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[     ]PLAZA EYLEMLERİ

İŞSİZLİĞE, YOKSULLUĞA, ZAMLARA, İŞTEN ÇIKARMALARA KARŞI 

PLAZA EYLEMLERİ SÜRÜYOR
Krizin bedelinin çalışanlara ödetilmesi 
artarak devam ediyor. Her geçen gün, 
büyük medyada fazlaca yer almasa da, 
işten atılmalar, sendikal örgütlenmeye 
karşı saldırılar, hak arama çalışmalarının 
şiddetle engellenmesi uygulamaları 
yaygınlaşıyor. 
Çalışanlar ve üretenlerin, kriz bahane 
edilerek işsizlik, fazla mesai ve 
düşük ücretler gibi farklı şekillerde 
etkilenmeye başladığı bugünlerde 
emeğimize ve onurumuza sahip 
çıkmak, sendikalaşma önündeki tüm 
engellerin kaldırılması için sürekli ve 
düzenli eylemlere başlama isteği birçok 
kesimde ortaklaştı. Bu eylemlerin 
başlangıç yeri olarak da en son 3 
sendika temsilcisinin işten atıldığı IBM 
Türk‘ün binasının önü seçildi. 
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Sekreterliği, Şubemiz ve Tez Koop-İş Sendikası‘nın başlattığı 
eylemlerin ilki 3 Aralık Çarşamba günü öğle saatlerinde 
IBM Türk‘ün 1. Levent‘teki binası önünde gerçekleştirildi. 
Şubemiz üye ve yöneticilerinin, Tez Koop-İş üye ve 
yöneticilerinin yanında çeşitli demokratik kitle örgütü 
üyeleri emek dostlarının yer aldığı basın açıklamasında Tez 
Koop İş yöneticileri ve TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Tores 
Dinçöz birer konuşma yaparak bu eylemlerin içeriğini ve 
her çarşamba düzenli olarak tekrarlanacağını ilan ettiler. 
Tores Dinçöz, mühendis ve mimarlar olarak her geçen 
gün giderek artan işten atılmalara, kriz bahanesiyle işyeri 
kapatmalara ve emeğin sömürüsünün artırılmasına karşı 
olduklarını, bu politikaların meslektaşlarını da vurmaya 
başladığını, meslek odaları olarak kapitalist krizin bedelinin 
çalışanlara ödetilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, 
22 Kasım‘da, 29 Kasım‘da ilan ettikleri eylemliliklerini 
ülkenin her yerine yayarak devam edeceklerini vurguladı. 
Daha sonra söz alan IBM‘den atılan sendika temsilcisi 
Nedim Akay, IBM‘de sendikal örgütlenme çalışmalarına 
sadece kişisel çıkarlarını artırmak için değil, bilişim alanında 
ve beyaz yakalılar olarak tanımlanan kesim içinde, daha 
sonra ise tüm çalışanlar içinde sendikal örgütlenmenin 
gerekliliğine dikkat çekmek için giriştiklerini, işten 
atılmalarının beklenmedik bir şey olmadığını ancak ülkemiz 
ve çocuklarımızın geleceği için bu riski göze aldıklarını, 
işten atılmaktan dolayı pişman olmadıklarını, her türlü 
platformda mücadele etmeye devam edeceklerini ve 
sonuçta başarılı olacaklarına inançlarının tam olduğunu 
belirterek katkı ve destek veren herkese teşekkür etti. 

***
Plaza eylemlerinin ikincisi araya giren bayram tatili 
nedeniyle 17 Aralık 2008 Çarşamba günü yine IBM 

Türk’ün 1. Levent’teki binası önünde 
gerçekleştirildi.
Şubemiz üye ve yöneticilerinin, Tez 
Koop-İş üye ve yöneticilerinin yanında 
çeşitli demokratik kitle örgütü üyelerinin 
yer aldığı basın açıklamasında Tez Koop 
İş Örgütlenme Sekreteri, AKBANK‘tan 
atılan bir personel ve Bank-Sen yöneticisi 
konuşma yaptılar.

***

24 Aralık Çarşamba günü yapılan 3. 
Plaza eylemine ise sendikal ve sosyal hak 
mücadelesi yürüten Çağrı Merkezleri 
Çalışanları Derneği üyeleri de katıldılar. 
Şubemiz üye ve yöneticilerinin de 
hazır bulunduğu eyleme Makina 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi‘nin 
üye ve yöneticileri de destek verdi. 
Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şen, 

konuşmasında; IBM işçilerinin sendikal mücadelesini 
destekledikleri belirterek, kriz bahanesiyle işten atılan 
işçilerin yanında olmaya çalıştıklarını ve her zaman 
dayanışma içinde olacaklarını söyledi.

***

Kriz bahanesiyle atılan bütün işçilerin direniş ve hak arama 
platformu haline dönüşen Plaza eylemlerinin dördüncüsü, 
Yapı Kredi Plaza önünde 31 Aralık Çarşamba günü yapıldı. 
Bu eyleme DESA direnişçisi Emine Arslan, Deri-İş Genel 
Başkanı Musa Servi, Kızılay’dan atılan Devrimci Sağlık 
üyesi işçiler, demokratik kitle örgütleri ve sendika üyeleri 
katıldılar.
Eylem, Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Karaçay‘ın 
açılış konuşmasıyla başladı. Krizin yükünü emekçilerin 
ödemesine karşı çıkacaklarını, 2009 yılında bu direnişlerin 
artacağını ve mutlaka başarıya ulaşacağını; Filistin halkına 
karşı İsrail‘in sürdürdüğü katliamı kınadıklarını belirten 
Erhan Karaçay "Krizin Faturasını Emekçiler Ödemeyecektir!" 
diyerek herkese savaşsız ve sömürüsüz yeni bir yıl diledi. 
Tez Koop İş Sendikası Örgütlenme Müdürü Sinan 
Kahraman'ın basın açıklamasını okumasından sonra 
Türkiye Deri-İş Genel Başkanı Musa Servi; Deri işçilerindeki 
örgütlenme sürecini ve işten atılmaları anlatarak, bu 
saldırılara karşı uluslararası düzeyde verdikleri mücadeleyi 
aktardı. Dev-Sağlık İş üyesi olduğu için Kızılay‘daki işinden 
atılan hemşire Funda Keleş; sağlıkta kriz olamayacağını, 
anayasal haklarını kullandıkları için işten  atılmalarının suç 
olduğunu ve burada gördükleri dayanışmanın kendileri 
için onur kaynağı olduğunu söyledi.  DESA işçisi Emine 
Arslan ise; gerek IBM gerekse işten atılan diğer emekçiler 
için direnişin tek çözüm olduğunu, anasal haklarının hiçbir 
şekilde  gasp ettirilmemesi gerektiğini belirtti. 


