlýk maddelerini ve grevi incelersek konunun önemini 
daha iyi anlarýz. Medyanýn çok büyük bir kýsmý bu konuyu neden gerektiði gibi 
kamuoyuna duyurmadý, neden iþverenden yana bir tavýr ön plana çýktý? Diðer 
sivil toplum örgütleri neden Haber-Ýþ in haklý mücadelesinde yeterli ve kararlý bir 
destek vermedi? Hükümet neden iþçilere yapýlan haksýz muameleye kayýtsýz 
kaldý? Bu ve benzeri sorularýn sorulmasý ve ortaya çýkacak yanýtlarýn kamuoyu-
na mal edilmesi, geniþ güçsüz kitlesinin uyandýrýlarak karanlýktan çýkarýlmasý 
gerekiyor. Zira sorun çözülmedi, bir sonraki Toplu Sözleþmede benzer sorunlar 
tekrar yaþanacak. Adalet duygusunu kaybederek vahþileþmiþ güçlülere karþý 
durabilmenin tek yolu kolektif bilincinin geliþmesi, güçsüzlerin örgütlü ve 
bilinçli hale gelmesi, hepimiz birimiz için anlamýnda ortak bir tavýr sergileye-
bilmesi gerekiyor. Bu anlamda Türk Telekom iþçisinin Haber-Ýþ in sorunu, 
Ülkemizdeki hatta Dünyadaki kaybetme adayý tüm güçsüzlerin sorunudur. 
Gereken duyarlýlýðý göstermez iseler, sýranýn onlara da gelmesi, Dünyamýzýn 
cehenneme dönmesi kaçýnýlmaz olacaktýr… 

Haksýzlýða karþý sergiledikleri direniþ ve yaþananlarý diðer kesimlere aktarmak 
ve paylaþmak üzere hazýrladýklarý bu kitap için Haber-Ýþ Sendikasý Yönetimine 
ve Türk Telekom çalýþanlarýna teþekkür ediyorum. Fakat bunlarý yeterli görmek 
lüksüne sahip deðiliz, geniþ kesimleri bir an önce bilinçlendirmek için daha çok 
çalýþtýrmak, aklýmýza gelen her yolu ve imkâný denemek zorundayýz… 
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Turk.internet.com CEO / Füsun Sarp NEBÝL 

Türk Telekom Grevi Üstüne 

Grev, sanayi devriminin iþ hayatýna kattýðý kýymetli bir kavram. Özellikle 
iþ koþullarýnýn aðýr ve çalýþan aleyhine olduðu, fabrika ve madenlerde, 
19. yüzyýlýn sonu-20.yüzyýlýn baþlarýnda etkin kullanýldýðý ve çalýþanlara 

deðer kazandýrdýðý biliniyor. 

Benim üniversitede okuduðum dönemlerde, yani 1970'lerde, tüm dünyada ve 
Türkiye'de çok büyük grevler yapýlýyordu. Bu grevler, 1970'lerin sonuna 
gelindiðinde artýk toplumun huzurunu kaçýracak, günlük hayat düzenini bozacak 
düzeyde gerçekleþiyorlardý. 

Sonra öyle bir dönem geldi ki, yani 1980'lerden bahsediyorum, bütün dünya 
grevlerin önünü kesecek önlemler aldý. Önce kanunlarda düzenlemeler yapýldý. 
Sonra iþ modelleri deðiþti. Ýlk defa ABD'den baþlayan "outsource" yani "taþeron" 
kavramý ile tanýþtýk. 

Dünyamýz, özel ya da iþ hayatlarýmýz, sürekli evrimleþiyor. Hepimiz yaþadýk-
larýmýzdan bir þeyler öðreniyor ve geliþiyor, yeni bir þeyler oluþturuyoruz. 

21.yüzyýlda artýk grev yapmak çok daha zor hale geldi. Çünkü artýk iþ dünyasýn-
da büyük bir deðiþim sözkonusu. Þirketler küçüldü, taþeronlarla çalýþma baþladý, 
buna karþýlýk çalýþanlar ihtisaslaþtý ve kendilerini iþverene karþý kýymetli hale 
getirdiler. Artýk endüstri devriminin bir sonraki aþamasýndayýz. Bilgi toplumu 
yolunda ilerliyoruz. 
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Ama "örgütlülüðün" hala çalýþanlarýn haklarýný korumak yolunda önemli bir araç 
olduðunu görüyoruz. Geçtiðimiz günlerde, bilgi endüstrisinin en önemli dünya 
firmalarýndan IBM'in Türkiye ofisindeki 400 çalýþandan 250 tanesi, büro hizmet-
leri alanýndaki sendikaya kayýt oldu. Çalýþanlar "5 yýldýr zam alamadýklarý"ný ve 
diðer "haklarýnýn yenildiði"ni iddia ederlerken, iþverene karþý haklarýný, 
örgütlenerek kazanabileceklerini düþündüklerini gösterdiler. 

Ama örgütlülüðün, akýllýca kullanýlmasý gerektiðini de düþünüyorum. Yani 
grevin en son nokta olduðuna, ancak çözümsüzlük durumunda baþvurulmasý 
gerektiðine, daha önceki aþamalarda, pek çok farklý akýllý yöntemin kullanýlabile-
ceðine inanýyorum. 

Diðer yandan da, 1980 öncesinde iþletmeler bir patronun sahip olduðu kuruluþlar 
olarak görülürdü. Bugün iþletmelerin aslýnda, sahibi ya da ortaklarý kadar, 
çalýþanlarýn da malý olarak görülüyor. Zarar görmeleri durumunda çalýþanlarýn da 
zarar göreceði düþünülüyor. Bu nedenle çalýþanlarýn örgütlülüðü ve grevi akýllýca 
kullanmasýnýn bir tarafýndan bu bilincin yansýmalarý gözükmeli. 

16 Ekim - 28 Kasým 2007 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen Türk Telekom grevi-
ni, bütün bu yýllarý ve geliþmeleri yaþamýþ bir kiþi olarak, çok önemsiyorum. 
Þirketler, kendi karlarý kadar, çalýþanlarýný da düþünmeli ve haklarýný koru-
malýdýrlar. Bazen bu haklarýn ihmal edildiði durumlar olabiliyor. Ýþte bu tür 
durumlarda, örgütlülüðün önemi daha çok ortaya çýkýyor. 

Ancak örgütlülük, yýkýcý olmamalýdýr. Çalýþanlar kendi haklarýný korurken, 
grevden sonra da çalýþacaklarýnýn bilinci ile þirketlerine zarar vermemelidirler, 
diðer greve katýlmayan çalýþanlarýn ve müþterilerin haklarýný engellememe-
lidirler. Tam tersine mesleki sorumluluklarýnýn bilincinde olmalý ve kendi hak-
larýný arayan kiþiler olduklarýný göstermelidirler. Aksi takdirde, grev puan 
kazandýrýcý deðil, saygý kaybettirici olabilir. 

Türk Telekom, gördüðüm kadarýyla, çalýþma arkadaþlarýný ve kurumunu en çok 
sahiplenen çalýþanlara sahip þirketlerden birisi. Bu kadar yüksek sayýda çalýþana 
sahip bir þirket için hayli etkileyici bir durum bu. Grev sýrasýnda görüþtüðüm 
arkadaþlarýn hepsinden bu izlenimi fazlasýyla aldým. 

Türk Telekom grevi, Türkiye'de uzun yýllar sonrasýnda, çalýþanlarýn gerektiðinde 
bir araya gelip, haklarýný koruyabileceklerini kendi iþvereni kadar ülke çapýnda 
da göstermiþ, haklarýn aranmasý gerektiðini hatýrlatmýþ sonuçta problemsiz sona 
ermiþ baþarýlý bir grevdir. Sendikanýzý kutluyorum. 
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Recai BAÞKAN 
Türk Metal Sendikasý Genel Baþkan Danýþmaný 

AVRASYA TV (ART) Vardiya program yapýmcý ve sunucusu 

Türk Telekom Grevi 
Hepimize Birþeyler Öðretti 

12 Eylül darbesi sonrasýnda ülkemizde ilk grev 1989 yýlýnda yaþanan 25.000 
iþçinin katýldýðý ve 137 gün süren Demir Çelik grevidir. Ýþçi hareketlerini 
incelediðimizde 1990 lý yýllarda bahar eylemleri, 1990 yýlý Aralýk ayýnda 

baþlayýp 1991 yýlý Ocak sonunda baþarýyla biten 85.000 üyesiyle TÜRK METAL 
sendikasýnýn gerçekleþtirdiði en büyük grev ve 17 yýl önce Zonguldak maden 
iþçilerinin büyük yürüyüþü son 20 yýllýk dönemde akýllarda kalan önemli hak 
arayýþlarý olarak görülür. 

1995 yýlýnda dönemin hükümetince demir çelik fabrikasýnýn kapatýlmasý kararýna 
karþý Karabük'te iþçilerin halkla bütünleþerek verdiði mücadelenin sonrasý 
süreçte çalýþanlarýn ve örgütlerinin bir sessizlik dönemine girdiði görülecektir. 
AKP iktidarýnda ''babalar gibi satarýz'' anlayýþýyla özelleþtirmelerin her alanda 

hýzla uygulamaya konulmasýyla, özelleþtirilmek istenen iþletmelerin çalýþanlarý 
ve üyesi olduklarý sendikalarýnýn karþý çýkýþlarýyla baþlayan deðiþik türde eylem-
lerde son birkaç yýllýk dönemde gerçekleþmiþtir. 

Erdemir'in yabancýlara satýþýna karþý verilen ve sonuç alýnan mücadele ile 
Tüpraþ, Pektim, Seka ve Tekel özelleþtirmelerine karþý örgütlenen direniþler akla 
gelen örnekler olarak sayýlabilir. .Ancak son 15 yýlda bu örneklerin dýþýnda ve 
özelliklede AKP iktidarý döneminde Ülkemiz sendikal hareketi bir durgunluk 
hatta bir gerileme sürecini yaþamaya baþladý. Türk Telekom un özelleþtirilmesin-
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den sonra 2007 yýlýnda Haber-Ýþ Sendikamýzýn Telekom’un yabancý sahibiyle 
görüþmelerini baþlattýðý ilk toplu iþ sözleþmesi iþte tam bu sürece denk gelmiþtir. 

Haber-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Ali AKCAN ile Toplu Ýþ Sözleþmesi 
görüþmelerinin yürütüldüðü dönemde AVRASYA (ART) TV 'de yapýmcýsý 
olduðum VARDÝYA programlarýnda 4 kez konuyla ilgili iþverenin haksýz tutumu 
ve sendikanýn taleplerinin dile getirilmesi adýna birlikte olduk. 

Sayýn AKCAN iþverenin gelecekte sendikasýzlaþmayý hedefleyen bir tutum 
içerisinde olduðunu, ayný iþi yapan çalýþanlar arasýnda bilinçli farklý ücret uygu-
lamalarý ile ayrýmcýlýk yaptýðýný üyelerine karþý hak etmedikleri bir toplu iþ 
sözleþmesi yaptýrýlmak istendiðini bütün heyecaný ile anlatmaya çalýþýyordu. 
Haber iþ Sendikasý; genel baþkanýndan yönetim kuruluna,  þubelerinden temsilci-
lerine kadar kazanýlmýþ haklarýný korumak ve teslim olmamak için kararlý bir 
mücadelenin gereðine inanmýþtý. Görüþmeler sürecinde sendikanýn greve çýkma-
mak için ne denli büyük bir çaba harcadýðýna bizzat þahit oldum. Grev öncesi son 
gece yarýsýna kadar içlerine sinmeyen en son teklifleri vermelerine raðmen iþ-
verenin duyarsýz kalmasýna ülkemizde uzun yýllardýr unutulan grev uygulamasýný 
baþlatarak cevap verdiler. 

2000 li yýllarýn en büyük grevinde Türk Telekom çalýþanlarý hýrsýzlýkla, terörist-
likle, hainlikle suçlandýlar. Onlara karþý zor kullanýldý. Oysa onlar onurla 
iþlerinin, ekmeklerinin ve sadece insanca yaþayabilmek için kendilerinin ve 
ailelerinin geleceði için mücadele veriyorlardý. Ve en önemlisi de bildiklerini ve 
yeni yeni öðrendiklerini kamuoyu ile paylaþarak ülkemiz insanýna haklýlýklarýný 
kararlý bir þekilde anlatmaya çalýþýyor ve her fýrsatta haklý talepleri yerine 
getirilmeden mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ilan ediyorlardý. 

Telekom Genel Müdürlüðünde yabancý uzman ve danýþmalarýn çalýþtýðý bölüm-
lere özel kartla girilebildiðini, iþverenin bazý bölümlerde sendikalý iþçi çalýþtýr-
mak istemediðini, ayný iþi yapan personel arasýnda bilinçli olarak ayrý ücret uygu-
lamasý yapan iþverenin kendileri için ücretlerde geriye gidiþi öngörürken danýþ-
malara, yabancý uzmanlara, kendileri için hayal olan çok yüksek ödemeler yap-
týðýný, harcýrahlar verdiðini, konaklama imkaný saðladýðýný ve hatta tüm 
ihtiyaçlarýný karþýladýðýný söylüyorlardý. 

Kendimiz için ülkemiz sendikal hareketi için sonuna kadar mücadelemiz sürecek 
diyorlardý. Onlar haklýydý. 44 gün haklý olmanýn verdiði güçle grev yaptýlar. 
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Türk Telekom grevi hepimize bir þeyler öðretti diye düþünüyorum. Ýlki TÜRK 
METAL SENDÝKASI, ikincisi PETROL ÝÞ SENDÝKASI salonlarýnda gerçek-
leþtirilen ve yönetmek þansýný bulduðum panellerde salonlara sýðmayan Telekom 
çalýþanlarýyla birlikte olma ve o coþkuyu yaþama mutluluðuna eriþtim. Ekran 
baþýnda bizleri izleyen on binlerce Telekom çalýþaný ve ailelerinden haklýlýklarýný 
anlatan, haksýzlýða karþý haykýran sevgi yüklü mesajlar aldým. 

Birçok kurum veya kuruluþta bankada, hastanede, yolda karþýlaþtýðým Telekom 
çalýþaný ve yakýnlarýndan samimi deðerlendirmeler dinledim, teþekkür aldým. 
Buda benim mutluluðum oldu. 

Son sözler olarak þunlarý söyleyebilirim; Ýþçi haklarýnýn kayba uðramamasý için, 
iþi, aþý ve geleceði için mücadele vermekten kaçýnmayan iþçiler bilsinler ki; ayný 
zamanda ülkemiz çalýþanlarýnýn geleceði ve hatta Ülkemizin, Demokrasimizin ve 
Cumhuriyetimizin geleceði için de mücadele vermiþ olacaklardýr. Belki de 
Telekom iþçileri ve onlarýn sendikasý 44 günlük grevle bu yolda önemli bir adým 
atmýþtýr. 

Genel Baþkanýndan temsilcisine kadar HABER-ÝÞ SENDÝKASI'nýn tüm kadro-
larýný ve bu grevi inançla sürdüren ve baþarý ile bitmesini saðlayan Türk Telekom 
çalýþanlarýný gönülden kutluyor ve selamlýyorum. 

225 



T Ü R K  T E L E K O M  G R E V Ý  

226



YORUM KÖÞESÝ

Gazeteci / Musa SAVAÞ 

Bu Grev Hepimizin 

Ne olacak bu Türk Telekom? 

Gündemimize "Terör" girince doðal olarak "Þehitlerimize" ve Irak'ýn kuzeyine 
yapmamýz muhtemel operasyona odaklandýk. Girecek miyiz, girmeyecek miyiz? 
Yapacaðýmýz müdahale operasyon mu olacak yoksa savaþ mý? Girersek, geri 
çýkacak mýyýz yoksa bir süre kalacak mýyýz? O kadar çok cevaplanmasý gereken 
soru var ki? Tüm bu gündem yoðunluðu içinde resmen kaynayan çok önemli bir 
problemimiz var. O da siz bu yazýyý okuduðunuz sýralarda 20. gününe eriþmiþ 
olan Türk Telekom grevi. 

Þimdi hem grev öncesi hem de grev sonrasý ile ilgili olarak size bazý rakamlar 
vereceðim. Bu rakamlar bir bütünün parçalarý. Birleþtirin bakalým nasýl bir resim 
çýkacak. 

! Grev baþladý. 400 den fazla fiber optik kablo kesilme vakasý ve 200 milyon 
YTL'ye yaklaþan bir zarar. Deðer miydi? Eminim ki þu sýralar grev olayýnda 
taraf olan herkes bu soruyu soruyordur kendine? 

! Sizce bu grev sadece Türk Telekom'un 27 binden fazla çalýþanýný mý etkili-
yor? Ben size söyleyeyim 73 milyonluk Türkiye'deki herkesi etkiliyor. Ýþ ha-
yatýmýzdan eðitim hayatýmýza, özel hayatýmýzdan güvenliðimize kadar he-
pimizi bir þekilde etkiliyor. 

! Türk Telekom'da 27 binin üstünde insan çalýþýyor. Bunun 13 bini ilkokul 
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mezunu. Yanlýþ anlaþýlmasýn kimseyi eðitim durumu sebebiyle küçümsüyor 
deðilim fakat bu ilkokul mezunlarýnýn büyük bir kýsmýnýn politik referanslar-
la iþe alýndýklarý biliniyor. Görevleri ise genel olarak kablo çekmek, çukur 
kazmak, direk dikmek vb. 

! Türk Telekom, 2006 yýlý baþýnda Oger Telecom'a devredildiðinde  devlete 
geçmek için baþvuran personel sayýsýnýn ne olduðu konusunda bir fikriniz var 
mý? Ben söyleyeyim. Tam 23 bin. 

Resim biraz berraklaþtý deðil mi? Þimdi bazý yardýmcý bilgilerle devam edelim. 
Türk Telekom 11 yýl önce PTT'den ayrýlarak kurulmuþtu. Kurulduðu günden 
itibaren de Türkiye Haber iþ Sendikasý ile iki yýlda bir toplu iþ sözleþmesi 
görüþmeleri yaptý. Bu toplu iþ sözleþmesi görüþmeleri bu zaman kadar altý kez 
anlaþmayla sonuçlandý. Fakat bu yýl yedincisini yaptýklarý toplu iþ sözleþmesi 
görüþmelerinde bir türlü uzlaþamadýlar. 

Ýlginçtir ki; bu grevden birkaç ay önce THY'de yaþanan benzer bir duruma müda-
hale eden ve uzlaþmalarýný saðlayan hükümet, Türk Telekom'un baþýna gelen bu 
duruma seyirci kaldý. Gerçi grevden bir gün önce Ulaþtýrma Bakaný devreye girip 
taraflarý bir araya getirerek saatlerce görüþmeleri saðladý ama bu bile þu an içinde 
bulunulan durumun gerçekleþmesini engelleyemedi. Gerçek olan þu ki; Türk 
Telekom özelleþmiþ olsa da yüzde 45'i hala devlete ait. Dolayýsý ile aklýmýza 
takýlan ve bir türlü cevaplayamadýðýmýz ana soru þu: Muhtemel THY grevine 
doðrudan müdahil olan hükümet, Türk Telekom grevi öncesinde gerekli müda-
haleleri zamanýnda neden yapmadý? 

Grev "mücbir sebep" olur mu? 

Geçen hafta gündemin yoðunluðundan dolayý unutulan Türk Telekom grevine 
dikkat çeken yazýmdan sonra ilginç bir olay yaþadým. Pazar günü akþama doðru 
ev telefonum kesildi. Ahizeyi kaldýrdýðýmda ne çevir sesi var, ne de baþka bir ses. 
Evin içindeki baðlantýlarda bir þey var mý diye kontrol ettim. Maalesef bir prob-
lem bulamadým. Yazdýklarýmla bu olayý iliþkilendiriyor deðilim. Fakat yazdýk-
larýmýn baþýma gelmesi ise gerçekten ilginç bir deneyim oldu. Bu arada belirte-
yim. Gittim telefonu çalýþan bir arkadaþýmýn telefonundan arýza kaydý verdim. 
Fakat bu yazýnýnýn yazýldýðý gün itibariyle arýza kaydým beþ günü doldurmuþ 
bulunuyor. Ahizemde hala ses yok. 

Ben bu durumda ne yapabilirim? Türk Telekom bana verdiði hizmeti aksattýðý 
için ona dava açabilir miyim diye bir düþünce aklýmdan geçince hemen 
araþtýrdým. Sonuç yine hüsran. Çünkü Türk Telekom ile hizmet alan taraflar 
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arasýnda imzalanan sözleþmede grev ve lokavt "mücbir sebep" olarak yer alýyor. 
Mücbir sebebi kýsaca "Meydana gelmesini insanlarýn engelleyemeyeceði olay-
lar" olarak tanýmlayabiliriz. Yani sel, deprem vb. gibi doðal afetler mücbir sebep 
olarak kabul ediliyor. Grevin meydana gelmesini yetkililer engelleyemedi 
anladýðýmýz kadarýyla. Yani grev bir doða olayý. 

Türk Telekom'dan hizmet almak için baþvuran herkesin önüne konan sözleþmede 
yer alan mücbir sebep maddesini maalesef deðiþtirtemiyorsunuz. Çünkü Türk 
Telekom Tekel konumunu koruyor. Önünüze koyduðu matbuu sözleþmeyi imza-
lamazsanýz hizmet alamýyorsunuz. Sözleþmeyi önünüze koyan memurun mad-
deler üzerinde pazarlýk yetkisi yok. Türk Telekom'un hukukçularý tarafýndan 
hazýrlandýðý için deðiþiklik istediðinizde bir sürü resmi yazýþma yapmanýz 
gerekiyor. Benden söylemesi bu yazýþmalarýn sonunda istediðiniz deðiþikliklerin 
yapýlacaðý konusunda çok umutlu olmayýn. 

Grev ne zaman biter diye baktýðýmýzda gördüðümüz manzara iki hafta içinde 
sonuçlanacaðý yönünde. Haber-Ýþ Genel Baþkaný Ali Akcan, iþverenden resmi 
olarak gelen bir toplantý talebinin ise olmadýðýný belirterek, Türk Telekom'un 
yeniden masaya oturmak için Haber-Ýþ'in, grevdeki iþçilere maaþ ödemesini bek-
lediðini iddia etti. Akcan, "Telekom, maaþ ödeyip ödeyemediðimize bakacak. 
Telekom'da maaþlar ödenmezse grevde çözülme olur beklentisi var" dedi.15 
Kasým'da iþçilerin maaþlarýný ödeyeceklerini ifade eden Akcan, ödemede hiçbir 
sýkýntýnýn olmadýðýný vurguladý. 

Þayet sendika maaþlarý öderde grev devam ediyor olursa bu sefer Türk Telekom 
zora girmeye baþlayacak. Çünkü hizmet verdiði taraflarla imzaladýðý sözleþmede 
yer alan maddelere göre alacaklarý ile ilgili olarak gerekli tahakkuklarý gerçek-
leþtiremeyecek. Dolayýsý ile Türk Telekom'un doðal olarak gelir kalemi hýzla 
sýfýra doðru inmeye baþlayacak. 

Görünen o ki taraflar restleþmeyi sürdürüyor. Kritik tarih 15 Kasým. 15 
Kasým'dan sonra grev problemi her an çözülebilir görülüyor. 

Türk Telekom Grevinin Analizi 

Telekom sektörü deðiþiyor. Hem teknolojisi deðiþiyor, hem iþ yapma modelleri. 
Özellikle 1990 sonrasýnda teknolojideki baþdöndürücü deðiþim hýzý, bu alanda 
rekabetin de artmasýný getirdi. Tabi bunun bir nedeni de özelleþtirmeler ve 
serbestleþme. Etkileri dünyanýn her ülkesinde görülüyor. 
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Türk Telekom grevi 1 aydan uzun süredir devam edince, nedenlerine farklý bir 
açýdan bakalým dedik. Baþka ülkelerde neler oluyoru inceleyince de, aslýnda
Finlandiya (Telia Sonera ve diðerleri), Ýtalya (Vodafone), Almanya (Deutsche 
Telekom) gibi ülkelerde de tam bugünlerde baþlayacak olan ya da ertelenen
grevler gördük. Ýlginç olan bu grevlerin çoðunluðunun nedeni þirketlerin eleman 
sayýlarýný, iþten çýkarmalar ya da taþaronlaþma nedeniyle azaltmaya çalýþmalarý. 

Türk Telekom'daki grevin de görüntüsü farklý deðil. Hantal devlet tekelinden, 
özelleþtirilmiþ firma olmayý hazmetmiþ þirket olmaya gidiþte, çalýþma veriminin 
artmasý için bir yandan yetenekleri farklý elemanlara ihtiyaç varken, diðer yandan 
da politik nedenlerle þirkete doldurulmuþ insan gücünün azaltýlmak istenmesi 
doðal. 

Türk Telekom grevi, bu yönde bir gidiþin önüne geçmek için yapýlýyor gibi 
gözüküyor. Çünkü Türk Telekom yönetimi, bir yandan sendika kapsamýndaki 
çalýþan sayýsýnýn 4000 kadar azaltýlmasý yönünde ýsrar ederken, diðer yandan 
sendikalý-sendikasýz çalýþanlar arasýndaki maaþ farký bulunuyor. Sendika ise bu 
taleplere karþý duruyor. 

Dünyadaki çalýþan baþýna gelir yani bir anlamda verimlilik ortalamalarý ile 
bakýldýðýnda, Türk Telekom'un rakamlarý altlarda yer alýyor.  Özelleþtirmenin 
hemen öncesinde 65.000 olan eleman sayýsý, bugünlerde 38.000 ama yine de gelir 
ile karþýlaþtýrýldýðýnda bir hayli fazla gözüküyor. Telekom sektörü bu konuya 
yönelik yorumlarýnda "26.000 kiþi çalýþmadýðýnda bile, sabotajlara raðmen çok 
da büyük bir haberleþme sýkýntýsý yaþanmadýðýna göre, eleman sayýsý aþýrý" 
ifadeleri ile karþýlaþýyoruz. 

Ayrýca Türk Telekom'un farklýlaþan iþ modellerini uygulamak istediði, ana iþlevi-
ni yaparken, yan iþleri taþeronlara devretmek istediði görülüyor. Bunun baþýnda 
çaðrý merkezlerinin þirket dýþýna alýnmasý geliyor. Geçtiðimiz yýl Siemens'e ver-
ilen bu iþ, sözleþme süresinin bitiþi sonrasý, Turkcell'in "GlobalBilgi" firmasý gibi 
yan firma üzerinden organize edilmek isteniyor. Yine kulaðýmýza uzun süredir 
gelen bilgilere göre, að (network) tamiratý gibi iþlemlerin dýþarýya verilmek üzere 
Vodafone'da (Motorola ile yaptýðý çalýþma) olduðu gibi Nortel gibi firmalarla 
görüþmeler yaptýðý biliniyor. 

Telekom konusunda uzman gazetecilerden Füsun Sarp Nebil ile vardýðýmýz 
sonuç; Türk Telekom grevinin, þirket için özelleþtirme sonrasý en önemli dönüm 
noktalarýndan birisi olduðuydu. Bu noktadan sonra þirketin organizasyon ve iþ 
modelleri konusunda baþka bir yöne gitmeye baþlayacaðý izlenimini edindik. 
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YORUM KÖÞESÝ

Gazeteci / Sultan ÖZER 

Kimse Ýnanmadý Greve Çýkacaklarýna 
Ama Onlar Baþardý 

Türk Telekom grevi, 1995'lerde yaþanan Türk-Ýþ'in büyük grevlerinden 
sonra unutturulmaya çalýþýlan, hak kazanmada iþçi sýnýfýnýn elindeki en 
güçlü silahýn grev olduðunu hatýrlattý yeniden. 

Petrol-Ýþ, Birleþik Metal-Ýþ baþta olmak üzere birçok sendikanýn, aylar, hatta yýl-
lar süren grevleri vardý, ama lokal düzeyde kaldýðý, sermaye medyasý da bu grev-
leri vermediði için, kamuoyu büyük boyutlu grevlere yabancýlaþtýrýlmýþ, "grev" 
sözcüðü adeta literatürden silinecek duruma getirilmiþti. Ýþte bu noktada Türk 
Telekom'da yaþanan grev, iþçi sýnýfýna yeni bir heyecan, coþku kattý. 
Özelleþtirmeyi durduramamýþlardý ama bu kez büyük bir sýnav bekliyordu 
Telekom iþçilerini: "GREV". 

Uluslararasý sermaye kuruluþu Oger Telekom, Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý ile 
yapýlan toplu sözleþme görüþmelerine, "Nuh deyip, Peygamber demeyen" bir 
üslupla yaklaþmýþ, 60 günlük sürenin 59'uncu gününde karþý teklif 'lütfunda' 
bulunmuþtu. O teklif de "sendikayý yok sayan, esnek çalýþma, taþeronlaþtýrma, 
düþük ücret ve ücretliler arasýnda uçurumu daha da artýran" maddeler içeriyordu. 
"Bu teklifler kabul edilemez" dedi Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý ve grev kararý 
aldý; ama bu karara raðmen kimse de inanmadý greve çýkýlacaðýna. Hem AKP 
iktidarýnýn "grevi erteme" ihtimali, hem de iþkolunda bugüne kadar grev yaþan-
mamýþ olmasý nedeniydi bu inanmamanýn arkasýnda yatan. 
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Telekom patronunu daha bir pervasýzlaþtýran da bu etkenlerdi. Sendikaya, "seni 
bitireceðim koþullarý kabul et" dayatmasýnýn sürdürdü sonuna kadar. 

Ýþte bu noktada, Türkiye Haber-Ýþ üyesi 26 bin iþçi, büyük bir coþku, sevinç ve 
heyecanla 16 Ekim 2007 sabahý, 81 ilde, yüzlerce iþyeri önüne astý pankartlarýný, 
"Bu iþyerinde grev var" diye. 

Heyecanlý, coþkulu ama bir o kadar tedirgin baþladý grev. Haberleþme iþkolunda 
ilk kez greve çýkýyor olmanýn heyecaný ve tedirginliðiydi bu. 

Daha greve çýkýlmadan hükümete seslenen Türkiye Haber-Ýþ, "grev, genel güven-
lik ya da genel saðlýk gerekçesiyle ertelenirse, bu gerekçeyi, halen devam eden 
özelleþtirme davasýna kanýt olarak sunar, özelleþtirmeyi iptal ettiririz" uyarýsýnda 
bulundu ve etkili de oldu. Daha önce lastik, cam sektörlerinde bile ayný gerekçe 
ile grevlere çýkýlmasýna izin vermeyen, Bakanlar Kurulu kararlarý ile grevleri 
erteleyen AKP Hükümeti'nin bu kez eli kolu baðlandý. 

Türk Telekom'un büyük ilan-reklam pastasýndan pay kaybetmek istemeyen 
medya iktidarýn görevini üstlendi adeta ve daha ilk günden greve, iþçilere 
saldýrdý. Grevden önce ve grev sonrasýnda da sýk sýk karþýlaþýlan kablo hýrsýzlýk-
larýný, kablo kesmeleri iþçilere yükledi, iþçileri "sabotajcý", "vatan haini" ilan etti 
medya. 

Sendikanýn basýn toplantýsý ile daha önceki kablo hýrsýzlýklarý kendi haber-
lerinden hatýrlatýlmasýna raðmen medyaya, saldýrýlar sürdü grev sonuna kadar. 44 
gün boyunca saðcýsý-solcusu-dincisi ile büyük medyada grev ya hiç yer almadý 
ya da aldýysa da iþçilerin, grevin aleyhine haberlerdi bunlar. 

Türk Telekom grevi aslýnda bu bakýmdan da bir turnusol görevi görerek, sermaye 
medyasýnýn gerçek yüzünü teþhir etti milyonlara. 

Buna, yargýsý, güvenliði ile devlet güçlerini de eklediðimizde, 26 bin Telekom 
iþçisi, adeta bir orduya karþý verdi mücadelesini. Grevin adeta yapýlmamasýný 
düzenleyen yasalar bile uygulanmadý, iþçiler yerine grev kýrýcýlar, yasak olmasý-
na raðmen arýzalarý onaran taþeronlar kollandý. Mahkemelerde, yüzlerce, grev 
kýrýcýlýðý yapýldýðýna dair tutanaða raðmen patronlar deðil, iþçiler, sendikacýlar 
yargýlandý, tutuklandý. 
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Telekom iþçilerine saldýrýlar bu kadarla da kalmadý, önce rüþvet teklifleri geldi, 
grevi bölmeleri, gelip çalýþmalarý istendi. Bunda baþarýlý olunmayýnca bu kez 
devreye iþten atma tehditleri girdi, evlerinden telefonla arandý, "çalýþmazsan iþin-
den, ekmeðinden olursun, gelip çalýþýrsan, toplu sözleþme ile istediðinin bilmem 
kaç katý veririm...." denildi. 

Telekom iþçisi tam bir kuþatma altýnda, kendi gücü, hep yanýnda gördüðü 
sendikasý ve sýnýf kardeþleriyle direndi...Kendilerini "vatan hainliði" ile 
suçlayanlara en güzel yanýtý, alanlarda birlik olarak ve "Gerçek vatan hainleri 
Telekom'u özelleþtirenler" diyerek verdiler. 

Yeni nesile mücadeleyi öðretti, iþçi sýnýfýna unutturulmak istenen grevi hatýrlattý 
Telekom iþçileri. 

Ýþçilerin mücadelesine ivme kazandýrdý, birlikte verilecek bir mücadele ile hak 
kazanýlacaðýný, "birlik olunca kimsenin onlara güçlerinin yetmeyeceðini" göster-
di, iþçi sýnýfý tarihine geçtiler. 

Peter Maiwald'ýn "Ýþçi B'nin Hikayeleri" kitabýndaki "GREVCÝ" þiirinde; 

"Efsanedeki Sisipos'un 

Her seferinde tek baþýna 

Daðýn tepesine kadar çýkarýp da 

Sonra yine aþaðý yuvarlanan 

Ünlü kaya'sýnýn, 

Fabrikanýn dört numaralý hangarýnda 

Bütün iþçilerle birlik olunca 

Bir anda vurucu bir gülle oluverdiðini 

Farketmesidir, bir bakýma." 

dediði gibi Türk Telekom iþçileri de "birlik" oldu, "vurucu bir gülle"ye 
dönüþtüler. 
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vII. DÖNEM TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞME TAKVÝMÝ

GÖRÜÞME 
TARÝH TAKVÝMÝ GÖRÜÞMELERDEN SATIR BAÞLARI 

29.05.2007 1 TÝS görüþmeleri baþladý. Türk Telekom’un 
özelleþtirilmesinden sonra yapýlacak ilk toplu iþ 
sözleþmesinin görüþmeleri, karþýlýklý iyi niyet söylem-
leri ile baþladý. 

30.05.2007 2 

31.05.2007 3 

01.06.2007 4 

02.06.2007 5 

03.06.2007 6 

04.06.2007 7 

05.06.2007 8 

06.06.2007 9 

07.06.2007 10 TÝS Görüþmeleri 2. Toplantýsý. Sendika Genel 
Merkezinde yapýlan toplantýda teklifin gerekçeleri 
Türk Telekom heyetine ayrýntýlý olarak aktarýldý. 

08.06.2007 11 

09.06.2007 12 

10.06.2007 13 

11.06.2007 14 

12.06.2007 15 

13.06.2007 16 

14.06.2007 17 

15.06.2007 18 

16.06.2007 19 

17.06.2007 20 

18.06.2007 21 

19.06.2007 22 TÝS Görüþmeleri 3. Toplantý. Sendika Genel 
Merkezinde yapýlan bu turda maddeler üzerinde 
görüþmelere devam edildi. 
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20.06.2007 23 
21.06.2007 24 
22.06.2007 25 
23.06.2007 26 
24.06.2007 27 
25.06.2007 28 
26.06.2007 29 

27.06.2007 30 TÝS Görüþmeleri 4. Toplantý. Türk Telekom Ýstanbul 
Ataköy Konukevinde yapýlan toplantýda maddeler 
üzerindeki görüþmeler devam etti. 

28.06.2007 31 
29.06.2007 32 
30.06.2007 33 
01.07.2007 34 
02.07.2007 35 
03.07.2007 36 
04.07.2007 37 
05.07.2007 38 
06.07.2007 39 
07.07.2007 40 
08.07.2007 41 
09.07.2007 42 
10.07.2007 43 

11.07.2007 44 TÝS Görüþmeleri 5. Toplantý. Sendika Genel 
Merkezinde yapýlan toplantýda önceki toplantýlarda 
ertelenen maddeler yeniden müzakere edildi. 

12.07.2007 45 

13.07.2007 46 

14.07.2007 47 

15.07.2007 48 

16.07.2007 49 

17.07.2007 50 

18.07.2007 51 TÝS Görüþmeleri 6. Toplantý. Türk Telekom Genel 
Müdürlüðünde yapýlan toplantýda, özellikle yeni tasar-
lanan ünvan yapýsý konusunda Türk Telekom ekibi 
tarafýndan Sendika temsilcilerine bilgi verildi. 

19.07.2007 52 
20.07.2007 53 
21.07.2007 54 
22.07.2007 55 
23.07.2007 56 
24.07.2007 57 
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25.07.2007 58 TÝS Görüþmeleri 7. Toplantý. Türk Telekom Genel
Müdürlüðünde yapýlan toplantýda Ýþ Deðerlemesine
baðlý olarak ücret ile ilgili Ýþveren Teklifi hakkýnda 
Sendika temsilcileri bilgilendirildi. 

26.07.2007 59 TÝS Görüþmeleri 8. Toplantý. Türk Telekom Genel 
Müdürlüðünde yapýlan toplantýda Ýþ Deðerlemesine
baðlý olarak ücret ile ilgili Ýþveren Teklifi hakkýnda
Sendika temsilcileri bilgilendirildi. Ücret ile ilgili teklifi-
ni sendikaya sundu. 

27.07.2007 60 60 Günlük Müzakere Süresinin Sonu. Toplu Ýþ 
Sözleþmesi görüþmelerinin sonuçlandýrýlmasý için 
2822 sayýlý kanunda öngörülen 60 günlük müzakere 
süresi sona erdiði halde temel konularda bir uzlaþma 
saðlanamamýþtý. Uyuþmazlýk tutanaðý tutuldu. 

28.07.2007 61 
29.07.2007 62 
30.07.2007 63 
31.07.2007 64 

01.08.2007 65 Resmi Arabulucu Atandý. Ankara 15. Ýþ Mahkemesi 
2822 sayýlý yasada öngörülen resmi arabulucuyu ata-
yarak, uyuþmazlýðýn çözümlenmesindeki bir aþamayý 
baþlatmýþ oldu. 

02.08.2007 66 
03.08.2007 67 
04.08.2007 68 
05.08.2007 69 
06.08.2007 70 
07.08.2007 71 
08.08.2007 72 
09.08.2007 73 
10.08.2007 74 
11.08.2007 75 
12.08.2007 76 
13.08.2007 77 
14.08.2007 78 
15.08.2007 79 
16.08.2007 80 
17.08.2007 81 
18.08.2007 82 
19.08.2007 83 
20.08.2007 84 
21.08.2007 85 
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22.08.2007 86 Resmi Arabulucunun Görev Süresi Sona Erdi. 
Arabulucunun 15 günlük görev süresinde anlaþmaya 
varýlamamasý üzerine Türk Telekom’un isteði ile 
kanunda öngörülen 6 günlük ek sürede kullanýlmýþ, 
ancak yine bir sonuç alýnamamýþtýr. 

23.08.2007 87 

24.08.2007 88 

25.08.2007 89 

26.08.2007 90 

27.08.2007 91 

28.08.2007 92 

29.08.2007 93 

30.08.2007 94 

31.08.2007 95 

01.09.2007 96 

02.09.2007 97 

03.09.2007 98 

04.09.2007 99 

05.09.2007 100 

06.09.2007 101 

07.09.2007 102 

08.09.2007 103 

09.09.2007 104 

10.09.2007 105 

11.09.2007 106 

12.09.2007 107 

13.09.2007 108 

14.09.2007 109 Grev kararý alýndý ilan edildi. 2822 sayýlý Kanunda 
öngörülen bütün görüþme süreçleri tamamlandýðý için 
grev kararý almaktan baþka bir çaresi kalmayan
T.Haber-Ýþ Sendikasý aldýðý grev kararýný ayný gün 
Türk Telekom’a teblið ederek yeni bir aþamaya 
geçmiþ oldu. 

15.09.2007 110 

16.09.2007 111 

17.09.2007 112 

18.09.2007 113 

19.09.2007 114 

20.09.2007 115 
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21.09.2007 116 Ulaþtýrma Bakaný ile Görüþme. Türkiye Haber-Ýþ 
Sendikasý Genel Merkez Yöneticileri Ulaþtýrma 
Bakaný Binali Yýldýrým ile görüþerek uyuþmazlýk konu-
larý ve sendikanýn görüþleri hakkýnda bilgi verdi. Bu 
görüþmede, Ulaþtýrma Bakaný tarafýndan Türk 
Telekom yönetimi ile diyaloðun devam ettirilmesi 
talebinde bulunuldu. 

22.09.2007 117 

23.09.2007 118 

24.09.2007 119 

25.09.2007 120 

26.09.2007 121 TT Ýcra Kurulu Üyeleri ile Görüþme. Ulaþtýrma 
Bakaný ile yapýlan görüþme neticesinde uyuþmazlýk 
konularýnýn en üst seviyede tekrar ele alýnmasýna 
raðmen bir sonuç elde edilemedi. 

27.09.2007 122 

28.09.2007 123 

29.09.2007 124 

30.09.2007 125 

01.10.2007 126 

02.10.2007 127 

03.10.2007 128 

04.10.2007 129 

05.10.2007 130 

06.10.2007 131 

07.10.2007 132 

08.10.2007 133 

09.10.2007 134 

10.10.2007 135 

11.10.2007 136 

12.10.2007 137 Ramazan Bayramý 

13.10.2007 138 Ramazan Bayramý 

14.10.2007 139 Ramazan Bayramý 

15.10.2007 140 Uzlaþma Saðlanamadý. Grev öncesindeki son günde
uzlaþma arayýþlarýný sürdüren Türkiye Haber-Ýþ
Sendikasý, Türk-Ýþ Genel Baþkaný Sn. Salih KILIÇ ve 
Türk Telekom Yönetimi ile Ulaþtýrma Bakaný Sn. Binali 
YILDIRIM’ýn katýlýmýnda biraraya gelerek çetin bir 
görüþme yaptýlar. Anlaþma umutlarýnýn doðduðu gece 
geç saatlerde, Sn. Bakan’ýn toplantýdan ayrýlmasý ile 
Türk Telekom Yönetiminin kapsam ile ilgili dayatmasý, 
gece 03:00’te sonuç alýnmadan toplantýyý bitirdi. 
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16.10.2007 1. gün 
Salý 

17.10.2007 2. gün 
Çarþamba 

18.10.2007 3. gün 
Perþembe 

19.10.2007 4. gün 
Cuma 

Grev Baþladý. Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý, Türk 
Telekom’da taleplerinin karþýlanmamasý üzerine 
Türkiye genelinde greve baþladýlar. Bakanlar Kurulu 
sonrasý Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým ile görüþen 
Haber-Ýþ Sendikasý görüþmeden olumlu cevap çýk-
mamasý üzerine bu sabahtan itibaren Türkiye Haber-
Ýþ Sendikasýna üye 25 bin 680 iþçiyle, ilk defa Türk 
Telekom’da greve baþladýlar. 

TT Sabotaj Ýddiasý. Türk Telekom Basýn Toplantýsý 
ile Þebekeye Sabotaj yapýldýðýný iddia etti. 

TT Sabotaj Ýddialarýna Sendika Cevap Verdi. 
Sendika Genel Baþkaný Ali Akcan, Türk Telekom 
yönetiminin dün yaptýðý basýn toplantýsýnda dile 
getirdiði makasla fiber optik kablolarýn kesilmesi ile 
sabotaj düzenlendiði iddialarýný deðerlendirdi. Akcan, 
“Makas sadece Türk Telekom çalýþanlarýnýn elinde 
deðil. Kurumda çalýþan 38 bin kiþi arasýnda greve 
giden 26 bin kiþi var” dedi. Türk Telekom’da kablo 
çalma, hatlara zarar verme gibi binlerce olayýn 
yaþandýðýný, bunlarýn tutanaklarla sabit olduðunu 
anlatan Akcan, yýllardýr yaþanan bu olaylarýn yeni gibi 
algýlanmasýna neden olacak açýklamalar yapýldýðýný 
söyledi. Akcan, bu açýklamalarýn ve yaþananlarýn 
grevle iliþkilendirilmesinin doðru olmadýðýný kaydetti. 
Akcan, “Ýddialar doðru ise yapýlan namussuzluk, 
þerefsizliktir. Bunu onaylamamýz mümkün deðil. Bu 
tür iddialarla Anayasal grev hakkýný kullananlarýn 
üzerine gitmek de ayný ayardadýr” diye konuþtu. 

TT Dünyadan Greve Destek. Dünyada 15 milyon-
dan fazla üysi bulunan Uluslararasý Sendikalar Aðý 
(Global Union), Türk Telekom grevi ile ilgili olarak 
Baþbakan Recep Tayip Erdoðan, Çalýþma ve Sosyal 
Güvenlik Bakaný Faruk Çelik ile Ulaþtýrma Bakaný 
Binali Yýldýrým’a birer mektup gönderdi. 

TT Grev Kýrýcýlýðý Yapýyor. Türkiye Haber-Ýþ 
Sendikasý, Türk Telekom’un yurt genelinde tespit 
edilen grevdeki iþçilerin iþlerinin Türk Telekom’da 
çalýþan ve greve katýlmayan personele yaptýrýlmasý 
ve iþlerin taþeron firmalara gördürülmesi gibi grev 
kýrýcý eylemlerine istinaden þirket hakkýnda suç duyu-
rusunda bulunuyor. 
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Cuma Hutbesinde Grev Yorumu. Ülke genelinde 
grevde olan Türk Telekom iþçilerinin mücadelesini 
karalama kampanyasýna Gaziantep’te il müftülüðü de 
katýldý. Cuma namazýnda il müftülüðünün merkezi 
olarak hazýrlayýp bütün camilerde okuttuðu vaazda, 
grevci Telekom iþçilerine yönelik “Çok yüksek maaþ 
alýyorlar. Þükür edecekleri yerde meydanlara dökülü-
yorlar” þeklinde, grevi karalayan sözler sarf edildi. 

20.10.2007 5. gün 

21.10.2007 6. gün 

22.10.2007 
Pazartesi 

7. gün Baþkanlar Kurulu Olaðanüstü Toplandý. Türkiye
Haber-Ýþ Sendikasý Baþkanlar Kurulu, ülkede yaþanan 
terör olaylarý ve grevi deðerlendirmek üzere 22 Ekim 
2007 tarihinde sendika genel merkezinde toplandý. 
Yapýlan Baþkanlar Kurulu toplantýsýnýn sonunda 
yayýnlanan Baþkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi Genel 
Baþkan Ali Akcan tarafýndan basýn toplantýsý ile 
kamuoyuna duyuruldu. 

23.10.2007 8. gün 

24.10.2007 
Çarþamba 

9. gün Üniversitede Telekom Grevi Paneli. Gazi Üniversite-
si Ýktisadi Ýdari ve Bilimler Fakültesi Çalýþma
Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Araþtýrma Topluluðu
Öðrencileri tarafýndan 23 Ekim 2007 tarihinde “Türk
Telekom’un Özelleþtirilmesi ve Greve Giden Yol” 
konulu bir panel düzenlendi. 

25.10.2007 
Perþembe 

10. gün T. Haber-Ýþ Sitesi Web Sitesine Eriþim Engellendi. 
Türk Telekom tarafýndan yapýlan bir baþvuru üzerine 
site Ankara Cumhuriyet Savcýlýðý’na kapatýldý. 

26.10.2007 11. gün Ali Akcan’dan Anlamlý Mesaj. Sendika Genel 
Cuma Baþkaný yayýmladýðý bildiride özetle; grevin uygula-

maya koyulduðu ilk gündeki kararlýlýklarýný bugüne 
kadar devam ettiren greve katýlan üyelere Sendikanýn 
yetkili kurullarý adýna teþekkür ve þükranlarýný 
sunarak, özellikle grevin etkisiz hale getirilmesi için 
asýl iþlerinin dýþýnda çalýþtýrýlan 1. Tip, 2. Tip ve grev
dýþý kalmýþ Telekom çalýþanlarýna seslenerek; “Ýþv-
erenin sizleri suç iþlemeye yönelik baskýlarýna lütfen 
boyun eðmeyin. Yarýn bu iþ bitince unutmayýnýz ki 
sizlerle ilgili þu an için rafa kaldýrýlan uygulamalarý 
karþýnýza getireceklerdir. Bir kahvenin kýrk yýl hatýrý 
vardýr. Biz sizlerle bugüne kadar çok kahveler içtik” 
mesajý ile vefalý olmalarýný talep ediyordu. 
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27.10.2007 12. gün 
Cumartesi 

28.10.2007 13. gün 

29.10.2007 14. gün 
Pazartesi 

Genel Merkez Yöneticileri Yurt Genelinde Ýþyerleri-
ni Ziyaret Ediyor. Genel Sekreter Ali Deniz, 
Adana’daki Seyhan Telekom Müürlüðü’nü ziyaret 
edip, grevdeki iþçilere destek oldu. Türk Telekom 
çalýþanlarý grevlerini terörü protesto eylemine 
dönüþtürdü. Türk Bayraklarýný sallayýp, PKK’ya lanet 
okuyan vatandaþlar, “Kahrolsun PKK”, “Askere 
uzanan eller kýrýlsýn” sloganlarý attý. Daha sonra 
konuþan Deniz, þehit ailelerine, Türk Silahlý 
Kuvvetleri’ne ve Türk milletine baþsaðýlýðý diledi. 

Ali Akcan’a Diyarbakýr’da Sevgi Seli. Akcan 
grevdeki iþçiler ve ailelerinin coþkulu katýlým yaptýðý 
toplantýda özetle: “Türk Telekom bizim aþýmýzdýr, 
ekmeðimizdir, iþyerimizdir. Buraya zarar verenler kim 
olursa olsun karþýsýnda öncelikle bizi bulur. Nitekim 
Türkiye’nin birçok yerinde buna tevessül edenler, biz-
zat greve katýlan iþçilerimiz tarafýndan tespit edilerek
yetkili makamlara gerekli bildirimler yapýlmýþtýr. Ýþ-
veren tarafýndan yapýlan açýklamalarda grevin 
sendikamýzca adeta zorlandýðý ifade edilmiþtir. 
Sendikamýz grev hakkýný kullanmayý, yýllarca sendikal 
mücadeleler verilerek kazanýlmýþ haklarýný korumak, 
günün þartlarýna göre geliþtirmek ve herþeyden önce 
sendikal örgütlülüðünü devam ettirmek için en son 
çare olarak ortaya koyacaðý bir Anayasal hak olarak 
görmüþtür. Sendikamýzýn bu uyuþmazlýðý masa baþýn-
da çözme gibi bir temel amacý olmasa idi, sözleþme 
sürecinin birçok aþamasýnda uyuþmazlýðý sonlandýrýp 
greve gitme noktasýndaki yasal haklarýný kullanabilirdi” 
mesajýný verdi. 

TT Yöneticileri Hakkýnda Suç Duyurusu. Þikayet 
dilekçesinde greve katýlan iþçilerin taþeron firmalara 
yaptýrýldýðý belirtilerek, grev dýþý tutulan iþçilerin de 
baský ve kovulma tehditi ile üretime yönelik 
çalýþtýrýldýðý savunuldu. Greve katýlan 10 bin 300 
iþçinin saðlýk hizmetlerinden faydalanmasýnýn da 
engellendiðinin savunulduðu dilekçede, þirket yöneti-
cilerinin grev kýrýcýlýk faaliyetlerine doðrudan veya 
dolaylý olarak verdikleri emir ve talimatlarla 81 ilde 
faaliyet gösteren Telekom yöneticilerini ortak ettiði 
belirtildi. Dilekçede, Türk Telekom A.Þ. Genel Müdürü 
Paul Doany, icra kurulu üyeleri ve 81 ilin Ýl Telekom 
yöneticileri hakkýnda, sendikal haklarýn kullanýlmasýný 
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30.10.2007 15. gün 
Salý 

31.10.2007 16. gün 

01.11.2007 17. gün 
Perþembe 

02.11.2007 18. gün 

Cuma 

engelleme, sendikadan ayýrmak için cebir ve þiddet 
uygulama suçlamasý ile 5 yýla kadar hapis istemi ile 
dava açýlmasý talep edildi. 

Yüzmilyonlarca YTL Zarar Var. Türk Telekom 
tarafýndan yapýlan açýklamada, grevin 15. gününde 
yüzmilyonlarca YTL zarar olduðu ifade edilmesine 
raðmen grevin sona erdirilmesi için herhangi bir adým 
atmaya gerek duyulmuyordu. 

Greve Uluslararasý Destek. Taiwan Posta Ýþçileri 
Sendikasýndan Chiang Tzu-chen, Chang Jyh-min, 
Peng Chien-yuan, Wu Ming-shan, Su Pao-6 kiþilik 
heyet 1 Kasým 2007 tarihinde Türkiye Haber-Ýþ 
Sendikasýný ziyaret ederek greve destek verdiler. 

TBMM Kürsüsünden Greve Destek. CHP Ýstanbul 
Milletvekili Sayýn Bayram Meral Meclis kürsüsünden 
yaptýðý konuþma ile hükümeti grevi bir an önce sona 
erdirmesi için giriþimde bulunmaya çaðýrdý. 

Türk-Ýþ Baþkanlar Kurulu Toplandý. Bildiride; 
“Baþkanlar Kurulumuz, Türkiye Haber-Ýþ 
Sendikamýzýn haklý ve makul taleplerine ve tüm iyi 
niyetli çabalarýna raðmen, çalýþanlarýmýzýn kazanýlmýþ 
haklarýný ortadan kaldýrmayý amaçlayan, kurumda 
sendikasýzlaþtýrmayý hedefleyen ve iþyerinde iþ 
barýþýný bozmaya yönelik çabalar gösteren iþverenin 
bu tutumunu protesto etmektedir. 

Baþkanlar Kurulumuz, ülkemizin içinde bulunduðu 
uluslararasý koþullara raðmen, Türk Telekom gibi 
stratejik bir kuruluþumuzda ýsrarla uzlaþmaktan kaçý-
nan ve Anayasal bir hak olan grevi bazý sabotaj iddi-
alarýyla yýpratmak isteyen yabancý sermayeli Türk 
Telekom iþverenini kýnamakta, güvenlik güçlerini yasal 
haklarýný kullanan iþçilerimize karþý duyarlý olmaya 
çaðýrmaktadýr. 

TÜRK-ÝÞ Baþkanlar Kurulu, hak mücadelesi veren 
Türk Telekom iþçilerini selamlamaktadýr. Baþkanlar 
Kurulumuz bu haklý davasýnda Türkiye Haber-Ýþ 
Sendikamýzýn maddi ve manevi yanýndadýr. TÜRK-Ýþ 
Baþkanlar Kurulu bu grevin Türk iþçi hareketinin ve 
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03.11.2007 19. gün 
Cumartesi 

TÜRK-Ýþ topluluðunun onur meselesi olduðunu açýk-
lamaktadýr. 

Baþkanlar Kurulumuz, ülkemizin içinde bulunduðu 
koþullarý dikkate alarak, bu grevin, çalýþanlarýn 
kazanýlmýþ haklarýnýn yitirilmeden sonuçlanmasý için 
Hükümet yetkililerini ve Türk Telekom iþverenini 
sorumluluða çaðýrmaktadýr. Bu çaðrýnýn cevap bulma-
masý durumunda TÜRK-ÝÞ Baþkanlar Kurulu en kýsa 
zamanda yeniden toplanacak ve eylem kararlarýný 
alacaktýr.” denilerek greve tam destek vermiþlerdi. 

Ali Akcan Ýzmir’de. Genel Baþkan Ali Akcan konuþ-
masýnda, grevin 1. gününe gelindiðini greve baþladýk-
larý ilk günlerde “Bunlar dayanamazlar, önümüzdeki 
günlerde çözülürler. Sendikanýn parasý yok” þeklinde 
yorumlar yapýldýðýný, ancak grevi, haklarýný alýncaya 
kadar sürdüreceklerini ifade ederek, “Onlarýn hayal-
lerini boþa çýkardýk. Bugün grevin 19. günü ve bakýn 
dimdik ayaktayýz. Sizlerin bu birlik ve beraberliði 
devam ettiði sürece de bu onurlu mücadelemiz 
devam edecektir. Biz hiç bir üyemizi kimseye muhtaç 
etmeyiz. Kasamýzda neyimiz varsa üyelerimizle hep-
sini paylaþýrýz. Onlarýn çok parasý olabilir. Bizim de 
inancýmýz var, Allahýmýz var, ay yýldýzlý bayraðýmýz 
var. Bizim mücadelemiz para için deðil, sendikal 
örgütlülüðümüzü korumak içindir.” dedi. Türk 
Telekom grevinin fabrikalarda þalter indirmek gibi 
olmadýðýný, her gün yeni arýzalar eklenerek, grevin 
etkisinin artacaðýný belirten Genel Baþkan Ali Akcan, 
“Ancak iþveren hukuka aykýrý bir þekilde kapsam dýþý 
personel ve taþeron eliyle grev kýrýcýlýðý yapmakta. Bu 
konuyla ilgili yüzlerce tespitimiz bulunmakta ve 
gerekli makamlara bildirimlerimizi yaptýk. Buradan 
kendilerine sesleniyorum “Gelin masa baþýnda bu 
grevi çözelim. Hukuk dýþý uygulamalarla ve üzerimize 
attýðýnýz sabotaj iddialarý ile bir yere varamazsýnýz.” 
diye konuþtu. “Türk Telekom’u yýllarca gece gündüz 
demeden, yaðmur ve çamur demeden çalýþarak 
dünyanýn 14’üncü, Avrupa’nýn 4 üncü büyük þebeke-
si yapan fedakar ve cefakar Türk Telekom Ýþçileridir.” 
diyen Genel Baþkan Ali Akcan “Þimdi bu 
arkadaþlarýmýzý Anayasal hakký olan greve çýktýlar 
diye, sabotajla ve hainlikle suçluyorlar. Bu suçla-
malarý kesinlikle kabul etmiyoruz. Bir gelin nasýl nakýþ 
iþlerse, Türk Telekom iþçileri de Türkiye’nin her yerini 
telefon kablolarý ile nakýþ iþler gibi iþlemiþ ve direkler-
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02.11.2007 20. gün 

05.11.2007 21. gün 
Pazartesi 

06.11.2007 22. gün 

07.11.2007 23. gün 

08.11.2007 24. gün 
Perþembe 

le de taçlandýrmýþlardýr. Türk Telekom bizim aþýmýzdýr, 
ekmeðimizdir, iþyerimizdir. Buraya zarar verenler kim 
olursa olsun karþýsýnda öncelikle bizi bulur. Bundan 
hiç kimsenin þüphesi olmasýn.” dedi. Türk Telekom 
özelleþtirilirken siyasilerin, yeni yatýrýmlar yapýla-
caðýný, teknolojik geliþmelere ayak uydurulacaðý, istih-
dam yaratýlacaðýný söylediklerini hatýrlatan Genel 
Baþkan Akcan, “Ne yatýrým yapýldý, ne teknolojiye 
ayak uyduruldu ne de istihdam yaratýldý. Telekom 
özelleþtirilirken 48 bin çalýþaný vardý, þimdi ise 37 bine 
düþürüldü. Hiçbir yatýrým yapýlmadý. Hani bu söyle-
nenler.” diye konuþtu. Türk Telekom’da özelleþtirme-
den sonra mutlu bir azýnlýðýn oluþturulmaya çalýþýldýðý-
na dikkat çeken Genel Baþkan Ali Akcan 2006 yýlýnda 
Telekom’un daha çok kar etmesine raðmen devlete 
daha az vergi ödediðini sözlerine ekledi. 

Telekom Grevi Ulusal Medyada. Genel Baþkan Ali 
Akcan, HABER TÜRK’te Meliha Okur’un sunduðu 
“Doðruyu Söyle” programýna katýldý ve grevdeki 
gerçekleri ilk defa ulusal düzeyde yayýn yapan bir 
televizyon kanalýnda gündeme taþýdý. 

Genel Baþkan’dan Grevci Ýþçilere Ziyaretler. 
Genel Baþkan Ali Akcan, Sultanbeyli Santrali ve 
Ümraniye Telekom Müdürlüðü’nü ziyaret ederek, 
grevdeki iþçilerimize geliþmeleri anlattý. 

Grevdeki Ýþçilere Destek Ziyaretleri Sürüyor. 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili 
Þevki Kulkuoðlu, 21 gündür grevde olan Kayseri Türk 
Telekom iþçilerini ziyaret ederek, destek sözü verdi. 
Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Mehmet Ali Çakýr, 
grevleri devam eden Türk Haber-Ýþ Sendikasý Yozgat 
Bölge Temsilciliðini ziyaret etti. 

TÜRK-ÝÞ Tam Destek Verdi. Türk-Ýþ Baþkanlar 
Kurulu Türk Telekom Grevini deðerlendirmek üzere 8 
Kasým 2007 tarihinde saat 10.00 da toplandý. 
Konfederasyon genel merkezinde yaptýðý toplantýnýn
ardýndan, toplu halde Ulus Türk Telekom Ankara Ýl 
Müdürlüðü önüne gittiler. “Türk Telekom Grevi iþçi 
hareketinin onurudur. Baþarýyla sonuçlandýrýrsak
ortak baþarýmýz olacaktýr.” diyen Türk-Ýþ Baþkaný 
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09.11.2007 25. gün 

10.11.2007 26. gün 
Cumartesi 

11.11.2007 27. gün 

12.11.2007 28. gün 
Pazartesi 

13.11.2007 29. gün 
Salý 

Kýlýç, “Baþkanlar Kurulumuz, bir hafta içinde sonuç 
alýnmadýðý takdirde 33 sendika, 650 þubemizle, diðer 
sivil toplum örgütlerinin de desteðiyle bu eylemleri 
Türkiye geneline yayma kararý almýþtýr. Türk 
kamuoyunu birlikte hareket etmeye Türk Telekom 
iþçisine destek vermeye çaðýrýyoruz.” dedi. 

Ýþverenin Taþeronlar Ýle Grev Kýrýcýlýðý 
Yapamayacaðý Tescillendi. Ýstanbul Çalýþma Bölge 
Müdürlüðü, Telekom grevi nedeni ile oluþan arýzalarýn 
taþeron veya baþka kiþiler tarafýndan yapýlamaya-
caðýný açýkladý. Ýstanbul Çalýþma Bölge Müdürlüðü
tarafýndan, Haber-Ýþ Anadolu Yakasý Þubesi’nin 
baþvurusuna verilen cevapta, grevci iþçilerin yapmasý 
gereken iþlerin baþkalarýna yaptýrýlmasýnýn suç olduðu 
dile getirildi. Þubenin þikayetleri ve müfettiþlerin tut-
tuðu raporlar nedeni ile verilen yazýda, kapsam dýþý 
iþçiler ile greve katýlmayan iþçilerin de kendi iþleri 
dýþýnda baþka iþlerde çalýþtýrýlamayacaðý açýklandý. 
Yazýda, “Greve katýlan iþçilerin iþlerinin de hiçbir þek-
ilde alt iþveren iþçilerine yaptýrýlamayacaðý da belir-
tilmiþtir. Grev ve lokavta katýlamayacak iþçilerin, üre-
tim ve satýþa yönelik iþlerde çalýþtýrýlamayacaðý, 
þebekelerdeki arýzalarýn giderilmesi ile ilgili iþlerin üre-
time yönelik iþler olduðu, bu nedenle bu iþlerdeki 
görevlendirmelerin 2822 sayýlý yasanýn 39. madde-
sine aykýrýlýk teþkil ettiði tespit edilmiþtir.” denildi. 

Taraflar Grev Aþamasýnda Ýlk Kez Toplandý. Bu 
toplantýda özellikle müzakerelerin yürütülmesi ile ilgili 
teknik konular üzerinde durularak, toplantýlara 
taraflarý 5’er temsilci ile katýlmasý benimsendi. 

Grevde Ýþçilere Gözaltý. Diyarbakýr’da fiberoptik 
kablolara yönelik sabote giriþiminde bulunduklarý 
iddiasýyla 17 kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnanlar
arasýnda Haber-Ýþ Sendikasý baþkan ve yardýmcýlarý 
da bulunuyor. 

Valilik Emriyle Grev Kýrýcýlýðý. Küçükçekmece’de 5 
bin 400 aboneye telefon ve internet baðlantýsý 
saðlayan 3 kabloyu tamire giden firma çalýþanlarý, 
grevde olan Telekom iþçileri tarafýndan engellendi.
Bunun üzerine devreye giren Ýstanbul Valiliðinin 
yasalara aykýrý olmasýna raðmen taþeron firmanýn 
arýzayý gidermesi için Emniyet Müdürlüðüne talimat 
verdiði ortaya çýktý. 
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14.11.2007 30. gün Ulaþtýrma Bakaný Devrede. Ulaþtýrma Bakaný Binali 
Çarþamba Yýldýrým, taraf olmamasýna karþýn Türk Telekom’da 

greve çýkýlmamasý için elinden geleni yaptýðýný, neden 
anlaþma saðlanamadýðýnýn hala kimse tarafýndan
açýklanamadýðýný söyledi. Ýþçileri temsil eden sendika 
baþkanýnýn kendisini aradýðýný açýklayan Yýldýrým, 
“Tekrar görüþmelere baþlamak istediklerini söyledi. 
Görüþmeye baþladýlar sanýrým, bu iþ tatlýya 
baðlanacak.” diye konuþtu. 

Türk Telekom, Grevi Kýrmak Ýçin Greve Katýlanlara 
Mektup Gönderdi. Genel Müdür Paul Dony imzasý ile 
gönderilen mektupta, greve gidilmesinin tek sebebinin 
sendikanýn uzlaþmaz ve þartlarý zorlayan tekliflerinin 
olduðunu, greve katýlmayanlara yasalar çerçevesinde 
yapýlabilecek ne varsa yapacaklarýný belirtiyordu. 

15.11.2007 31. gün Grevdeki Ýþçilere 1000 YTL Ödeme. T. Haber-Ýþ 
Perþembe Sendikasý greve katýlan üyelere 1000 YTL. ödeme 

yaptý. Grevin baþladýðý günden bu yana bazý basýn 
tarafýndan sendikanýn ödeme gücü olmadýðý için 
iþçilere aybaþýnda mali destek veremeyeceði yönünde 
haber yapýlýyordu. Kanunda greve katýlan iþçilere 
ödeme yapýlmasýný düzenleyen bir hüküm ve zorunlu-
luk olmamasýna raðmen, T. Haber-Ýþ Sendikasý elinde 
neyi varsa üyeleri ile paylaþmak istediklerini belirterek 
Türkiye’de grev yapan iþçilere bugüne kadar yapýlan 
en yüksek miktardaki ödemeyi üyelerine yaptý. 

16.11.2007 32. gün Paul Dony’nin Mektubuna Sendika Cevap Verdi. 
Cuma Telekom iþçilerine gönderilen mektupta yer tespit ve 

iddialarýn eksik, yanlýþ ve yetersiz olduðunu belirten T.
Haber-Ýþ Sendikasý, tüm üyelerine birer mektup gön-
derdi ve gerçekleri bütün yönleri ile anlattý. 

17.11.2007 
Cumartesi 

33. gün Genel Baþkan’ýn Ziyaretleri Devam Ediyor. Genel 
Baþkan Akcan 17 Kasým 2007 tarihinde de Gebze ve
Kocaeli’nde Ýl Müdürlüklerinin önünde grevdeki 
üyelerini ziyaret etti. 
Eczacýlar Telekom Yönetimini Eleþtirdi. Türk 
Eczacýlar Birliði Baþkaný Erdoðan Çolak, grevdeki 
Telekom iþçilerinin ilaç bedellerinin ödenmemesi ile 
ilgili olarak, “Telekom yönetiminin, grevdeki iþçilerin 
sosyal güvencelerini ortadan kaldýran, yasal mevzua-
ta aykýrý olarak saðlýklarýný tehdit eden uygulamaya bir 
an önce son verilmesini talep ediyoruz” dedi. 

18.11.2007 34. gün 

19.11.2007 35. gün 
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20.11.2007 36. gün 
Salý 

21.11.2007 37. gün 
Çarþamba 

22.11.2007 38. gün 
Perþembe 

23.11.2007 39. gün 
Cuma 

Öðretim Üyelerinden Greve Destek. Telekom 
Avrupa Yakasý Bölge Müdürlüðü’ne gelen bir grup
öðretim üyesi adýna konuþan Öðretim Üyeleri 
Derneði Baþkaný Prof. Dr. Tahsin Yeþildere “Bu haklý 
mücadelenizde her gün yanýnýzda olmak istiyoruz, 
ama çok yoðun gündem var. Emekçiler, yoksullar 
üzerinde ciddi oyunlar oynanmakta. Hükümet, ABD 
ile birlikte emekçilere saldýrýyor. Biz ABD ile deðil 
emekçilerle birlikte olmak istiyoruz. Bizler de 
emekçiyiz. Bunun gibi mücadeleler bizi aydýnlýk 
Türkiye’ye götürecek” diye konuþtu. 

Ali Akcan’dan Üyelere Ýþinize Sahip Çýkýn Mesajý.
T. Haber-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný yayýmladýðý 
mesajda, greve çýkýlmasýna neden olan uyuþmazlýk 
konularý hakkýndaki görüþleri bir kez daha üyelere 
anlatarak, iþverenin grevi etkisiz hale getirmek için 
yaptýðý kanun dýþý çalýþmalar ile mülki amirlerin 
tutumlarý nedeniyle yaþanýlan zorluklar anlatýlmýþtýr. 
Mesajda “Þu husus unutulmamalýdýr ki, bu grev mut-
laka toplu iþ sözleþmesinin imzalanmasýyla
sonuçlanacaktýr. Üyelerimizde dün olduðu gibi bun-
dan sonrada büyük bir özveriyle iþlerine sahip çýk-
maya devam edeceklerdir. Bu inancýmýz Türk 
Telekom iþçisinin iþyerine ve iþine olan baðlýðý ile 
bugüne kadar yaptýðý üstün hizmetlerden kaynaklan-
maktadýr. Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý olarak, iþyerine 
sahip çýkýlmasý noktasýnda gösterdiðimiz has-
sasiyetin Türk Telekom Yöneticileri tarafýndan göster-
ilmemiþ olmasýný da hayretle karþýlýyoruz.” denilerek 
saðduyulu tutumlarýný bir kez daha ifade etmiþtir. 

Taraflar Görüþtü Ama Sonuç Yok. Grev sonrasý
ikinci kez bir araya gelen taraflarýn Türk-Ýþ Genel 
Merkezi’nde yaptýklarý görüþme yaklaþýk 12 saat 
sürdü bu görüþmeden de bir sonuç alýnamadý. T.
Haber-Ýþ Sendikasý tarafýndan yapýlan açýklamada,
“Türk-Ýþ Konfederasyonu Genel Merkezinde Sendika 
yetkililerimizle Türk Telekom A.Þ. yetkilileri bir araya 
gelmiþlerdir. Saat 03.00’da itibariyle bir anlaþma 
saðlanamamýþ olup, görüþmelerin devam eden gün-
lerde yapýlmasýna karar verilmiþtir.” denildi. 

T. Haber-Ýþ Sendikasý Üyelerine Görüþmeler 
Hakkýnda Bilgi Verdi. Grev devam ederken sendika 
tarafýndan diyalog kapýlarý sürekli açýk tutulmuþ ve 
Türk Telekom masaya davet edilmemiþti. Bu davete 
kayýtsýz kalamayan Türk Telekom ile bir araya gelin-
mesine raðmen bir sonuç alýnamadýðý belirtilerek, 
üyeler arasýndaki birlik ve beraberliðin baþarý getire-
ceði belirtilen duyuruda, üyelere bu onurlu duruþlarý 
için duyulan þükran ifade ediliyordu. 
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24.11.2007 40. gün 

25.11.2007 41. gün 

26.11.2007 
Pazartesi 

42. gün Tüketicilerden Greve Destek. TÜDEF Baþkaný Ali
Çetin Haber-Ýþ Genel Baþkaný Ali Akcan’ý sendika
genel merkezinde ziyaret etti. TÜDEF Baþkaný Ali 
Çetin, arýza servislerin çalýþmadýðýný ve yeni abone 
hizmetlerinin verilmediðinin belirtirken, “Grev inatlaþ-
ma ve politikalaþmaya dönüþtü. Sabit ücreti hizmeti 
sürdürmek karþýlýðýnda alýyorlar. Ama grev sürecinde 
hizmetlerde aksamalar yaþanýyor. Haksýz yere sabit 
ücret alýnýyor. Grev süresince alýnan sabit ücret geri 
ödenmeli” dedi. 

Taraflar Görüþmeye Devam Ediyor. Taraflar teknik 
heyetler ile görüþmeleri sürdürdü, grevde sona doðru 
yaklaþýldý. 

27.11.2007 43. gün 

28.11.2007 
Çarþamba 

44. gün Grev Sona Erdi. Türk Telekom grevi Ulaþtýrma
Bakaný Binali Yýldýrým ve Türk-Ýþ Baþkaný Salih 
Kýlýç’ýn da katýldýðý müzakereler sonucu gece geç 
saatlerde anlaþma ile sonuçlandý. 

29.11.2007 165 Ýþbaþý. Görüþmelerin baþladýðý tarihten itibaren 164 
Perþembe gün geçen ve 44 gün süren grevin sona erdirilmesi 

sonucu bugün iþçiler tekrar iþbaþý yaptý. 

Sendika Ýþbarýþý Tesis Edilmesini Ýstedi. Genel 
Baþkan Ali Akcan tarafýndan yayýmlanan duyuruda 
grevin sona erdiði belirtilerek, grev süresince üyelerin 
gösterdiði birlik, beraberlik ve baðlýlýk ile dik duruþlarý 
için tebrik etti. Ayrýca, Grevde kazanan ve kaybeden
olmayacaðý ifade edilerek, “Toplu Ýþ Sözleþmesinin 
tatlýya baðlanmasý ile iþçilerimiz, Türk Telekom, 
sendika, sektör ve Türkiye kazanmýþtýr.” denildi.
Özellikle yara alan iþbarýþýnýn tekrar tesis edilmesi 
üzerinde durulan bildiride “Zedelenen iþ barýþýnýn 
hýzlý bir þekilde düzeltilmesine ve karþýlýklý güven 
ortamýnýn geliþtirilmesine hemen baþlanarak, grev 
süresince yaþanan olaylardan karþýlýklý ders çýkar-
mak durumundayýz.” ifadesi kullanýldý. 

Tek Bir Ekip Olarak Ýþimizin Baþýndayýz. Ýcra ve 
Yönetim Kurulu Baþkaný ve Genel Müdür Paul Doany 
grevin sona ermesi ile ilgili þunlarý söyledi; 
“Anlaþmaya vardýðýmýz için mutluyuz. Bu süreçte 
kazanan da yok, kaybeden de. Biz tek bir ekibiz. Hep 
birlikte Türk Telekom’u çok daha büyük bir þirket 
yapacaðýz.” 
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Grev, iþçi tarafýnýn iþverene baský yaparak isteklerini elde etmesi esasýna dayalý 
olarak yapýlan bir eylemdir. Eðer taraflar, karþýlýklý istekleri konusunda 
anlaþmýþlarsa zaten toplu iþ sözleþmesine varmýþlardýr. Bu takdirde de greve artýk 
amacýna ulaþmýþtýr. Böylece taraflar anlaþarak grevi sona erdirebilirler. 

Ýþçi sendikasý almýþ olduðu grev kararýný yine kendisi ortadan kaldýrabilir. Bunun 
için, ilgili iþçi sendikasý almýþ olduðu grevi sona erdirme kararýný en geç ertesi 
iþgünü sonuna kadar, yazý ile karþý tarafa ve bölge çalýþma müdürlüðüne bildirir 
ve mahallinde çýkan en az bir gazetede, yoksa mutat vasýtalarla ilan edilir. 

Taraflar anlaþarak toplu menfaat uyuþmazlýðýnýn her safhasýnda özel hakeme 
baþvurabilirler. Eðer taraflar özel hakeme baþvurma ile ilgili yazýlý bir anlaþma 
yaparlarsa artýk greve devam edemeyeceklerdir. Menfaat uyuþmazlýklarýnda özel 
hakeme baþvurulduðu takdirde özel hakem kararlarý toplu iþ sözleþmesi hük-
mündedir. Uyuþmazlýðýn her safhasýnda taraflar anlaþarak, Yüksek Hakem 
Kurulunu da özel hakem olarak belirleyebilirler. 

Ýþçi sendikasýnýn herhangi bir sebeple kapatýlmasý, feshedilmesi ya da infisahý 
veya faaliyetinin mahkeme kararýyla durdurulmuþ olmasý hallerinde, grev kararý 
da kendiliðinden ortadan kalkar. Bu halde, grevin sona erdiði görevli makam 
tarafýndan ilan edilir. 

Kanunun 51/IV hükmüne göre grevi uygulayan sendikanýn,  bu grevin uygu-
landýðý iþyerindeki üyesi iþçilerin dörtte üçünün sendika üyeliðinden ayrýldýk-
larýnýn tespiti halinde ilgililerden biri grevin sona erdirilmesi için yetkili mahke-
meye baþvurabilir. Bu baþvuru üzerine mahkeme, gerekli incelemesini yaparak, 
grevin sona erdirilmesi kararýný verebilir. Ayrýca, mahkeme grevin sona 
erdirildiðini ilan eder. 

Buraya kadar mevzuat hükümleri genel hatlarý ile aktarýlmaya çalýþýlmýþtýr. Bu 
aþamadan sonra artýk yaþananlar yani hayatýn gerçekleri üzerinde durulacaktýr. 
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