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IBM’de grev, uygulanamadı!
Sektördeki ilk sendikal mücadele sonunda alınan greve gitme kararı, ha-
yata geçirilemedi. Bu durum, Tez-Koop-İş Sendikası’nın, IBM Türk’teki 
toplusözleşme yetkisinin düşmesine neden olabilir

Bilişim sektöründeki ilk sendikal mücadeleyi 
veren Tez-Koop-İş Sendikası, IBM Türk’teki 
toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma 
sağlanamaması üzerine 21 Temmuz’da aldığı 
grev kararını, 27 Eylül 2010’da uygulayacaktı. 
Ama grev kararı, uygulamaya konulamadı. 
Bilişim 2010 etkinliği kapsamında 
gerçekleştirilen 27’nci Ulusal Bilişim 
Kurultayı’nın ikinci gününde yapılan 
“Bilişim Çalışma Hayatı” oturumunu Ankara 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gamze Yücesan 
Özdemir yönetti. Cumhuriyet Gazetesi’nden 
Şükran Soner, Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Bülent 
Pirler ve Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 5 
No’lu Şube’nin Örgütlenme Sekreteri El-
van Demircioğlu, oturuma konuşmacı olarak 
katıldı. 
Bilişim sektöründeki çalışma yaşamının 
tartışıldığı oturumda, ülkemizdeki mevcut du-
rum, sektördeki  çalışma biçimleri, çalışan ve 

işverenlerin konumları, örgütlenme gereksin-
imleri, iş yaşamında verimliliğin artırılmasına 
ve iş sürekliliğine örgütlenmenin katkıları, 
Avrupa örnekleri ve kazanımlar gibi konu-
lar ele alındı. Emeğe dair tartışmaların hızla 
yaşamdan dışlandığı bir süreçten geçildiğine 
işaret eden Özdemir, bilişim sektörü 
çalışanlarının istihdamın önemli bir bölümünü 
oluşturduklarından söz etti. Özdemir, 
Batıda akademide yeni bir orta sınıf olarak 
değerlendirilen “altın yakalıların”ın vasıflı, 
yaratıcı, uzun mesailer yapan, örgütsüz ve gü-
vencesiz büyük bir kesim olduğunu söyledi. 
Ayrıcalıklı bir dünyada yaşama hakkını kazanmış 
çok az insanın yanında bu düzenin gereksinim 
duymadığı büyük bir işsiz kesim olduğuna dikkat 
çeken Soner, çalışma hayatında en büyük dar-
beyi eğlence, bilişim ve gazeteciliğin aldığını, 
üç sektöründeki çalışanların darmadağın 
olduğunu söyledi. Bilişim sektörü gibi öncü bir 
sektörde çalışanların gelecekte sahip olması 

gereken nitelikler, endüstri ilişkileri ve çalışma 
hayatından söz ederek geleceğin çalışan profilini çi-
zen Pirler, geleceğin çalışanının yaratıcı, tasarımcı 
olmasının yanı sıra nano ve genetik ile ilgilenmesi, 
teknolojiyi kullanmayı bilmesi, multidisipliner olması 
ve bir yabancı dili iyi konuşması gerektiğini anlattı. 
Türkiye’deki sendikaların değişime uyumunu “va-
sat” ve “vasatın altında” bulan Pirler,  sendikaların 
mevcut yapıyı korumaya çalıştığını ancak önümüzdeki 
dönemde serbest zamanlı çalışanlar ile taşeronların 
artacağını ve İnternet girişimciliğinin yaygınlaşacağını 
vurguladı. Eski bir çalışanı olduğu IBM’deki sendikal 
mücadeleyi anlatan Demircioğlu ise, IBM grevinin pa-

zartesi günü (27 Eylül) başlayacağını açıklamıştı.
Türkiye bilişim sektöründe iz bırakacak ilk örgütlenme çabası, IBM Türk’te başlayan IBM ve plaza 
eylemleri çerçevesinde gerçekleşti. Türkiye’de bilgisayar üretimi yapmayıp yalnızca destek hiz-
meti veren IBM Türk’te işçiler, üç yıl önce büro işkolunda yetkili olan Tez-Koop-İş Sendikası’na 
üye olup ardından toplusözleşme görüşmelerine başladı.  2008’de IBM Türk çalışanlarının 
örgütlenme sürecinde sendikalı oldukları için işten çıkarılan IBM çalışanları, Second Life platfor-
mu üstünden sanal bir grev yaptı. Taraflar arasında 13 Nisan 2010’da başlayan toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı, atanan resmi arabulucu da uyuşmazlığı gideremedi. Bu-
nun üzerine sendikalaşma faaliyeti yürüten ve yetkiyi alan Tez-Koop-İş Sendikası Genel Yönetim 
Kurulu, 21 Temmuzda IBM Türk ve bağlı iş yerlerinde grev kararı almıştı. Yaklaşık 300 çalışanı ka-
psayan grev kararı, işyerine asılmadı. Grev uygulamasını başlatacağını ilan eden Tez-Koop-İş’in, 
grev kararını hayata geçirmezse IBM Türk’teki toplu sözleşme yetkisini kaybetmesi söz konusu.  
IBM’deki toplu sözleşme görüşmeleri sürecine ilişkin belli aralıklarla basın ve kamuoyunu bilg-
ilendiren Demircioğlu, “sendikanın işgal altında olması nedeni grev pankartlarına ulaşılamadığı” 
gerekçesiyle grev uygulamasının başlatılamadığını duyurdu.
IBM Türk çalışanlarının Tez-Koop-İş Sendikası’na üyelik sürecinde de ciddi sıkıntılar görüldü. 
İşyerinde ilk örgütlenme yapan işçiler ve işçilerin seçtiği temsilci işten atıldı. Temsilcinin işten 
atılması sürecinde ve sonrasında atılan işçileri işe geri aldırma mücadelesi sırasında işçiler ve 
sendika arasında güvensizlik yaşandı. 
Ayrıca grev süreci, Tez-Koop-İş Sendikası 5 No’lu Şube içinde yaşanan tartışma ve gerilimlerin 
doruğa çıktığı bir sürece denk geldi. Genel Merkez tarafından 2 No’lu Şube’nin yerine kurulan 5 
No’lu şubenin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirten İstanbul 2 No’lu Şube temsilcileri, 
grevin uygulanmasından önceki hafta sonu Mecidiyeköy’deki sendika binasına gelerek süresiz 
olarak şubeyi terk etmeme eylemi başlattı. Tez-Koop-İş 2 Nolu Şube Başkanı Hulusi Uğurcan, 
“grev pankartlarına ulaşılamadığı” iddiasını reddetti. Grev uygulamasını başlatmak için grev 
pankartı asmanın gerekli olmadığını bildiren Uğurcan, greve gelen süreçteki örgütlenmenin 
zayıflığına dikkat çekti.
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