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[     ]ŞUBE GÜNLÜĞÜ

KARTAL BÖLGESİNDEKİ SMM ÜYELERİMİZLE 

TOPLANTI VE KOKTEYL YAPILDI

22 Ekim 2008 Çarşamba günü, Kartal Bölgesindeki SMM 
üyelerimize yönelik; Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İsa 
GÜNGÖR tarafından SMM yönetmelik taslağı hakkında 
bilgilendirme sunumu yapıldı.

Bu toplantı da  üyelerimizin yönetmeliğe yönelik 
değişiklik önerileri ele alındı. 37 üyemizin katıldığı 
toplantı  bir kokteyle sona erdi.

DESA DİRENİŞİNE ZİYARET

Sekiz yıldır çalıştığı DESA‘nın Sefaköy‘deki fabrikasından 
sendikalı olduğu ve diğer "işçileri örgütlediği" için Temmuz 
2008 başında işten çıkarılan Emine Arslan direnişine devam 
ediyor. O her gün gidip fabrikanın kapısında bekliyor. 
Çünkü "sendika benim anayasal hakkım" demekten geri 
kalmıyor.

Bakırköy Temsilciliğimizin organize ettiği, DESA direnişçisi 
Emine Arslan‘a destek ziyaretini 27 Aralık 2008 Cumartesi 
günü gerçekleştirdik. Mahkeme kararıyla "işe iade" davasını 
kazandığını öğrendiğimiz Emine Arslan fabrika önünde 
sendikanın tahsis ettiği  minübüs içerisinde, soğuk-sıcak 
demeden direniş önlüğüyle bizleri karşıladı. "Davayı 
kazanmışsınız" der demez; "Sağolun ama, direniş bitmedi, 
işveren mahkeme kararına itiraz etti. Onun için direniş 
devam edecek" deyiverdi. "İşveren bu kararın nesine itiraz 
ediyor, her şey ayan beyan ortada" dememiz karşılığında, 
son 6 aydır yaşadıklarını, işverenin tutumunu ardı ardına 
anlatmaya başlayınca, o zaman işverenin ne menem bir şey 
olduğunu anlayabildik. 

Sendikalı olduğunu öğrenince işte hata yaptığını öne sürüp 
Emine Arslan hakkında tutanak tutmuşlar;  ‘Emine Abla 
gel, sensiz olmuyor‘ diye her hafta sonu işe çağırdıkları 
işçi, sendikalı olunca bir anda "hata yapar" olmuş. Tabi ki,  
hazırladıkları tutanakları imzalamamış. Haziran maaşını, 
fazla mesailerini, iki yıllık iznini ödemeden işine son 
vermişler. Hatta devletin verdiği çocuk yardım parasını 
bile vermemişler, içerde kalmış. Sadece bunlar değil, kızına 
ve oğluna karşı şiddet içeren saldırılar, evini kameralarla 
gözetlemeler ve daha nice saldırı, tehdit ve rüşvet...

Evet Emine Arslan mahkemeyi kazanmıştı, ama direnişi 
bitmeyecek,  devam edecek. 

KRİZİN KARANLIĞINA MEŞALELİ 

YÜRÜYÜŞ

 

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB‘nin çağrısıyla, Türk-İş Şubeler 
Platformu, Herkese Sağlık Güvenlik Gelecek Platformu, 
siyasi partiler ve İstanbul ‘daki demokratik kitle örgütleri 
bir kere daha alanlara çıktı. 22 Kasım‘da Taksim Gezi 
Parkı‘nda, 29 Kasım günü Ankara mitingi‘nde “Krizin 
Faturasını Emekçiler Değil Sermaye Ödesin” diyen 
onbinler bir kere daha bütün Türkiye‘de taleplerini 
yükseltti.

İstanbul‘da 5 bin kişi 27 Aralık 2008, saat 18.00‘de Taksim 
Meydanı‘nda toplandı.  DİSK Genel Başkanı Süleyman 
Çelebi, KESK Genel Başkanı Sami Evren, Türk Tabipler 
Birliği Başkanı Gencay Gürsoy ve Ercan Karakaş‘ın da 
aralarında bulunduğu kitlenin kararlılığı sonrası, polis 
barikatları açmak zorunda kaldı. Ellerinde meşaleler, 
döviz ve pankartlar taşıyan kitle İstiklál Caddesi‘nde 
yürüyüşe geçti. Çevredekilerin  alkış ve ıslıklarla destek 
verdiği yürüyüş sırasında çeşitli sloganları atan 5 bin 
kişilik kitle yarım saatlik bir yürüyüşle Galatasaray 
Meydanı‘na ulaştı.  KESK Genel Başkanı Sami Evren 
yaptığı basın açıklamasında,  krizin bedelini emekçiler 
değil, sermayedarlar ödemeli diyerek, bu faturayı hiçbir 
şekilde ödemeyeceklerini belirtti. 

Eylemde İsrail‘in Gazze‘de bugün yaptığı katliam 
kınanırken sık sık "Filistin halkı yalnız değildir" sloganı 
atıldı.

7.ULUSAL AYDINLATMA KONGRESİ YAPILDI

27-28 Kasım 2008 Tarihinde İTÜ Taşkışla Binası 109 
No'lu Konferans Salonu'nda başlayan konferansın 
birinci oturumuna Şubemiz YK Başkanı Erhan KARAÇAY 
başkanlık yaptı. Bu oturumda "Dersliklerde Bütünleşik 
Aydınlatma Kullanımının İncelenmesi-FMV Işık Lisesi 
Örneği", "Görsel Konfor ve Enerji Tasarrufu Açılarından 
İlköğretim Dersliklerinin Aydınlatılması", "Aydınlatmaya 
Yönelik Bilgisayar Programlarının Kapalı Hacimlerde 
Yapay Aydınlık Düzeyi Bakımından Karşılaştırılması", 
"Yaz Saati Uygulamasının Türkiye'de Konutlarda 
Aydınlatma Amaçlı Enerji Tüketimine Etkisi", "Hipodrom 
Aydınlatması-İstanbul Veli Efendi Hipodromu ve İzmir 
Şirinyer Hipodromu Uygulama Örnekleri" başlıklı 
sunumlar gerçekleştirildi. 


