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ANKARA’DA BİLİȘİM 
SENDİKASI SÖYLEȘİSİ

Bilișim alanında çalıșanların örgütlenme çalıșmalarının en güncel örneklerin-
den “Bilișim Sendikası” konulu söyleși 25 Eylül 2008 tarihinde EMO Ankara 
Șubesi Toplantı Salonu’nda gerçekleștirildi. Etkinliğin açılıș konușmasını 
EMO Ankara Șubesi Yönetim Kurulu Bașkan Yardımcısı Gölay Șakiroğulları 
yaptı.

Tez Koop-İș Sendikası’na üye olan bir IBM Türk çalıșanının anlatımlarıyla șe-
killenen söyleșide genç bilișim çalıșanlarının katılımı ilgi çekiciydi. Tez Koop-İș 
Sendikası’nın Ankara șubelerinden de katılımcıların olduğu söyleșide önce-
likle Bilișim Sendikası’nın ortaya çıkıșı ve bugün geldiği nokta hakkında bilgi 
verildi. Aylardır sendikalașma mücadelesi veren IBM çalıșanlarının Çalıșma 
Bakanlığı’ndan yetki aldığı, ancak IBM yetkililerinin sendikalarını kabul etme-
diğini ve ișkolu itirazında bulunulduğu anlatıldı. Çalıșanların sendikalașma 
mücadelesinin engellemek istendiği ifade edildi. Bu noktaya gelinme süre-
cinde IBM patronlarının iș barıșını bozduğu, gelir adaletsizliği yaratıldığı, uzun 
süredir zam yapılmadığı ve en önemlisi çalıșanlarının haklarının tanınmadığı 
hatta ortadan kaldırıldığını örneklerle anlatan IBM Turk çalıșanı, sendikal 
faaliyet yürütmenin diğer iș kollarına göre çok zorlu olduğu bu iș kolunda 
örgütlülükten bașka çıkar yol kalmadığını ve çok ciddi bir çalıșan kesiminin 
buna ikna olduğunu ifade etti.

Bulundukları ișkolunda - ve ișyerinde - yetkili ve etkili bir örgütlülük yaratmak 
için tüketilen zaman, emek, sabır ve inadın, bilișim alanındaki diğer çalıșan-
ların mücadelesine katkı sunması umudunda olduklarını belirten IBM Turk 
çalıșanı bu mücadelenin sadece IBM-Turk’le sınırlı kalmayıp diğer șirketlere 
de yayılması gerekliliğini ifade etti. Sendikal mücadelenin bir iki șirkette daha 
bașlaması durumunda artık sektörde sendikalașmanın engellenemeyeceğini 
söyledi. 

Sonuç olarak, çalıșma koșullarının günden güne ağırlaștığı,esnek mesai uy-
gulamalarının sıradanlaștığı, tașeronlașmanın ve emek sömürüsünün sürekli 
arttığı bilișim sektöründe çalıșanların örgütlülüğünün artık zorunlu olduğunu 
belirten IBM Türk çalıșanı, bu süreçte EMO’nun desteğini sürekli yanlarında 
hissettiklerini ve bundan sonraki süreçte de EMO’nun ve diğer demokratik 
kitle örgütlerinin desteğini beklediklerini ifade etti. <<

IBM Karșısında 
Küresel Mücadele 

LBC Sendikası Bilgi Teknolojileri Ör-
gütlenme Yöneticisi Cohen Dries, Bel-
çika’da IBM’le 2003’te toplusözleșme 
imzaladıklarını belirterek, Belçika’da 
bilișim çalıșanlarının verdiği sendikal 
mücadeleyi anlattı. Dries, Belçika’da 
bilișim alanın tek bașına örgütlen-
mediğine, diğer hizmet sektörleriyle 
birlikte gruplandırıldığına dikkat çekti. 
Belçika’da İnternet’in yaygınlașması-
nın yavașlaması ile birlikte toplu ișten 
çıkarmaların gerçekleștiğini ve bunun 
sonucunda yapılan bireysel sözleș-
melerin yetersizliğinin anlașıldığını 
anlattı. Dries, birçok bilișim çalıșanın 
toplusözleșme düzenine olan güvenle-
rinin arttığını ve bu dönemde sendikal 
örgütlüğün güç kazandığını aktardı. 
Cohen Dries, IBM karșısında küresel 
mücadele yürütmenin önemine dikkat 
çekerek, sendikalar arası kurulacak bir 
iletișim ağıyla bilgi paylașımının sağ-
lanması, kampanyaların ve eylemlerin 
İnternet ortamına tașınması gerektiğini 
ifade etti. 

Panelistlerin konușmalarının tamam-
lanması üzerine ikinci bölümde, 
dinleyicilerin soruları yanıtlandı. Bu 
bölümde bir soru üzerine söz alan 
Kurtuluș Kaya, bilișim çalıșanlarının 
mücadelesine verilen desteğin hedef-
lerini șöyle açıkladı: 

“Sendikalar ve meslek örgütleri 
olarak sürecin örgütlenmesinde 
bilișim çalıșanlarıyla yan yana dur-
maya devam edeceğiz. Bizler ortak 
sorunlar etrafında, ortak çözümler 
üretebilmeye devam edeceğiz. Bu 
çerçevede de bilișim çalıșanlarının 
ortak platformlarını olușturmaya 
çalıșacağız. Bu konuda daha çok 
meslek örgütlerinin sendikaları 
desteklediği bir anlayıșı baz ala-
cağız. Bu çalıșmayı da Ankara, 
İzmir ve ülke çapındaki girișimlerle 
genișleteceğiz.” <<


