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Yıldırım Koç
Telat Kaya’yı büyük olasılıkla tanımazsınız. Ben de yeni tanıştım. Anlattıklarını dinleyince, gösterdiği
belgeleri inceleyince, onun haklı mücadelesini Aydınlık okurlarına iletmek gereğini duydum.
Kendinizi bir an Telat Kaya’nın yerine koyun.
1989 yılında, 23 yaşında bir genç olarak Erzurum ilindeki Aşkale Çimento Fabrikası’na giriyorsunuz. Bu
işletmede 25 yıl aralıksız çalışıyorsunuz. Hakkınızda hiçbir ciddi şikayet olmuyor. İşyerinde Çimse‐İş
Sendikası örgütlü. Bu sendikaya üyesiniz. Ancak Çimse‐İş’in imzaladığı toplu iş sözleşmesinden, işverenle
ilişkilerinden, sendika yöneticilerinin davranışlarından şikayetçisiniz. Bu sendikadan istifa edip başka bir
sendikaya üye oluyorsunuz. Bazı diğer işçiler de sizi izliyor. İşyerindeki işçilerin çok büyük bölümü de
Çimse‐İş’ten istifa etmeyi ciddi olarak düşünüyor.
Bu gelişmelerden işverenin de, Çimse‐İş yöneticilerinin de haberi oluyor.
ELEŞTİRENLERE BASKI UYGULANIYOR.
Ve bir anda baskılar başlıyor. 25 yıldır sizin çalışmanızdan memnun olan işverenin tavrı bir anda
değişiyor.
Ama siz korkmuyorsunuz; geri adım atmıyorsunuz; işverenin uygulamalarını ve Çimse‐İş’in politikalarını
eleştirmeyi sürdürüyorsunuz.
İnşaat sektörünün son derece canlı olduğu, çimento talebinin hiç azalmadığı dönemde Çimse‐İş’in
imzaladığı üç yıllık toplu iş sözleşmesinin yanlış olduğunu anlatıyorsunuz.
Ücret zammı olarak, ikinci yıl için bir önceki yılın enflasyonunun, üçüncü yıl için ise enflasyon oranına
yalnızca 1 puan eklenmesinin haksızlığını dile getiriyorsunuz.
Çimse‐İş’in imzaladığı toplu iş sözleşmesinin disiplin yönetmeliğiyle, işverenlerin işçilere baskı
yapmasının yolunun açıldığını anlatıyorsunuz.
Çimse‐İş’in toplu iş sözleşmesiyle işçilerin fazla çalışmaya zorlanabildiğini, fazla çalışma yapma
konusunda peşin onay verildiğini, bunun sakıncalarını açıklıyorsunuz.
Çimse‐İş Sendikası yöneticilerine ilişkin dolaşan bazı iddiaları tartışmaya açıyorsunuz.
Diğer bir deyişle, işçi haklarını savunuyorsunuz.
Ayrıca Çimse‐İş’in milli konulardaki duyarsızlığının ne kadar yanlış olduğunu, vatanımıza ve milletimize
yönelik saldırıların böylesine yoğunlaştığı bir dönemde Çimse‐İş’ten hiçbir önemli tepkinin gelmediğini
ifade ediyorsunuz.
MESLEK HASTALIKLARI ÖLDÜRÜYOR
Günümüzde bir sendikanın, üyelerden topladığı aidatı sendika yöneticilerinin lüks harcamaları ve
yüksek maaşlarıyla astronomik hizmet ödenekleri için değil, işçi haklarını korumak ve geliştirmek için
kullanması gerektiğini söylüyorsunuz. İşyerlerinde çok yaygın olan meslek hastalıklarının önlenmesi
mümkünken, Çimse‐İş’in bu konuda hiçbir ciddi denetim yapmadığını, birkaç yayınla işi geçiştirdiğini
anlatıyorsunuz.
Siz işçi haklarını savunduğunuz, sendikanın eksiklik ve hatalarını dile getirdiğiniz için, bir gün kendinizi
tazminatsız olarak kapının önünde buluyorsunuz.
Telat Kaya, işte bunları yaptığı için, işçi haklarını ve milli davaları savunduğu için, 25 yıllık çalışmasının
ürünü olan kıdem tazminatı ve ihbar süresinin ücreti ödenmeden, 27 Eylül 2014 günü işten çıkarıldı.
Telat Kaya mücadelesini bıraktı mı?
Hayır.
Telat Kaya’yı siz de tanısanız ve onunla birkaç saat sohbet etseniz, bu baskıların onu daha da kararlı
yaptığını görürsünüz.
Telat Kaya, yanlışlıklara karşı mücadele eden yüzlerce işçi önderinden biri.
Bu fedakar işçi önderleri galip gelecek.
Bu işçi önderlerine baskı yapanlar, onların haklarını gaspetmeye çalışanlar bu davranışlarının bedelini
mahkemelerin kararlarıyla ödeyecek.
Telat Kaya’nın başarılı olacağına inanıyorum.

