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Sendikal mücadele yürüten IBM 
Turk çalıșanları, örgütlenme 
engellerinin kaldırılması tale-

biyle süresiz eylem kararı aldı. IBM 
Turk çalıșanları, ișten atılan 3 sendika 
temsilcisinin ișe iade edilmesi talebini 
de içeren eylemlerini sürdürüyor. IBM 
Turk’deki sorunların tüm bilișim alanın-
da yașandığına dikkat çeken IBM Turk 
çalıșanları, sektördeki sendikalașma 
oranının arttırılmasını da hedefledik-
lerini belirttiler. IBM Turk çalıșanları, 
tüm bilișim emekçilerine eylemlerine 
destek verme çağrısı yaptı. 

IBM Turk çalıșanları, 18 Ekim 2008 
tarihinde yaptıkları toplantı sonun-
da,  “IBM yönetiminin haklı sendikal 
örgütlenmelerine karșı açmıș olduğu 
davadan feragat edene ve haksız 
ișten çıkarmalara son verene kadar; 
süresiz eylem kararı” aldıklarını duyur-
dular. IBM çalıșanları açıklamalarının 
ardından IBM Turk Genel Merkezi’nin 
bulunduğu Yapı Kredi Plaza önünde 
ilki 3 Aralık 2008 tarihinde olmak üzere 
çeșitli eylemler düzenledi. Tez-Koop-İș 
Sendikası’nda örgütlenen IBM çalıșan-
larının etkinliklerini Elektrik Mühendis-
leri Odası (EMO) İstanbul Șubesi’nin 
ișbirliği ile düzenledi. Kamuoyunda 
“Plaza Eylemleri” olarak bilenen ve 
beyaz yakalı ișçilerin mücadelesine 
örnek olarak gösterilen eylemlerin 
beșincisi 7 Ocak 2009 tarihinde ger-
çekleștirildi.    

EMO İstanbul Șubesi Yönetim Ku-
rulu Bașkanı Erhan Karaçay’ın açılıș 
konușmasının ardından Tez-Koop-İș 
Sendikası İșyeri Temsilciği görevini 
yürütürken ișten atılan Elvan Demirci-
oğlu, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu ve Tez-Koop-İș Sendikası imzalı 
basın açıklamasını okudu.  

Eylemin “güvenli bir gelecek ve güven-
celi iș” talebi ile gerçekleștirildiğine dik-
kat çekilen açıklamada șöyle denildi:  

IBM TURK ÇALIȘANLARI IBM TURK ÇALIȘANLARI 
EYLEMDEEYLEMDE

mücadelesine destek olmak için 
burada, IBM önünde olmaya de-
vam edeceğiz.”

Bilișim, çağrı merkezleri, bankacılık ve 
medya kadar uzayan geniș bir alanda 
çalıșanların payına daha fazla ișsizlik 
ve daha fazla yoksulluk düștüğüne dik-
kat çekilen açıklamada șöyle denildi: 

“Esnek, güvencesiz ve adil olma-
yan çalıșma koșullarının ve tașe-
ronlaștırmanın giderek yaygınlaștığı 
bilișim sektöründe, güvenli bir ge-
lecek için IBM’de bașlattığımız ör-
gütlenme mücadelesinde bizlerle 
aynı hedef doğrultusunda mücade-
le eden tüm emekçilerle, çarșamba 
günleri yan yana ve omuz omuza 
olmaya devam edeceğiz.
Krizle beraber, çalıșanlar ve üre-
tenler olarak krizin sorumlusu ol-
madığımız halde, krizin bedelinin 
biz emekçilere ödetilmek isten-
mesine karșı mücadele etmeye 
devam edeceğiz. 
Krizi biz yaratmadık, faturasını 
ödemeyeceğiz.” 

IBM Turk çalıșanlarının etkinliklerini 
“www.bilisimsendikasi.org” adresin-
den takip edebilirsiniz.

“IBM önündeyiz, çünkü IBM çalıșan-
larının bilișim sektöründe bir ilk olan 
örgütlenme çabalarını destekliyoruz. 
IBM önündeyiz, çünkü IBM yöneti-
mini çalıșanlarının örgütlenmesine 
engel olduğu için protesto ediyoruz. 
IBM önündeyiz, çünkü örgütlenmeyi 
engellemek için ișten çıkartılan sen-
dika temsilcisi üç IBM Turk çalıșanı-
nın ișe geri iadelerini istiyoruz.
Ekonomik krizin sonuçları derin-
leșerek büyürken, güvencesiz 
çalıșmanın ve ișsizliğin oranı hızla 
yükselirken bu sürece çalıșanlar ve 
üretenler olarak dur demek, bilișim 
çalıșanlarının IBM’deki sendika 
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Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) 41. Dönem Yönetim 
Kurulu, IBM Turk firmasında 

çalıșan emekçilerin sendikal mücade-
lesine destek açıklaması yaptı. Bilișim 
çalıșanlarının karșılaștıkları sorunlara 
dikkat çekilen açıklamada, “Bilișim 
sektöründe șartname, sözleșme ve 
fiziksel iș koșulları gibi konularda her-
hangi bir standart bulunmamaktadır. 
Kapitalizmin kar hırsı, tüm bu alanlarda 
belirleyici tek standart haline gelmiștir” 
denildi. 

EMO 41. Dönem Yönetim Kurulu’nun 
31 Temmuz 2008 tarihinde yaptığı yazı-
lı basın açıklamasında bilișim alanında 
faaliyet gösteren IBM Turk firmasında 
yașanan ve tüm emekçileri ilgilendiren 
bazı gelișmelere dikkat çekildi. IBM 
Türk firmasında çalıșan 200’ü așkın 
emekçiyi temsilen Tez-Koop-İș Sendi-
kası’nın 26 Mart 2008 tarihinde Çalıș-
ma Bakanlığı’na toplusözleșme yapma

EMO’dan sendikal mücadele veren IBM Turk çalıșanlarına destek açıklaması… 

BİLİȘİM ALANINDA ÖRGÜTLENME BİLİȘİM ALANINDA ÖRGÜTLENME 
HAKKI ENGELLENEMEZHAKKI ENGELLENEMEZ

çeșitli girișimlerde bulundu ve tu-
tumundan hala vazgeçmiș değil. 

Süreç itibari ile birçok iș kolunda 
yașanan, artık alıșılmıș bir sendika 
ve çalıșan karșıtı tavır gibi görünse de 
IBM çalıșanlarının bu girișimi, bilișim 
sektöründe uzun zamandır süregelen 
adaletsiz çalıșma biçimlerine bir karșı 
çıkıștır.

“Fazla Mesai, Değil 
Sürekli Mesai”

Yazılım alanının esnek çalıșma koșul-
larına daha uygun olduğu ifade edilen 
açıklamada șöyle denildi: 

“Yazılım sektörü, yapılan ișin nite-
liği itibari ile mekandan ve saatten 
bağımsız çalıșma koșullarına 
uygundur. Bu durum çalıșanlar 
açısından bir avantaj olarak kul-
lanılabilecek olmasına rağmen, 
sektörün tamamında iș planlaması 

“Çalıșma Bakanlığı 200’ü așkın 
IBM Türk çalıșanının noter kanalı 
ile yapmıș olduğu üyelik bașvuru 
bilgilerini doğruladı ve 11 Haziran 
2008 tarihinde IBM’i bilgilendirdi. 
Ancak IBM yönetimi, çalıșanların 
toplu sözleșme ve grev yapma 
haklarını ellerinden almak için 
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cak șekilde 
kullanılmaktadır. İș teslim 
süresine iși yetiștirmek bahanesi ile 
çalıșanlar daha fazla çalıștırılmakta, 
bu durum sektörün getirdiği bir zo-
runluluk olarak gösterilip, kanıksan-
ması sağlanmaya çalıșılmaktadır.”

Bilișim Alanında 
Tașeronlaștırma

Bilișim alanında da tașeron uygu-
lamasının yaygınlaștığına dikkat 
çekilen açıklamada, tașeronlaștırma 
uygulamasının sakıncaları șöyle or-
taya konuldu: 

“Yașanan bir diğer sorun da, özel-
likle kamu projelerinin ihalelerini 
alan firmaların bu ișleri tașeron 
üçüncü firmalara yaptırmalarıdır. 
Kamu yazılım ihalelerinin hatalı-bil-
gisiz biçimde yapılıyor olmasından 
dolayı da ortaya çıkan bu durumda, 
kamu, kalitesiz ișlerle zarara uğratı-
lıyor olmakla beraber, bu tașeron-
laștırma güvencesiz çalıștırmayı da 
olanaklı kılmaktadır. Sektörde yer 
alan iș süreçlerinin kontrolsüz ola-
rak gelișmesi ve meslek eğitimine 
önem verilmeyerek proje geliștirme 

s ü r e ç -
lerinin yürütülmesi, 
sektörde bilgi birikimine ve özgün 
üretime engel olmakta, proje sü-
reçleri sonrasında ciddi sorunlara 
sebebiyet vermektedir.

Bilișim sektörü çalıșanları, iș güven-
cesizliğinin yanında, adaletsiz ücret 
politikaları ile d
maktadır. Bilișim
me, sözleșme ve
gibi konularda h
bulunmamaktad
hırsı, tüm bu ala
standart haline g

Sendikal M
Destek 

Türkiye’de b
çalıșanların ça-
lıșma saatleri
reel ücretler
sosyal haklar 
özlük hakları kıs
ları sorunları ile k
olduğu kaydedi
sorunun çözüm

ten geçtiği vurgulandı. Türkiye’de 
Bilișim İșverenleri Sen-
dikası olmasına karșın 
Bilișim Çalıșanları Sen-
dikası bulunmadığına 
dikkat çekilen açıklama, 
șöyle sonlandırıldı: 
“Bilginin metalaștırılma-
sının, sermaye için yeni 
bir sömürü alanı olarak 
ortaya çıktığı günümüzde 
sektörde gerekli eğitimi 
almadan altyapısı, donanımı 
olmayan kișiler daha ucuz ve 
güvencesiz ișgücü yaratmada 
kullanılmakta, mühendislik di-
siplinine sahip olan sektörün 
ana elemanları bu haksız 
rekabet karșısında mesleki, 
maddi ve idari açılardan kıska-
ca sokulmaktadır. İș güvence-
sizliği, sürekli hale gelen fazla 
mesai, belirsiz ücret politikaları 
gibi sorunlarla karșı karșıya kalan 
bilișim sektörü çalıșanları günden 
güne artarak devam eden hak ka-
yıplarına maruz kalmaktadır.

Elektrik Mühendisleri Odası, demok-
ratik haklarını elde etmek için müca-
dele eden, kendi mücadele biçimlerini 
olușturan, IBM Türk çalıșanlarını ve bu 
mücadeleyi sürdürecek olan tüm bili-
șim sektörü çalıșanlarını desteklemek-
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Bilișim alanında çalıșanların 
sorunları, “Bilișim Sektöründe 
Örgütlenme” bașlıklı panelde 

masaya yatırıldı. Tez-Koop-İș Sendika-
sı Genel Bașkanı Gürsel Doğru, bilișim 
emekçilerinin kendilerini mavi yakalı 
ișçiler ve ișveren arasında bir yerde 
görme eğiliminin sendikal örgütlen-
meyi zorlaștırdığına dikkat çekerken, 
Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Șükran 
Soner, sektörün uluslararası șirket-
lerin hegemonyası altında olduğunu 
ve bu nedenle ișgücünün daha çok 
sömürüldüğünü kaydetti. Uni Global 
Bilgi Teknolojileri Örgütlenme Bașka-
nı Gerhard Rohde ise bilișim alanında 
örgütlenmeye çalıșan sendikaların 
ișbirliği yapması gerektiğine dikkat 
çekerken, Belçika LBC Sendikası’nın 
Bilgi Teknolojileri Örgütlenme Yöneti-
cisi Koen Dries, Belçika’da İnternet’in 
yaygınlașma hızının düșmesi ile birlikte 
sektör çalıșanlarının toplu ișten çıkarıl-
ma sorunuyla karșılașınca sendika ve 
toplusözleșmenin öneminin anlașıldı-
ğını kaydetti. 

BİLİȘİM SEKTÖRÜNDE BİLİȘİM SEKTÖRÜNDE 
ÖRGÜTLENME PANELİÖRGÜTLENME PANELİ

EMO İstanbul Șubesi Yönetim Kuru-
lu Bașkanı Erhan Karaçay, panelin 
açılıșında yaptığı konușmada, yeni 
gelișen ve henüz standartları oluș-
mayan bilișim sektöründeki sendikal 
örgütlenmenin önemine değinerek, bu 
alandaki örgütlenme bașarısının tüm 
emekçiler için önemli bir kilometre tașı 
olacağını vurguladı.

Kurtuluș Kaya, bilișim alanında 
yașanan gelișmeleri ve bu alanda 
çalıșanların sorunlarına ilișkin yaptığı 
kısa bilgilendirmenin ardından, pane-
listlere söz verdi. 

Bilișim Çalıșanlarının 
Bakıș Açısı Değișmeli 

IBM Turk çalıșanlarının örgütlendikleri 
Tez-Koop-İș Sendikası Genel Bașkanı 
Gürsel Doğru, bilișimde örgütlenme 
sorununun genel örgütlenme sorunun-
dan ayrı tutulamayacağını belirterek, 
șöyle konuștu: 

“10-15 yılda artan yerli ve yabancı 
yatırımı ve İnternet kullanımının 

Sendikal mücadele yürüten IBM Turk 
çalıșanları, Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) İstanbul Șubesi ve Tez-Koop-
İș Sendikası ișbirliği ile düzenlenen 
“Bilișim Sektöründe Örgütlenme” 
bașlıklı panel, 5 Eylül 2008 tarihinde 
Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum’da 
gerçekleștirildi. Bilișim sektöründe ör-
gütlenme sorunlarının masaya yatırıl-
dığı panele, uluslararası konuklar da 
deneyimleri paylașmak üzere katıldı. 
Tüm dünyadan 900 sendikanın üye 
olduğu UNI Global Union Bilgi Tekno-
lojileri Örgütlenme Bașkanı Gerhard 
Rohde, Belçika’da yine IBM çalıșan-
larının aralarında bulunduğu bilișim 
emekçilerini örgütleyen LBC Sendi-
kası’nın Bilgi Teknolojileri Örgütlenme 
Yöneticisi Koen Dries, Cumhuriyet 
Gazetesi Yazarı ve Türkiye Gazete-
ciler Sendikası Eski Bașkanı Șükran 
Soner, Tez-Koop-İș Sendikası Genel 
Bașkanı Gürsel Doğru’nın konușmacı 
olarak yer aldığı paneli EMO İstanbul 
Șubesi Bașkan Yardımcısı Kurtuluș 
Kaya yönetti. 
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artması çalıșanların sorunlarını çe-
șitlendirdi. Bilgi teknolojisi üreten 
ve satan șirketler, sektörün aktörleri 
oldu. IBM çalıșanlarının örgütlen-
mesi bilișim sektöründeki diğer 
firmalar için örnek teșkil edecektir. 
Bilișim sektöründe çalıșanlar kendi 
kariyer hedefleri ve kișisel çabaları 
ile bir yerlere gelmeye çalıșıyorlar. 
Bașka bir iș bulamayacakları endi-
șesi yaratıldığı için emeklerinin ve 
hak ettiklerinin çok altında ücretler-
le çalıșıyorlar.” 

Gürsel Doğru, bilișim alanında marka 
olarak değerlendirilen IBM’de bile 
çalıșanların farklı ücret ve çalıșma ko-
șullarına tabi tutulduğunu belirterek, 
bilișim alanında çalıșanlar için rasyonel 
koșulların olușturulmasını istedi. 

Bilișim alanında çalıșanların diğer 
alanlara göre daha fazla “esnek çalıș-
ma” koșulları ile karșı karșıya kaldığını 
belirten Doğru, bu alanda çalıșanların 
kendilerini ișçi olarak değil de mavi 
yakalı ișçiler ve ișveren arasında bir 
yerde görme eğilimlerinin sendikal 
örgütlenmeyi zorlaștırdığını kaydetti. 

Tez-Koop-İș Sendikası’nın bilișim ala-
nında örgütlenmesi için IBM çalıșanları 
ile önemli bir adım attığını vurgulayan 
Doğru, “Bilișim sektöründe çalıșanla-
rın sendikaya olan ihtiyaçları yașamsal 
önem tașımaktadır” diyerek konușma-
sını tamamladı.

Rohde: İșbirliğini 
Artırmalıyız

Uni Global Bilgi Teknolojileri Örgütlen-
me Bașkanı Gerhard Rohde, bilgi ve 
hizmet sektöründe uluslararası faali-
yet gösterdiklerini belirterek, “Yoksul 
ülkelerde örgütlenmelerimiz var. Bu 
ülkelerde çalıșanların hakları ihlal 
edildiğinde gereken örgütlenmenin ya-
pılmasına çalıșıyoruz. Bizim amacımız 
kurumlar arası ișbirliği yapmak. Dün-
yanın her yerinde kendi sektörümüzde 
olan sendikaları destekliyoruz. Küresel 
ișbirliğini artırmalıyız” diye konuștu.

Rohde, esas ișlevlerinin ülkelerdeki 
çalıșanlar arasında deneyim aktarımını 

sağlamak ve uluslararası dayanıșma 
ağı yaratmak olduğunu belirtti. Pa-
nele katılım sayısını “bașarılı” olarak 
değerlendiren Rohde, kısa bir zaman 
sonra binlerin katıldığı bir bilișimciler 
etkinliğinde tekrar bir araya gelebilme 
temennisini de iletti.

“Eğitimli İș Gücü Daha 
Fazla Sömürülüyor”

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Șükran 
Soner, Türkiye’de 1980’lerden sonraki 
sendikal hareketin yașadığı sorunlara 
kısaca değinerek; bilișim sektörünün 
uluslararası șirketlerin hegemonyası 
altında olduğunu, bu nedenle ișgü-
cünün daha çok sömürüldüğünü 

kaydetti. Eğitimli ișgücünün yer aldığı 
bilișim alanında çalıșanların örgütlen-
melerinin önemini vurgulayan Soner, 
șöyle konuștu: 

“Biz eskiden çağdașlaștıkça zen-
ginliğin paylașılacağını sanıyorduk. 
Yeni dünya tamamen sömürü düze-
nine göre kuruldu. Asgari hakların 
alınamadığı bir düzen. Tüm dünya-
da en fazla sömürülenler eğitimli 
insanlar. Gazetecilik, bilișim ve 
eğlence sektörleri insanların algı-
larını çıkarlarına göre șekillendiri-
yor. Yeni dünya düzeninde eğitimli, 
bilinçli, örgütsüz kullanılan insanlar 
var. Barıș ve demokrasiden yana 
yol alan örgütlenmeye geçmemiz 
gerekiyor.” 
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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.” <<


