
 

 

 

 

 

 

 

DİSK 46.Yılını grevci ve direnişçi işçilerle kutladı 
 

DİSK kuruluşunu 46. Yılını olması gerektiği gibi grevci ve direnişçi işçilerle birlikte Çorlu Cumhuriyet 

Meydanı’nda kutladı. 

DİSK’e bağlı sendikaların ve grevci Daiyang SK 

işçileri (Birleşik Metal-İş) ile direnişteki Yurtiçi 

Kargo (Nakliyat-İş) ve Taral Makine işçilerinin 

(Birleşik Metal-İş) oluşturdukları kortejle Çorlu 

Cumhuriyet Meydanı’na doğru yürüyüşe geçildi. 

Bu meydan son haftalarda Daiyang SK işçilerinin 

açlık grevi ve direniş çadırlarına da ev sahipliği 

yapıyordu. İşçilerin coşkulu direniş sloganlarıyla 

meydana girişi ve grevci işçilerle buluşması moral 

ve güç verici oldu. 

DİSK Genel Başkanı Erol Ekici yaptığı konuşmada 

DİSK’in 46 yıllık mücadele geçmişini bundan sonra 

kazanılacak zaferlerin bir teminatı olduğunu savundu. 

Çorlu meydanı kazanmak için kararlıca direnen işçilerle 

doluydu. Özellikle grevdeki Daiyang SK işçileri ve 

direnişteki Taral Makine işçileri, Erol Ekici’nin 

konuşmasının ardından alanda kaldılar ve Birleşik Metal 

İş sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu son 

gelişmeleri değerlendiren bir konuşma yaptı.  

Bu konuşmada anayasa ve yasalarla güvence altına 

alınan sendikalaşma ve grev haklarının fiilen patronlar 

tarafından ayaklar altına alındığı ve bunun hükümetin 

desteğiyle gerçekleştiği vurgulandı. Serdaroğlu, eğer 

Daiyang SK işçilerinin hakları verilmez, grev süresince 

işten atılan işçiler geri alınmaz ve patronun yasadışı işçi 

çalıştırma ve üretim faaliyetleri durdurulmazsa Çorlu 

Meydanı’nda yeni çadırların kurulacağını ve dönüşümlü 

olarak devam eden açlık grevlerinin tüm grevci işçilerin 

katılımıyla süreceğini söyledi. 

Eylem, işçilerin “direne direne kazanacağız!” sloganlarıyla ve son durum değerlendirmelerini yapmak için 

sendika binasına geçmeleriyle sona erdi. 
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Daiyang SK işçisi nasıl kazanır? 

İşçilerin birliği sermayeyi yenecek sözü sadece bir slogan değil gerçeğin ta kendisidir. Birlik olmadan birliği 

korumadan sermaye karşısında kazanmak olanaksızdır. Daiyang SK grevi 3 aydır sürüyor. 3 ay boyunca bir 

grevi sürdürmek başlı başına bir başarıdır. Ancak Daiyang SK işçisi sadece kendi hakları için değil onlara 

bakan ve örgütlenmek isteyen tüm Çorlu işçileri için kazanmalıdır! 

İşçi direndikçe ilerlemiştir 

Hem işçi sınıfının deneyimi hem de Daiyang SK grevinin 3 aylık deneyimi göstermiştir ki işçi harekete 

geçtiğinde, birlik ve dayanışma içinde yükselttiği eylemlerle ilerleme kat edebilmiştir. Patron hukuku çiğniyor, 

hükümet de göz yumuyor. Ancak bunu bin kere söyleseniz de durum değişmez çünkü bu devlet özünde bir 

patron devletidir. Ama ne zaman Daiyang SK işçisi Serbest Bölge’yi kitlemiştir yasadışı Güney Koreli grev 

kırıcılar o zaman yakalanmıştır. Çoktan tutulması gereken tutanaklar ancak  o zaman tutulmuştur. Ne zaman 

Daiyang SK işçisi çadırını kurup direnişini Çorlu Meydanı’na taşımıştır o zaman Çorlu Kaymakamı araya girip 

tarafları masaya çağırmak zorunda kalmıştır. 

Birliği sağlamak ve birliği korumak şart 

Yeni ilerlemelerin de gideceği yol bellidir önce ne 

yapıldıysa, aynıları ve fazlası daha güçlü ve birlik 

içinde yapılmalıdır. Bazı sorunlar olabilir. Mücadele 

içinde bazı geri düşenlerin olması, mücadelenin 

yükünün bazı işçilerin omzuna yıkılması ilk defa 

Daiyang SK grevcilerinin başına gelmiyor. Böyle her 

mücadelede mutlaka enerjinin ve kararlılığın yoğun 

olduğu bir çekirdek bulunur. Bu çekirdek birliği 

sağlayacak temel güçtür. Çekirdeğin enerjisi biterse 

mücadele de kaybeder. Patronun da kolladığı budur. 

Masaya oturmayı geciktirerek işçinin yılmasını 

bekliyor. 

Sendikaya görev düşüyor, işçiler sendikayı harekete geçirmelidir 

Burada işçiye görev düşüyor, kararlılık ve birlik bozulmadan devam! Ama çekirdeğin enerjisini korumak ve 

grevin birliğini sağlamak işi de öncelikle sendikaya düşüyor. DİSK, 13 Şubat günü “MESS’ten Daiyang SK’ya 

mücadele geleneği sürüyor!” pankartıyla yürüdü Çorlu’nu ortasında. Bu pankart DİSK tarihinin en önemli 

direnişlerinden biri ile Daiyang SK grevini birlikte anıyor. Doğrudur çünkü bugün en zor koşullarda 

Türkiye’nin tek grevinin yürütüldüğü Daiyang SK çok önemlidir. O halde DİSK ve Birleşik Metal-İş bu greve 

verdikleri öneme uygun davranarak Çorlu’ya yüklenmelidir. Hem maddi hem de manevi olarak grevci işçilerin 

dayanma gücünü arttırmalıdır. İşçiye verilen yardımlar arttırılmalı sendika daha çok kadrosunu bu grev için 

seferber etmeli grevde pasif konumda olan işçiler direniş alanına çekilmeli ve bu güç tazeleme ile hep birlikte 

Daiyang SK patronunun üzerine yüklenilmelidir. Açlık grevlerinin yanı sıra yeniden Serbest Bölgede yapılacak 

eylemler gündeme gelmelidir. DİSK’in ve Birleşik Metal İş’in işçileri hukuksuzluklara karşı koruyacak gücü 

vardır ve bu güç hayata geçirilmelidir. Bu noktada işçi, pasif bir şekilde sendikadan hareket etmesini 

bekleyemez. Beklerse hayal kırıklığına uğrar. Madem bugün Daiyang SK bu kadar önemlidir. Daiyang SK 

işçisi önemini sendikaya da hatırlatacak girişimlerde bulunmalıdır. 

Hesap basittir. İşçinin dayanma gücü artarsa patronun grevi kırma ümidi azalır. Masaya kuvvetli oturmanın ve 

hakları almanın yolu budur.   



Haklarımızı bilelim! 

Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu: İşçi alma ve başka işe girme yasağı 

MADDE 68 – (1) İşveren, kanuni bir grev veya lokavt süresince, 67 nci madde hükmü gereğince iş 

sözleşmeleri askıda kalan işçilerin yerine, sürekli ya da geçici olarak başka işçi alamaz veya başkalarını 

çalıştıramaz… (2) Greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçen işçiler, ancak kendiişlerinde çalıştırılabilir. Bu 

işçilere, greve katılan işçilerin işleri yaptırılamaz. 

ÖRNEK: Daiyang SK patronu greve katılmayan işçileri grevci işçilerin çalıştıkları makinalarda üretim 

yapmaya zorlayarak ve grevci işçilerin yerine çalışmak üzere yeni grev kırıcı işçiler istihdam ederek açıkça 

yasayı çiğnemiştir. İşçilerin bu durumda haklarını korumak, yasadışı uygulamayı sonlandırmak için yapacakları 

eylemler haklı, yasal ve meşru konumdadır. 

Grev ve lokavt hâlinde mülkî amirin yetkileri 

MADDE 74 – (2) Grev ve lokavtın uygulanması sırasında mahallin en büyük mülkî amirinin kamu 

düzenine ilişkin alacağı tedbirler, kanuni bir grev veya lokavtın uygulanmasını engelleyici nitelik taşıyamaz. 

ÖRNEK: Daiyang SK grevci işçileri haklı olarak patronun yasadışı şekilde ürettiği malların çıkartılması 

ve satışının engellenmesini istemiştir. Bu grevin doğal gerekliliğidir. Çorlu’daki mülkî amirin görevlendirdiği 

kolluk kuvvetleri işçileri darp ederek ve engelleyerek kanun dışı üretimin sevkiyatını sağlayarak yasayı açıkça 

çiğnemiştir. İşçilerin bu durumda haklarını korumak, yasadışı uygulamayı sonlandırmak için 

yapacakları eylemler haklı, yasal ve meşru konumdadır. 

 
Taral'a sendika girecek başka yolu yok! 

İstanbul Bayrampaşa'da sendikalı oldukları için işten çıkartılan Taral Makina işçileri, bir basın 

açıklaması gerçekleştirerek Taral patronunu sendika düşmanı tutumundan vazgeçmeye çağırdılar. 

Açıklamaya Birleşik Metal'in genel başkanı Adnan Serdaroğlu'nun yanı sıra, DİSK genel başkanı Erol 

Ekici'de katıldı. 

8 Şubat Cuma günü gerçekleştirilen basın açıklaması öncesinde direnişin gerçekleştiği fabrika önünde 

toplanan işçiler, direnişteki Taral işçileriyle birlikte saat 12:00’de fabrika çalışmaya devam eden işçilerin öğle 

tatiline çıkmasını beklediler. İşçilerin öğle tatiline çıkmasıyla beraber basın açıklamasına başlayan Birleşik 

Metal'in genel başkanı ve DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, "Sendika anayasal haktır. Örgütlenmeyi 

engelleyemezsiniz!" dedi. Patronun sarı sendika Türk Metal'i fabrikada istediğini ifade eden Serdaroğlu, "biz 

patron çağırınca değil işçi isteyince gelir örgütleniriz eğer işçiler bizi istemezse de gitmesini biliriz" diyerek 

işten atılan işçilerin de katılımıyla bir 

referanduma hazır olduklarını söyledi. 

Serdaroğlu'dan sonra sözü alan DİSK Genel 

Başkanı Erol Ekici, Patronun DİSK ile baş 

edemeyeceğini, bunu kırk yılı aşkın geçmişin 

kanıtladığını belirtti. 

Açıklama sık sık "işçilerin birliği sermayeyi 

yenecek, yaşasın sınıf dayanışması, Taral'a 

sendika girecek başka yolu yok, Taral işçisi köle 

değildir" sloganları ile kesildi. Birleşik Metal 

İş'in Taral Makina ile aynı holding bünyesinde 

bulunan Türbosan'daki örgütlenme çalışmaları 

da işçilerin "Taral'ı bitirdik sıra Türbosan'da" 

sloganlarıyla duyuruldu. İşçiler Pazartesi 

(11.02.2013) günü direnişlerine kararlılıkla 

kaldıkları yerden devam edeceklerini belirttiler. 
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“Patronsuz bir fabrika ve dünya mümkün!” 

Selanik’te fabrikalarını işgal eden Vio.Me işçileri 

üretime başladı. 

Yunanistan’ın Selanik kentindeki Vio.Me isimli 

inşaat malzemeleri üreten fabrikanın işçileri 2011 

yılından beri ücretlerini alamıyorlardı. Ekonomik 

krizin etkisiyle fabrikayı kapatmaya ve işçilere olan 

borçlarının üstüne yatmaya çalışan patrona Vio.Me 

işçileri fabrikalarını işgal ederek karşılık verdiler. 

Vio.Me. Fabrikası işçilerinin mücadelesi tüm şehri harekete geçirdi ve Balkanlarda büyük yankı buldu. İşgalci 

işçilere destek verenler toplanarak eylemler ve konserler düzenlediler. Nihayet Vio.Me işçileri 12 Şubat günü 

işgal ettikleri fabrikada üretime geçtiler. 

Selanik’in işgalci işçilerinin mücadelesi baştan uluslararası 

bir karakter kazanmış durumda. Sadece işçiler için çeşitli 

Avrupa ülkeleri ve Balkanlarda başlayan dayanışma eylemleri 

ile değil. Vio.Me işçileri Arjantin’deki 2001 krizinden sonra 

büyük bir fabrika işgali dalgası yaratan dünyanın öbür 

ucundaki sınıf kardeşlerinin izinden gidiyor. Hareketin 

liderlerinden Makis Anagnostou Aralık ayında Atina’da 

Dördüncü Enternasyonal’in Yeniden Kuruluşu 

Koordinasyonu (DEYK/CRFI) tarafından düzenlenen bir 

toplantıya katılmış ve bu uluslararası devrimci örgütün 

Arjantin partisi olan Partido Obrero’nun (İşçi Partisi) işgalci 

işçi liderleriyle fabrika işgali ve işçi yönetimi üzerine görüşmelerde bulunmuştu. Bu uluslararası örgütü 

Yunanistan’da EEK (Devrimci İşçi Partisi) Türkiye’de de DİP (Devrimci İşçi Partisi) temsil ediyor. 

Vio.Me işçileri haykırışlarının tüm işçilere yayılmasını istiyor. Bu 

haykırış: “Biz işçiler patronlar olmadan da yapabiliriz!” 

haykırışıdır. Vio. Me işçileri özlemlerini sınıf kardeşleriyle 

paylaşmak istiyor. Bu özlem: “ patronsuz ve sömürüsüz bir 

dünya” özlemidir. 

Vio.Me işçileri tüm dünya işçileri için son derece önemli ilkeler 

üzerinden hareket ediyorlar. Bu ilkeler: 1. Tüm fabrikalar işçilere! 

2. Mücadele satılmış sendika bürokratları dışında ve onlara karşı 

direnen işçilerin eliyle yürütülmelidir! 3. Tüm burjuva 

hükümetlerine karşı Genel Süresiz ve Politik Genel Grev!      

Şimdi işgalci Vio.Me işçileri ile dayanışma zamanıdır. 

Maddi destek için www.viome.org sitesinden para yardımı 

gönderilebiliyor. Maddi destek bu fabrikanın yaşayabilmesi için 

önemli. Ama bu fabrikanın yaşaması kâr edebilmesi için değil 

sömürü düzenini yıkacak büyük bir işçi mücadelesi kalesi 

olabilmesi için gerekli. O yüzden maddi destek kadar işçilerin 

uluslararası dayanışmasını ve birliğini sağlayacak bir bilincin 

geliştirilmesi tüm mücadeleci işçilerin ve sendikaların görevidir.  
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