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2007 yılında İstanbul Ümraniye’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı 40 milyon 
dolarlık üretim tesisi ile gündeme gelen CASPER Bilgisayar, son aylarda işçilerin örgütlenme 
mücadelesiyle gündemde.   
Casper işçileri, 9 ay süren sendikal çalışmalarının ardından yüzde 80’e varan oranda  DİSK’e 
bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye oldu. Çoğunluğun üyeliğini sağlayan sendika, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na “toplu iş sözleşmesi” için yetki başvurusunda bulundu. Bakanlık 
yaptığı incelemenin ardından CASPER işyerinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini 26 Ocak 
2011’de s Birleşik Metal-İş Sendikası’na verdi.  Ancak Casper işvereni, sendikalaşmaya itiraz etti 
ve sendikalaşma haklarını kullandıkları için 3 Casper çalışanını, 18 Şubat’ta işten çıkarttı. Daha 
sonra birer ikişer çıkartmalar devam etti ve işten benzer şekilde çıkarılanların sayısı 15’e ulaştı. 
Sendika işe iade davası açarken işten atılan işçiler de, 21 Şubat 2011’da direniş başlattı.
Casper Plazası önünde çadır kurarak eylem gerçekleştiren işçiler, direnişlerini kamuoyuna 
duyurabilmek için 12 Mart 2011’de Taksim’de yürüdü. İşten atılma ve örgütsüzleştirmelere karşı 
başlatılan yürüyüşte, Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması yapıldı.  

Galatasaray Lisesi önünde Casper işçileri ve onlara destek verenlerle birlikte sayısı iki yüze 
yaklaşan kitleye, Birleşik Metal-İş Örgütlenme Sekreteri Özkan Atar ve DİSK Genel Sekret-
eri Tayfun Görgün bir konuşma yaptı. Basın açıklamasında işten atılan işçilerin geri alınması, 
Casper bilgisayarın boykot edilmesi gerektiği vurgulandı. 

Casper işçileri eylemde…
İşe iade ve sendikalı çalışma hakkı isteyen Casper işçileri, fabrika 
önündeki direnişin ardından 12 Mart 2011’de,  Taksim’de yürüdü.

IBM’den atılan sendika temsilcilerine 
işe iade hakkı
Yaklaşık iki yıl önce birer gün arayla işten çıkarılan üç sendika temsilcisi, yüksek 
mahkeme kararıyla “iş”e iade hakkı kazandı. 

Bilişim sektörünün ilgi ile 
izlediği IBM sendikal örgütlenme 
sürecinde bir basamak daha 
geçildi. IBM Türkiye çalışanları, 
maaşlarına zam yapılmaması 
ve kazanılmış bazı sosyal 
haklarının iptali nedeniyle, 2008 
yılı başında yetkili bir sendikada 
örgütlenme kararı verip Tez 
Koop İş Sendikası’nda karar 
kılmıştı. Yaşanan hızlı örgütlenme 
süreci sonunda sendika birkaç 
ay içinde yüzde 50+1’i aşıp yetki 
başvurusunda bulundu. Bu arada 
IBM işvereni hem yetkiye hem de 
1982’de Bil-İş Sendikası’nın bağıtladığı toplu sözleşme hükümlerini halen kullandığı halde Bil-
İş Sendikası ile aynı iş kolunda olan Tez Koop İş Sendikası’nın iş koluna itiraz etti.  Ve davalar 
sürerken, 2008 yılı Kasım ayında sendika temsilcileri Nedim Akay, Elvan Demircioğlu ve Berk 
Alev’i birer gün arayla işten çıkarttı. Ama sendika, üç işyeri temsilcisinin işe iade davalarını 
açtı. İşten çıkarılan üç sendika temsilcisi, önce yerel mahkemeye Mart 2011 başında da Yargıtay 
kararıyla“iş”e iade hakkını kazandı. 
Yerel mahkeme, Alev’iişe iade edip 4+4 tazminat hükmünü onaylarken, Demircioğlu’nun dosyası 
ise, Yargıtay tarafından 4+6 ya çevrilerek onaylandı. Her iki çalışan IBM’e ihtar çekerek işe 
başlama başvurusunda bulundu ve IBM işvereni tazminatı ödeyerek arkadaşları işe başlatmadı. 

Nedim Akay’ın davası, “haklı sebepten iş akdinin feshedilmesi ve kıdem ve 
ihbar tazminatı ödenmemiş olması” nedeniyle geç sonuçlandı.  Yargıtay, 
Akay’ın da haklı nedenle işten atılmadığını dolayısı ile işe iadesi gerektiğini 
aksi takdirde IBM’in hem daha önce ödemediği kıdem ve ihbar tazminatlarını 
ödemesi gerektiğini hem de 4+6 aylık ek tazminat ödemesi gerektiğini kesin 
karara bağladı. Böylece IBM’de sendikal örgütlenme sürecinde işten atılan 
üç işyeri temsilcisinin de “iş”e iade davaları kazanılmış ve kesinleşmiş oldu.
Bu süreçte IBM’deki sendikal örgütlenmenin kesintiye uğradığını belirten 
Demircioğlu, dergimize şu açıklamayı yaptı:

“IBM işvereni zaten bu davaları kaybetmeyi göze alarak üç temsilciyi işten 
atmıştı. Amacı sendikalaşmayı engellemekti. Bunu da şimdilik başardı. 
Sendikayı mutlaka IBM’e sokmak isteyen IBM’ciler, Yüksek Hakem’den 
gelecek toplu sözleşmeye razı olarak grev oylaması istedi. Üç temsilciyi 
işten atarak tüm çalışanların içine korku salan IBM işvereni burada yeni bir 
oyunla işçisinin karşısına çıktı. Grev oylamasında ‘greve evet’ çıkması için 
var gücünü ortaya koydu. Tüm engelleme ve baskılara rağmen IBM işçisi 
büyük bir kararlılıkla oylamaya katıldı. Ancak bu çabalar, IBM işvereninin 
çalışan sayısını yurt dışı görevlileri ve stajyerleri çalışan sayısına ekleyip 
sayıyı abartması nedeniyle yeterli olmadı ve ‘greve evet’ çıktı. Bundan sonrası 

tahmin edilebileceği gibi gelişti. Grev günü geldi çattı. 2008 yılında örgütlenme çalışmasına 
başlayan IBM’cilerin pek çoğu artık IBM’de çalışmıyordu. IBM çalışanları tam kadro greve çıkmayı 
hedefliyordu. Ancak bunun mümkün olamayacağı ortadaydı. Bu nedenle tam kadro greve çıkma 
aşamasına gelmek için yeniden örgütlenme çalışmasına başlanmasına karar verildi.
Bir toparlanma sürecinin ardından IBM ve bağlı bütün şirketlerinde yeniden örgütlenme 
çalışmalarına başlayacağız.”
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