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Bazı eylemlerin ayrı tarihinin yazılması gerekiyor. Beykoz Deri ve Kundura San.İşletmesi 
işçilerinin Deri-İş Sendikası'nın önderliğinde gerçekleştirdikleri eylem de bu nitelikte.  
 
1991 yılında Paşabahçe Cam Fabrikası'nda işçilerin bir grubu işten çıkarıldı. Kristal-İş'in 
öncülüğündeki işçiler işyerini terketmeme eylemini başlattılar. Aileleler, Beykoz halkı ve 
ardından tüm Türkiye'deki çalışanlar bu meşru eylemi destekledi. Eylem başarıyla 
sonuçlandı. Kristal-İş Sendikası bu önemli eylemi kitaplaştırdı. 
 
SEKA'nın özelleştirilmesi gündeme geldi. İzmit'te işyerini terketmeme ve üretimi sürdürme 
kararı alındı ve uygulandı. İşçiler işyerini korudular. Özelleştirme durduruldu. Selüloz-İş 
Sendikası da bu önemli eylemi kalın bir kitap biçiminde tarihimize hediye etti.  
 
Bor madenleri özel sektöre devredilmek istendi. Türkiye Maden-İş Sendikası üyesi işçiler 
direniş yaptılar. Karar geri alındı.  
 
Hükümet, Bakırköy Sümerbank'ı Galatasaray Üniversitesi'ne, Kayseri Sümer Bez 
Fabrikası'nı da Erciyes Üniversitesine devretmek istedi. İki işyerinde de eylemler yapıldı. 
karar iptal edildi.  
 
Sümer Holding Beykoz Deri ve Kundura Sanayi İşletmesi'nde de benzer bir olay yaşandı.  
 
Beykoz Deri ve Kundura San.İşl. 20 Ekim 1999 tarihinde Deri-İş'e bir yazı gönderdi. Yazıda 
şöyle deniliyordu: "T.C.Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13.10.1999 tarih ve 
5136 sayılı yazısı ekinde alınan Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 12.10.1999 tarih ve 99-73 
sayılı kararlarında işletmemizin kapatılarak 4046 sayılı Kanunun 2/i maddesine istinaden 
İstanbul Teknik Üniversitesine tahsis edilmek üzere Maliye Bakanlığına devri 
kararlaştırılmıştır. Bu durumda işyerimizde 1475 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan 
işçilerin ihbar önellerine ait ücretlerinin peşin verilmesi suretiyle hizmet akitleri fesh edilecek 
ve çalıştıkları süreye ilişkin kıdem tazminatları ile toplu iş sözleşmesi gereği tüm hakları 
ödenecektir." 
 
Bu yazının ekinde, işyerinin çeşitli yerlerine asılması öngörülen bir ilan da yer alıyordu.  
 
Ardından eylemler başladı. Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası işçileri, ailelerinin, yörenin ve 
tüm ülkedeki çalışanların desteğini alarak, işyerini terketmeme eylemine girişti. 750 işçi 1 
Kasım'da kapatılmasına karar verilen işyerinde iki gün süreyle eylem yaptı. Bu eylemler 
sayesinde toplu çıkış durduruldu. İşveren, daha önce çok açıkça ifade edilen tavrını 
değiştirmek zorunda kaldı. Dilerim Deri-İş Sendikası bu mücadeleyi belgeleştirir. 
 
Paşabahçe Cam, SEKA, Sümerbank Bakırköy ve Beykoz Deri ve Kundura, sendikalarının 
öncülüğünde ve TÜRK-İŞ'in ve kamuoyunun desteği alınarak yapılan meşru ve demokratik 
kitle eylemlerinin sonuç aldığının kanıtıdır. 

 
 


