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<div><br /><span style="color: #505050;"><span style="text-decoration: underline;"><img
height="120" width="107" src="http://www.dorduncukuvvetmedya.com/image/birsenaltiner.jpg"
align="left" vspace="2" hspace="9" border="0" /></span> Bas?nda sendikas?zla?t?rma
s�recini ya?ayanlardan biri olarak, bug�n ATV � Sabah grevini di?er meslekta?lar?m gibi
g�mezden gelemiyorum. Bence bu grev ba?ar?l? olsa da olmasa da, y?llar sonra medyada
sendikal hak m�cadelesi arama ad?na �k �emli bir ad?md?r. <br /><br />      <br
/></span></div>  <div><span style="color: #505050;">Bas?n?n sendikas?zla?mas? gazetelerin
Ca?alo?lu�ndan ayr?l?p ?kitelli�ye ta??nmaya ba?lad?ysa da, bu s�re�e Ayd?n Do?an�?n
�emli etkileri oldu. Elbette bas?n?n Ca?alo?lu�nda hep bir arada bulunmas?, bas?n
�l??anlar?n?n dayan??mas?na kolayl?k sa?l?yordu. Ancak Ayd?n Do?an�?n H�rriyet�i
sat?n al?rken getirdi?i �sendika istemiyorum� ?art? bu s�reci h?zland?r?p sonland?ran
vurucu darbe oldu. </span>  <p>�</p>  1990�l? y?llar?n ba??nda T�rkiye Gazeteciler
Sendikas?'n?n �ye say?s? 3 bin civar?ndayken, Ayd?n Do?an�?n sahibi oldu?u Milliyet ve
H�rriyet gazeteleri �l??anlar?n sendikadan ayr?lmas?yla bu rakam bine kadar geriledi. 
<p>�</p>  Ayd?n Do?an ilk sendikas?zla?t?rma hamlesini 1990 y?l?nda yapt?. O y?l Milliyet
gazetesinde toplu s�le?me imzalanm??t?. Bu s�le?me Ayd?n Do?an�a a??r geldi ve bundan
sonra toplu s�le?me imzalamayaca??n? s�ledi. ?lk i? olarak da sendikaya �ye olan
�l??anlar?n? istifa etmeye zorlad?, istifa etmeyenler de tazminatlar? verilerek i?ten �kart?ld?. 
<p>�</p>  Ayd?n Do?an, 1994 y?l?nda H�rriyet Gazetesi'ni sat?n almas?yla sendikas?zla?ma
H�rriyet�te de sa?land?.  <p>�</p>  B�lece medyada sendikal yap? de?i?mi? oldu.
Gazeteciler ?irket �l??anlar? durumuna getirildi. Gelecekleri patronlar?n iki duda?? aras?na
s?k??t?r?ld?.  <p>�</p>  Y?llard?r sendikan?n �ye say?s? Anadolu Ajans? d???ndaki
yerlerde toplu s�le?me imzalamaya yetmiyordu. Taa ki ATV � Sabah �l??anlar?n?n sendikal
�?unlu?u sa?lad??? g�ne kadar.  <p>�</p>  Uzunca bir s�re sonra ilk defa Sabah ve ATV
�l??anlar? yeterli �?unlu?a ula?arak, sendikal �g�tlenmeyi ba?ard?lar ve 2007 nisan ay?nda
T�rk �??�e ba?l? T�rkiye Gazeteciler Sendikas?nda �?unlu?u sa?lad?lar. 2008�de toplu
s�le?me hakk?n? elde eden �l??anlar, ne yaz?k ki �?itli bask?lara ve tehditlere maruz
kald?klar? i�n sendikadan istifa etmek zorunda b?rak?ld?.  <p>�</p>  Bu �g�tlenmenin
temelini A�k Gazete�ye r�ortaj veren sendika temsilcisi gazeteci Nuh K�l� ?�le anlat?yordu:
 <p>�</p>  �Asl?nda Sabah-ATV�de sendikala?ma �balar?n?n evveliyat? TMSF�nin
kuruma el koydu?u tarihlerden �cesine dayan?yor. Sabah Gazetesi�nin o zamanki sahibi olan
Din�Bilgin�in mallar?na el konulmas? s?ras?nda gazetede maa?lar konusunda s?k?nt?
ya?an?yordu ve bu y�zden de ilk �g�tleme giri?imlerini o d�eme kadar g��rebiliriz. Fakat
as?l s�re�TMSF�nin Turgay Ciner�in mallar?na el koydu?u g�n, Sabah-ATV �l??anlar?,
ayn? ?eyleri bir kez daha ya?amamak i�n �g�tlenme karar? almas?yla ba?lad?. �ce ATV�de
ard?ndan da paralel olarak gazete ve dergi grubunda �g�tlendik ve 2008 haziran ay?nda iki
ayl?k k?sa bir s�re i�nde 406 �l??an? �g�tleyerek- ki bu �l??anlar?n y�zde ellisinden
fazlayd?- toplu s�le?me hakk? elde ettik.�  <p>�</p>  Toplu s�le?me g��?meleri Anadolu
Ajans?�yla yap?lan g��?me tasla?? esas al?narak yap?ld?. Ba?ar? sa?lanamay?nca da
greve gidildi. Grev iki aydan fazla bir s�redir devam ediyor, Greve topu topu 10 ki?i kat?ld???
i�n ATV ve Sabah yay?na devam ediyor. Tabii i? b?rakma s� konusu olmad??? i�n i?veren
bu grevi g�mezden geliyor. Greve giden �l??anlar?na �gelin g��?elim� demiyor. Grevi
hukuki olarak bitirmeye �l???yorlar. Dava �st�ne dava a�yorlar. B�lece greve giden
�l??anlar?n? y?pratmay? hedefliyorlar.  <p>�</p>  Dolay?s?yla bu grevin ne zaman bitece?ini
ya da nas?l sonu�anaca??n? bug�nden �g�mek zor.  <p>�</p>  Ama bug�nden g��nen
bir ?ey var ki, bas?n �l??anlar? uzun y?llardan sonra 1 May?s�a grevde girecek. 
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<p>----------------------<br />B?RSEN ALTINER<br />E MA?L: <a
href="mailto:birsenaltiner@hotmail.com"><span style="text-decoration: underline;"><span
style="color: #0066cc;">birsenaltiner@hotmail.com</span></span></a><br />WEB: <a
target="_BLANK" href="http://www.birsenaltiner.com/"><span style="text-decoration:
underline;"><span style="color: #0066cc;">www.birsenaltiner.com</span></span></a><span
style="color: #000000;"> </span></p>  </div>
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