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<div><br /><font color="#505050"><u><img
src="http://www.dorduncukuvvetmedya.com/image/birsenaltiner.jpg" border="0" hspace="9"
vspace="2" width="107" height="120" align="left" /></u> Atv-Sabah grevi bir kez daha medya
sekt��nde birle?menin ne kadar gerekli oldu?unu g�terdi. Bu grev sayesinde medya
�l??anlar?n?n birbirinden ne kadar kopuk, ne kadar uzak oldu?unu bir kez daha g�m�? olduk.
<br /><br />  <br /></font></div><div><font color="#505050">Medya �l??anlar?n?n mesleki
�g�tlenmeden haberi olmad??? ya da b�le bir �g�tlenme yerine patrona yak?n olmay?
se�ikleri ortada. </font><p> </p>Asl?nda mesleki birle?me hemen her meslek kolu i�n son
derece �emli bir durum. Bir anlamda gereklilik. Hemen hemen b�t�n geli?mi? �lkelerin
anayasalar? birle?me hakk?n?, temel bir insani hak olarak dikkate alm?? ve sendika kurma
hakk?na yer vermi?tir. Buna ra?men baz? �lkelerde sendikalar devlet kontrol�nde
kurulmaktad?r. <p> </p>Bas?n �l??anlar?n?n �g�tlenme giri?imleri <p> </p>Bas?n
�l??anlar?n ilk birle?me �balar? bundan y�z y?l �cesine dayan?yor. H?fz? Topuz, yazar?
oldu?u T�rk Bas?n Tarihi adl? kitapta, T�rkiye�de gazetecilerin Me?rutiyetin ilan?n edildi?i
1908 y?l?nda Sirkeci Gar?n?n kar??s?nda bir gazinoda toplanarak kendi aralarl?nda
�g�tlenmeye karar verdiklerini yazar. O g�n kurulacak derne?inin t�z�?�n� olu?turacak
komisyon tespit edilir. Bu komisyon iki y?ldan fazla s�re toplant?lar yaparak 42 maddelik bir
t�z�k tasar?s? haz?rlar. Bu t�z�k Matbuat-? Osmaniye Cemiyeti adl? bir dernek kurulmas?n?
�g�m�?t�r. Derne?in amac? bas?n �g�rl�?�n� ve �l??anlar?n haklar?n? korumak ve
mesle?e sahip �kmakt?r. Ancak kurulu? toplant?s? yap?lamam?? ve dernek kurulamam??t?r.
<p> </p>Ba?ar?s?z olan bu ilk giri?imden sonra 1917 y?l?nda Osmanl? Matbuat Cemiyeti
kurulur. Osmanl? Birinci D�nya Sava??�n?n i�ndedir. Almanya �lkede bir bas?n derne?i
oldu?unu d�?�nmektedir ve bas?n? kontrol alt?nda tutabilmek i�n var oldu?unu d�?�nd�?�
bu derne?e bir davet g�derir. Bu davet �zerine alelacele Osmanl? Matbuat Cemiyeti kurulur.
Bu cemiyet1920 y?l?nda T�rk Matbuat Cemiyeti ad?n? al?r. 1934�te Matbuat Cemiyeti,
1930�da ?stanbul Matbuat Cemiyeti, 1935�de Atat�rk��n iste?iyle Bas?n Kurumu ad?n?
al?r. <p> </p>1938 y?l?nda Bas?n Birli?i kurulur. 1946 y?l?nda bu birli?in da??t?lmas?yla,
birli?in �yelerinin b�y�k �?unlu?u Sedat Simavi�nin ba?kanl???nda Gazeteciler Cemiyeti�ni
kurar. <p> </p>Bas?nda sendikal �g�tlenme giri?imleri <p> </p>Gazetecilik mesle?indeki
birle?me giri?imlerinin sendikal �g�tlenmeye ge�?i t�m d�nyada kendini g�teren i?�
s?n?f?n?n haklar?n? aramaya ba?lamas?yla olmu?tur. Uluslararas? �l??ma �g�t�, daha
1928 y?l?nda yay?nlad??? bir bildiride, o y?llarda birka��lke d???nda gazetecilerin
�cretlerinin ve ya?am ko?ullar?n?n �k d�?�k oldu?unu belirtmi?tir. <p> </p>Birle?mi?
Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi de 1949 y?l?nda ald??? bir kararla, haberle?me
organlar?nda �l??anlar?n g�evlerini gerekli bi�mde yapabilmesi i�n sosyal g�venliklerini
olmas? gerekti?ini s�ler ve gazetecilerine sosyal g�venli?i sa?layamam?? �yelerini bu konuda
�lemler almaya �??r?r. <p> </p>T�rkiye bu uyar?dan sonra bas?n �l??anlar?na sosyal
g�venlik haklar? tan?ma ad?na kanunlar d�zenler. Ancak ger�k anlamda sendikal
�g�tlenme, 1960 anayasas?n?n sa?lad??? �g�rl�k� ve toplumcu ortamda ger�kle?ebilir.
<p> </p>Asl?nda 1952 tarihli 5952 say?l? Bas?n Mesle?inde �l??anlarla �l??t?r?lanlar
Aras?ndaki M�nasebetlerin Tanzimi Hakk?nda Kanun, gazetecilere sendika kurma yollar?n?
a�?t?r. ?stanbul�daki gazeteciler kendi aralar?nda toplanarak bas?nda ilk sendikal giri?im
olan ?stanbul Gazeteciler Sendikas?n? kurmu?tur. Bu sendikaya neredeyse ?stanbul�daki
b�t�n gazeteciler �ye olmu?tur. Di?er illerdeki gazeteciler de bir araya gelerek sendika kurar.
1958 y?l?nda ?stanbul, ?zmir, Ankara Gazeteciler Sendikalar? birle?erek T�rkiye Gazeteciler
Sendikas? Federasyonu�nu (TGSF) olu?turur.1960 Anayasas?ndan sonra da bu federasyon
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T�rkiye Gazeteciler Sendikas?na d��?�r. <p> </p><strong>T�rkiye Gazeteciler sendikas? ve
grevler</strong> <p> </p>Bas?n sekt��nde ba?ka sendikalar da kurulmu?tur ama en �k
�yeye sahip olmas? a�s?ndan T�rkiye Gazeteciler Sendikas? en �emlisidir. <p> </p>Sendika
her ge�n g�n geli?ir ve b�y�r. 1970�li y?llarda olduk� etkin bir hale gelir. Ve tabii bir�k grev
karalar?na da imza atar. <p> </p>Gazeteciler sendikas?n?n grevlerinin bir k?sm? ba?ar?l? olur
ve k?sa s�rede sonuca gider. <p> </p>Ba?ar?l? ona bu grevlerden biri Anadolu Ajans?�n?n
grevidir. Bu grev12 Nisan 1969 da ba?lam?? ve 10 g�n s�rm�?t�r. Grev sonunda Anadolu
Ajans?, T�rkiye Gazeteciler Sendikas?�n?n haz?rlad??? toplu i? s�le?mesine imza atm??t?r.
<p> </p>Anadolu Ajans? 11 Ocak 1977�de de greve gitmi? ve 5 g�n s�ren grev sonucunda
�l??anlar toplu s�le?me ?artlar?n? kabul ettirmi?tir. <p> </p>K?sa s�reli grevler aras?nda
D�nya Gazetesi grevini de sayabiliriz. Bu grev 17 ?ubat 1971�de ba?lam?? ve ayn? g�n sona
ermi?tir. ??veren araya arac?lar koyarak anla?ma ortam?n? se�i? ve TGS�nin toplu s�le?me
teklifini kabul etmi?tir. Ger� bu grevden birka�ay sonra i?veren 6 �l??an?n? i?ten �karm?? ve
5 �l??an?n? da sendikadan istifa ettirmi?tir. <p> </p>Ayn? g�n biten grevler aras?nda Hayat
Yay?nlar? olarak ge�n, i�nde �Hayat�, �Ses�, �Resimli Roman�, �Do?an Karde?�,
�Hayat Tarih� ve �Ayna� adl? yay?nlar? bulunan grubun grevi de say?labilir. 3 Mart
1971�de ba?layan grev anla?man?n sa?lanmas?yla ayn? g�n sona ermi?tir. <p> </p>1 Ekim
1971 de Son Havadis �l??anlar? da greve gitmi? ve ayn? g�n uzla?ma sa?land??? i�n grev
sona ermi?tir. Fakat uzla?ma sa?lansa bile anla?maya var?p sonuca ba?lamak uzun
s�rm�?t�r. <p> </p>T�rkiye Gazeteciler Sendikas? her zaman bu kadar kolay sonuca varan
grevlere imza atmam??t?r. Uzun soluklu ve �ki?meli grevleri de olmu?tur. <p> </p>Sendikan?n
uzun s�reli grevleri aras?nda ?stanbul Matbaas? Grevi ilk s?ray? al?r. 17 Ekim 1974�te
ba?layan grevde b�t�n i?�ler bir araya gelerek birlik ve b�t�nl�k olu?turmu? ve her g�n
i?yerinin ��nde tam kadro olarak toplanm??lard?r. Hatta i?�lerden 9�u ��m orucuna
ba?lay?nca s?k?y�etim komutanl??? olaya el koymu? ve taraflar ars?nda sona eren
g��?meler yeniden ba?lam??t?r. Sonu�a protokol imzalanm??, i?veren matbaas?n?
kapatm?? ve imzalanan protokole g�e i?�ler haklar?n? alarak i? yerinden ayr?lm??lard?r. <p>
</p>Ankara�daki Zafer Gazetesinin grevi de uzun soluklu grevlerdendir. 17 May?s 1976 da
ba?lam?? ve 1,5 y?l s�rm�?t�r. Sendika �yeleri daha fazla zarara u?ramamak i�n k?dem
tazminatlar?n? alarak grevi bitirmi?tir. <p> </p>1976 da kurulan Ak Ajans yani Akdeniz Haber
Ajans?, sendikal? �yelerine istifa etmeleri konusunda bask? yapm?? ve baz?lar?n? isten
�karm??t?r. T�rkiye Gazeteciler Sendikas? y�eticileri, Ajans y�eticilerine uyar? g�dermi?
ancak, �l??anlar geri al?nmam??t?r. ??veren sendikan?n toplu s�le?me �?r?lar?na da cevap
vermemi?tir. Bunun �zerine 28 Haziran 1977 tarihinde grev karar? al?nm?? ve yasan?n
�g�d�?� s�re dolduktan sonra 8 Temmuz 1977 de grev ba?lam??t?r. Grev 22 ay s�rm�?,
i?�ler gece g�nd�z n�etle?erek grev yerinden ayr?lmayarak toplu bir direni? �ne?i
sergilemi?tir. Grev 25 Ocak 1979�da sona erdi?inde, �l??anlara baz? �emeler yap?lm?? ve
i?yeri kapat?lm??t?r. <p> </p>Bu �neklerden de anla??ld??? gibi bas?nda grev 1970�li
y?llarda yayg?n bir uygulama alan? bulmu?, daha sonraki y?llarda neredeyse grev s��
edilmemi?tir bile. T�rkiye Gazeteciler Sendikas? sorunlar? genellikle toplu s�le?melerle
�zmeye �l??m??, bazen ba?ar?l? olmu? bazen de olamam??t?r. Grev genellikle en son �re
olarak devreye girmi?tir. �nk� bas?n di?er i? kollar?ndan daha ayr?cal?kl? bir durumdad?r.
Herhangi bir fabrikada �retimin durmas?yla bas?nda �retimin durmas? aras?nda �k fark
vard?r. S�gelimi birka�g�n �kmayan gazete, birka�g�n yay?n yapamayan televizyon kanal?
okuyucu ve izleyicisinde epey kay?plar ya?ar ve g�venilirli?ini kaybeder. <p> </p>Atv-Sabah
grevinin ?ans?zl??? biraz buradan kaynaklan?yor. 13 ?ubat�tan bu yana grevde olan
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Atv-Sabah �l??anlar?, gazete ve televizyonun yay?n yapmas?n? durduramad??? i�n i?veren
taraf?ndan fazla ciddiye al?nm?yor. Her iki taraf da hukuksal zeminde �z�me ula?aca?? g�n�
bekliyor. <p> </p>Biliyorsunuz Atv-Sabah, Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu�nun (TMSF)
y�etimindeyken, �l??anlar sendikal �g�tlenmeye gitmi? ve yeterli �?unluk olu?turduklar? i�n
toplu s�le?me yetkisi alm??t?. Atv-Sabah�? Turkuvaz Grubu'nun sat?n almas?n?n ard?ndan
sendika �yesi �l??anlar bask? g�m�? ve istifaya zorlanm??, baz? sendikal? �l??anlar da
i?ten �kart?lm??t?. Toplu s�le?mede anla?maya var?lamamas? sonucunda grev karar?
al?nm?? ve 10 ki?ilik bir grup greve ba?lam??t?. <p> </p><strong>Kaynaklar</strong> <p>
</p>1- H?fz? Topuz, 100 Soruda Bas?n Tarihi, 1973<br />2- H?fz? Topuz, T�rk Bas?n Tarihi,
1975<br />3-1970�li y?llara ait T�rkiye Gazeteciler Sendikas? �l??ma raporlar?
<p>----------------------<br />B?RSEN ALTINER<br />E MA?L: <a
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</font></p></div>

 3 / 3


