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Kovid-19 salgını tüm dünyayı ve ülkemizi bir buçuk seneye yakın bir süredir etkisi
altına almış durumda. Milyonlarca insan korona virüse yakalandı, yüz binlercesi 
bu virüsten dolayı hayatını kaybetti. Salgın sadece insanların sağlığını değil, işini 
ve aşını da olumsuz yönde etkiledi. Salgının en çok etkilediği ülkelerden 
Türkiye'de ne aşı ne maske ne tedavi süreci düzgün işletildi. Bir yandan 
ekonomik krizle, bir yandan salgınla boğuşan halka gereken ekonomik destek de 
sağlanmadı. Küçük işletmeciler borç batağında çırpınırken, genç işsizlik arttı, 
üniversite mezunlarının umutsuzluğu büyüdü.

Bunlar bir yana, toplumun en büyük bölümünü oluşturan işçiler ise açlıktan ölmek
ile hastalıktan ölmek arasında tercih yapmak zorunda kaldı. Hizmet sektöründe 
çalışan işçilerden tarım işçilerine, inşaat işçilerinden sanayi işçilerine milyonlarca 
insan tam kapanma dönemlerinde bile çalışmaya zorlandı. Bu durum yurdun dört 
bir yanında işçiler için acı sonuçlar doğururken, en yakıcı sorunların yaşandığı 
kentlerden biri Gaziantep oldu. Gaziantep büyük bir sanayi kenti ve nüfusunun 
dörtte üçünü, başta  Başpınar OSB işçileri olmak üzere, işçiler ve onların aileleri 
oluşturuyor. 

Pandeminin başından bu yana OSB yönetimi ihracatta rekor üstüne rekor 
açıklıyor. Büyük işletmeler yeni makineler almaya, yeni fabrikalar kurmaya 
devam ediyor. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları sıralamasında 
Gaziantep'ten listeye giren şirketlerin sayısı geçtiğimiz yıl da, bu yıl da 
artmaya devam etti. Başpınar OSB aralıksız çalışmaya devam etti. Pandeminin 
başlarında uygulanan sokağa çıkma yasaklarında acil ve temel ihtiyaçların 
üretilmediği fabrikalar özel izinler çıkararak üretimi sürdürdü. 

Pandemi boyunca uygulanan bütün kapanma ve sokağa çıkma yasaklarında 
OSB’deki fabrikaların tamamı üretime ara vermeden devam etti. Ayrıca salgına 
karşı alınması zorunlu, mesafe, temizlik ve sağlık kontrolleri gibi önlemlerden
neredeyse Başpınar OSB işçilerinin tamamı muaf tutuldu. Sağlık bakanlığı 
yetkilileri ve sağlık kuruluşları herkese ‘evde kalın’ derken, Başpınar OSB işçileri
sadece kapanma ve sokağa çıkma kısıtlamalarında değil, hafta tatilleri 
olan Pazar günlerinde dahi zorla çalıştırıldı. Bu durumun doğal sonucu, 
Kovid-19'un Gaziantep'e Başpınar'dan yayılması ve bir işçi hastalığına 
dönüşmesi oldu. Gaziantep’te ilk en yaygın Kovid-9 ölümleri Başpınar OSB işçileri
ve yakınları arasında yaşandı. 

GAZİANTEP OSB’DE İŞÇİLERİN HAYATI HİÇE SAYILDI

BAZI ÖRNEKLER:
Geride bıraktığımız bir yılda Gaziantep OSB işçileri, fabrikalarda kaptıkları ve 
evlerine taşıdıkları virüsle hem kendi hayatlarını hem yakınlarını kaybetti. Onlarca
vakanın olduğu fabrikalarda bile üretime ara verilmedi. 



Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Sanat Ambalaj isimli fabrikada, beraber çalıştığı 
kişide korona virüs çıkmasına ve temaslı olmasına rağmen izin verilmeyen 
İbrahim Karaoğlan isimli işçi kovide yakalandı, ailesine bulaştırdı ve babasını, 
annesini ve abisini kaybetti. Başpınar OSB’deki farbikalarda buna benzer onlarca 
olay yaşandı. 

Yine geçen yıl Nisan başında Başpınar'ın dibinde bulunan, nüfusunun neredeyse 
tamamını OSB işçisinin oluşturduğu Sam Köyü, ilçe Hıfzısıhha Kurulunun 
kararıyla 14 gün süreyle karantina altına alındı. Karantinanın başlamasının 
üzerinden iki saat geçtikten sonra, iki çuval fabrikası patronunun girişimiyle 
buradaki karantina iki sokağa düşürüldü, nedeni ise çuval üretimi yapan birkaç 
patronun işlerinin aksaması. Yani iki patronun ‘ricası’yla, 5 bin kişinin yaşadığı ve 
yüzde 85’i OSB’de onlarca ayrı fabrikada işçi olan bu mahalledeki karantina kararı
kaldırılarak, iki patronun çıkarları için, binlerce işçinin ve çalıştıkları fabrikalarda 
temas ettikleri insanları düşünürsek toplamda on binlerce insanın hayatı ve 
sağlığı tehlikeye atıldı. 

Çelikaslan Tekstil isimli fabrikada dört gün arayla iki işçi kovid 19 nedeniyle 
yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren işçilerden birisi, yaşamını yitirmeden önce 
yüksek ateş vb şikayetlerle ve kovid şüphesiyle hastaneye gittiği halde rapor 
almasına ve dinlenmesine işyeri tarafından işten atma tehdidiyle izin 
verilmeyerek zorla çalıştırıldı. Recep Sağlam isimli bu işçi birkaç gün sonra kovid 
19’dan hayatını kaybetti. 

Yukarıda sadece birkaçını hatırlattığımız bu örneklere benzer şekilde onlarca 
fabrikada yüzlerce olay yaşandı. Sadece bu örnekler bile Başpınar OSB'de 
işçilerin hayatlarının ve sağlıklarının nasıl hiçe sayıldığının ve nasıl ölüme 
sürüklendiklerinin kanıtı olmaya yeterlidir. Ancak bundan daha vahim olan ise 
Başpınar OSB’de pandemi boyunca adeta bir işçi kırımı yaşanırken, patronlar 
tarafından işçilerin sağlığı, dolayısıyla, işçilerin kent halkının nüfusuna oranı 
düşünülünce, bütün bir kent halkının sağlığı böyle tehlikeye atılırken, başta 
Gaziantep Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Çalışma Müdürlüğü olmak 
üzere, halkın sağlığından ve güvenliğinden sorumlu olan kent yetkilileri 
bu konuda hiçbir şekilde sorumluluklarını yerine getirmedikleri gibi, 
işçilerin ve dolayısıyla tüm bir halkın sağlığını tehlikeye atan, binlerce işçi ve işçi 
yakınının ölümüne sebep olan patronlarla işbirliği yaptılar. 

YEREL YETKİLİLER VE MUHALAFET PARTİLERİ
İŞÇİLERİN FERYADINA KULAKLARINI KAPADI

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, aileleriyle birlikte bu kentin nüfusunun dörtte 
üçü işçilerden oluşuyor. Türkiye’nin en büyük yüz ölçümüne sahip olan 5 
Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nde 200 binden fazla işçi çalışmaktadır. 
Ünaldı, Küsget, Körkün, Nizip Caddesi gibi diğer sanayi bölgeleri ve kayıt dışı 
çalışan on binlerce işçi de dahil edildiğinde, 350 bin civarında işçinin çalıştığı, 
ülkenin en büyük birkaç sanayi kantinden biridir Gaziantep. 

Biz DİSK – Tekstil İşçileri Sendikası olarak, yukarıda örnek verdiğimiz ve normal 
şartlarda her biri büyük bir skandal olarak kabul edilip soruşturma ve yargılama 
konusu olması gereken, insanların ölümü ve tüm bir halkın sağlığının tehlikeye 
atılmasına sebep olan gelişmeleri kamuoyuna duyurduk. Açıklamalar ve eylemler 
yaptık. Defalarca yetkililere çağrıda bulunduk. Bu konularda DİSK/Tekstil 
Sendikası olarak yaptığımız açıklamalar ve eylemler ulusal basında ve sosyal 
medyada geniş bir yankı bulmasına rağmen, yüz binlerce işçinin, ailelerinin ve 



bütün bir halkın sağlığını ilgilendiren bu konular ne kent yetkililerinin ne de 
kentteki (Emek Partisi ve HDP dışında) muhalefet partilerinin (maalesef 
CHP il örgütü ve Gaziantep Milletvekilleri de dahil) gündemi olabildi. Yaşanan işçi 
ölümleri ve Sam Köyü gibi skandallarda yaptığımız açıklamalar dışında, benzer 
sorunlarla ilgili CHP Gaziantep milletvekillerimizle özel olarak iletişime geçip 
bütün bu konularda bilgi vermemize rağmen, OSB’de yaşanan bu işçi kıyımı, işçi 
ölümleri ve bazı fabrika patronlarının işçilerin sağlığını tehlikeye atan bu tür 
uygulamaları hakkında somut tek bir açıklama dahi yapılmadı maalesef.   

PANDEMİDE SADECE İŞÇİLERİN HAYATI TEHLİKEYE ATILMADI
HAKLARI DA GASPEDİLDİ

Salgın döneminde işçilerin sağlığını hiçe sayan patronlar, salgını fırsata çevirerek 
işçilerin çalışma koşullarını da son derece ağırlaştırıp pek çok hak gaspına da 
imza attılar. Pazar mesaileri fiilen zorunlu hale geldi. Pek çok fabrikada 
işçilere hafta içi ve hafta sonu 12 ve 16 saat zorunlu mesai yaptırıldı. Yine pek 
çok fabrikada mesai farkları ya verilmedi ya da kayıt dışı, elden ödemeler 
şeklinde yapıldı. Fazla mesaiye kalmak istemeyen veya fabrikadaki herhangi bir
hak gaspına itiraz eden binlerce işçi ya kod 29’la tazminatsız işten atıldı 
ya da ücretsiz izinle açlığa mahkum edildi. 

Fabrikalardaki makine sayısı artarken işçi sayısı aynı oranda artmadı, işçilerin iş 
yükü ağırlaştı. Sendikalaşma önündeki engeller arttı. Fabrikalardaki ağır 
çalışma koşullarına, işyeri yönetiminin baskısına sesini çıkaran işçiler ise 
hükümetin pandemi döneminde devreye soktuğu ücretsiz izin uygulamasıyla ya 
da kod 29 ile cezalandırıldı. 

KOD 29 VE ÜCRETSİZ İZİN ZULMÜ

Ücretsiz izin uygulaması ve Kod 29 patronların elinde işçilere karşı 
kullanılan bir silah haline geldi. 2020 yılında Kod 29 ile işten atılan işçi sayısı 
177 bin ve bunun önemli bir kısmını Gaziantep OSB'de çalışan işçiler 
oluşturuyor. Kod 29(iş yasasının 25/2 maddesi), fiilen işçilerin kıdem tazminatı 
hakkını elinden alan bir madde. İşçilerin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadıkları
gerekçesiyle işten atıldığı bu maddeyi hükümet işçi çıkarma yasağı kapsamı 
dışında bırakmıştı. 

Sendikamızın örgütlenme faaliyeti yürüttüğü fabrikalardan birkaç örnek : Koza 
Halı Fabrikası'nda Pazar mesaisine kalmak istemeyen işçiler işçi Kod 29 ile işten 
atıldı. Yasin Kaplan Halı'da işçiler DİSK'te örgütlenmeye başladılar ve öncü 
işçilerden 16’sı birden Kod 29 ile işten atıldı. Daha önce yetkili olduğumuz ve 
yeniden yetki almaya çalıştığımız Güven Boya İplik Fabrikasında temsilcilik yapan
işçiler başta olmak üzere, sendika üyesi 8 işçi Kod 29 ile işten atıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın Kod 29'un çalışma yaşamında belirsizlik yarattığı gerekçesiyle
farklı kodlara bölünmesi de işçiler lehine sonuç doğurmadı. Angel Halı'da çalışan
işçilerin telefonuna el koymak isteyen patron, işçiler buna karşı çıkınca 63 kişiyi 
birden Kod 46 ile yani hırsızlıkla suçlayarak işten attı. 

Angel Halı patronu, işçileri, onların haklarına el koyarak, tazminatsız ve iftira 
atarak işten atması yetmiyormuş gibi bir de içeride kalan aylıklarını yatırmamakla
tehdit etti. Yasin Kaplan Halı yönetimi, 16 işçiyi işten attıktan sonra içeride kalan 
sendikalı işçileri ya işten attı ya sendikadan istifa ettirdi. Patronunun sosyal 



demokrat olmakla övündüğü ancak Başpınar'da sendika düşmanlığının kalesi 
haline gelen Güven Boya fabrikası yönetimi, işçileri bir bir Kod 29 ile işten 
atarken, çalışan işçilerin e-devlet şifrelerini zorla topladı. Sendikalı işçilerin 
ailelerine kadar tehdit edildi. İşçilere içeride ağza alınmayacak hakaret ve 
küfürlerde bulunuldu. Sendikanın yeniden yetki almasının önüne geçmek için 
hileli işçi alımı yaparak içerideki çalışan sayısı fazla gösterildi. Sendikalı işçiler 
üzerinde, işçilere görevi olmayan işler yükleyerek,  ağır işler vererek, mobbing 
uygulayarak baskı kuruldu. (Güven Boya’da saydığımız bu hak ihlallerinin pek 
çoğu mahkeme kararlarıyla da teyit edilmiştir) 

Saydığımız dört fabrikada da işçiler haftalarca, aylarca süren direnişler 
gerçekleştirdi ve Başpınar'daki bu uygulamalar ve direnişler, Evrensel 
Gazetesi'nden Birgün'e, Sözcü'den Halk TV'ye, FOX TV'den başka pek çok ulusal 
televizyon kanalı ve gazateye  kadar gündem oldu. Ancak Gaziantep'in 
yetkilileri bırakın işçiler için olumlu adım atmayı, aksine patronların sözcülüğünü
ve savunuculuğunu yaptılar. 

İbrahim Karaoğlan'ın fabrikada kaptığı virüs sonucu ailesini kaybetmesi basında 
geniş yer bulunca Gaziantep Valisi, Sanat Ambalaj patronunu savunan bir 
açıklamaya imza attı. Yasin Kaplan Halı patronu işçilere karşı fabrikada pek çok 
suç işlemesine rağmen, fabrika önünde direnen işçilere trafiğe engel olmaktan 
ceza yazıldı. Angel Halı işçileri, hırsızlık yapmadıklarını, Kod 46'nın iptal 
edilmesini söylemek için SGK bahçesinde açıklama yapmak isteyince, SGK 
müdürü buna engel oldu. Güven Boya işçileri aylarca fabrika önünde direniş 
yaptı,  uğradıkları haksızlığın giderilmesi için defalarca fabrika önünden yetkililere
seslendi ancak yetkililer bu çağrılara kulaklarını tıkadı. 

Sendikalı oldukları için kod 29’la işten atılan işçiler fabrika önünde direniş 
sürdürürken, Güven Boya patronunun oğlunun nikahına Gaziantep Valisi, 
Büyükşehir Belediye Başkanı dahil pek çok yetkili katıldı. Aynı düğünde, 
işçilerin çok kez yanlarına çağırdığı, destek istediği ama bir selam vermek için 
dahi işçilerin yanına uğramayan CHP Milletvekili de hazır bulundu ve sendikalı 
işçilerin kod 29’la işten atıldığı, her türlü baskı, tehdit ve mobing uygulamasıyla 
istifaya zorlandığı Güven Boya fabrikasının patronunun düğününde nikah şahitliği 
yaptı. Yerel basında da genişçe yer bulan bu ‘görkemli’ düğüne katılanlara 
yönelik, başta Güven Boya işçileri olmak üzere, Güven Boya direnişini takip eden,
bu fabrikadaki işçi ve sendika düşmanlığını bilen binlerce işçi özellikle sosyal 
medyada hayal kırıklığını ve tepkisini dile getirdi. 

Pandemi boyunca işçiler pek çok haksızlığa uğradı, Başpınar'da skandal 
üstüne skandal yaşandı ancak buna birkaç parti ve sendika dışında, CHP 
dahil hiç kimse ses çıkarmadı. İşçilerin kod 29 ve kod 46 ile haksız yere işten 
atıldığı dört ayrı fabrikanın önünde işçilerin haftalarca ve aylarca süren direnişleri 
oldu, işçiler özellikle muhalif partilere ve milletvekillerine seslendi, direnişçi 
işçiler DİSK/Tekstil Sendikası yetkilileri ile birlikte tek tek bütün muhalif
partilerin (CHP dahil) il örgütlerini, valiliğ ve sendikaları ziyaret edip 
mağduriyetlerini anlatarak destek istediler. Ancak yine Emek Partisi, HDP ve
birkaç sendika dışında hiçbir parti ve kurumdan bekledikleri  desteği göremediler.

CHP’DEN İŞÇİLERİN VE SENDİKA OLARAK BİZİM BEKLENTİMİZ VE
TALEPLERİMİZ

Gaziantep bilindiği gibi uzunca bir süredir AKP’nin açık ara farkla 
seçimleri kazandığı ve sağ-muhafazakar yapının son derece güçlü olduğu



bir şehir. Kent nüfusunun ezici çoğunluğunu oluşturan işçiler arasında da AKP-
MHP etkisi çok baskın. Ancak 2018’de hissedilmeye ve işçilere de ağır bir şekilde 
yansımaya başlayan ekonomik kriz ve özellikle de pandemi döneminde 
yaşananlarla birlikte, siyasi iktidarın ve iktidar bloğunu oluşturan partilerin işçi 
kitleleri üzerindeki etkisi büyük oranda kırılmaya başladı. Düne kadar büyük 
çoğunluğu AKP’ye oy veren işçi kitleleri arasında yaşanan çözülmeyi ve siyasi 
iktidara karşı büyük bir öfkeye ve tepkiye dönüşen eğilimleri, Başpınar OSB’de 
çalışan işçilerle temas eden herkes rahatlıkla gözlemleyebilir. 

Onlarca fabrikada 1800 civarında üyesi olan ve bundan kat kat daha fazla 
işçiyle son derece canlı ve dinamik bir ilişki içinde olan, on binlerce işçiye ulaşan 
bir faaliyet yürüten DİSK – Tekstil İşçileri Sendikası Gaziantep Bölge Temsilciliği 
olarak, son dönemde yaşananlara ilişkin gözlemimiz ve değerlendirmemiz özet 
olarak şudur: 
Pandemide neredeyse alınan bütün önlemlerden işçilerin muaf tutulması, işçilerin 
sağlığının ve hayatlarının tamamen patronların insafına bırakılması, pandemide 
açıklanan ekonomik paketlerde ve uygulanan politikalarda işçi, işsiz, küçük esnaf 
ve yoksul halk yığınlarının yok sayılarak sadece varlıklı ve yandaş küçük bir 
azınlığın çıkarlarının gözetilmesi işçilerin tepkisine ve öfkesine sebep olan en 
başlıca politikalar olmuştur. Pandemide yaşananlarla birlikte, bu dönemde daha 
fazla açığa çıkmaya başlayan yolsuzluk, israf, çift maaşlı bürokratlar, hazine 
garantileri, beşli çete, mafya-çete ilişkileri vb gibi çürümüşlüklerin işçilerin daha 
fazla gündemleri haline geldiğini ve bütün bunların AKP-MHP iktidarına karşı 
büyük bir öfkeye ve kopuşa dönüşmeye başladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Yaklaşık 2 milyonluk nüfusa sahip Gaziantep’in ezici çoğunluğunu oluşturan işçiler
içinde yaşanan bu durum ve iktidar aleyhine olacak şekilde açığa çıkan bu tepki 
ve çözülmenin, başta CHP olmak üzere, yerel muhalefet güçleri tarafından 
gerektiği gibi değerlendirilebildiğini söylemek mümkün değil ne yazık ki. Durum 
böyle olunca, işçiler AKP-MHP iktidarına karşı çok tepkili olsalar ve aynı zamanda 
bu partilerden bir kopuş yaşasalar da, ana muhalefetin, özellikle CHP’nin 
Gaziantep’te, işçilerin yaşadığı bu kıyım, yaşadıkları sorunlar karşısında güçlü bir 
şekilde yanlarında duran, taleplerine ve haklı mücadelelerine sahip çıktığını ve 
iktidara alternatif olduğunu güçlü bir şekilde hissettirecek bir çabası olmadığı için,
açığa çıkan bu tepkinin ve çözülmenin AKP-MHP bloğuna karşı muhalefet lehine, 
Gaziantep’te siyasi dengeleri tamamen terse çevirecek bir olanağa dönüşmesi 
mümkün görünmüyor. 

Sendikalar, emek örgütleri ve yüzbinlerce Gaziantepli işçi adına CHP’den 
beklentimiz, bütün sermaye çevrelerini karşısına alacak düzeyde bir sınıf
siyaseti değildir elbette. Ancak, tüm dünyada olduğu gibi, temel ilkeleri iş 
güvencesi, insanca çalışma ve insanca yaşam koşulları, işçi sağlığı, düşünce, 
ifade ve örgütlenme özgürlüğü gibi haklar başta olmak üzere, en temel sosyal, 
ekonomik ve demokratik hakları savunmak olan sosyal demokrasinin gereğine 
uygun bir politikanın özellikle de Gaziantep’te de yürütülmesi CHP’den en önemli 
beklentimizdir. 

‘Emek en yüce değerdir’ diyen Cumhuriyet Halk Partisi’nden ve onun 
Gaziantep il örgütü ve milletvekillerinden Gaziantepli işçi ve emekçilerin ve onları 
temsilen biz sendikacıların beklentisi ve talebi öncelikle; Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasa’sı ve yasaları tarafından güvence altına alınmış olan, ancak Başpınar 
OSB’deki patronlar tarafından ayaklar altına alınan, her gün gasp edilen, 
engellenen, işçilerin yasal haklarına, iş güvencesi ve sendikal örgütlenme 



haklarına sahip çıkılmasıdır. Bu tür baskı, engel, işten atma vb hak gasplarının 
yaşandığı ve buna karşı mücadele yürüten işçilerle ve sendikalarla dayanışma 
içinde olma, kent yerelinde ve mecliste işçilerin bu sorunlarını, taleplerini ve 
mücadelesini gündeme getirme konusunda bir çaba gösterilmesidir. 

GÜVEN BOYA’DA YAŞANAN SENDİKA DÜŞMANLIĞI KONUSUNDA CHP
SORUMLULUK ALMALIDIR

Yukarda özetle aktarmaya çalıştığımız, özellikle son bir buçuk yıldır Gaziantep 
OSB’de işçilere yönelik yaşanan hak ihlallerinde, sendika düşmanlığı ve haksız 
yere işten atmalarda ve bu ihlallere karşı yaşanan işçi direnişi ve işçi 
mücadelelerinde en çok öne çıkan örnek Güven Boya İplik Fabrikası oldu. 

Patronu uzun süre CHP’de aktif siyaset yapmış, CHP’li kimliği herkes tarafından 
bilinen (Beyhan Uslu) Güven Boya fabrikasında yaşanan hak ihlalleri ve sendika 
düşmanlığı, gerek patronun herkes tarafından bilinen CHP’li kimliği, gerekse de 
CHP il örgütü ve Antep milletvekillerinin bu konuda sorumluluk almak yerine, 
işten atmaların ve direnişlerin yaşandığı dönemde dahi patronun yanında görüntü
veren tutumları yüzünden, işçi ve emekçiler, sendikalar ve genel olarak emek ve 
demokrasiden yana güçler nezdinde politik olarak CHP’yi yıpratan bir rol 
oynamaktadır. Bu durum, Güven Boya’da yıllardır süren sendikalaşma 
mücadelesini, yaşanan hak ihlallerini, yapılan eylem ve aylarca süren, ulusal 
basında da geniş yankı bulan direniş ve eylemleri takip eden ve AKP’den ciddi bir 
kopuş yaşamakta olan işçiler arasında ve Antep’teki on binlerce işçinin ve Güven 
Boya’da yaşananlar ve işçilerin mücadelesi uzun süredir  gündemlerinde olan 
kentteki bütün emek örgütleri bakımından CHP’den beklenen tutum ve 
sorumluluğa uygun olmayan bir handikap yaratmaktadır.  

Başta yıllardır sendikalaşma mücadelesi veren ve en temel anayasal hakları gasp 
edilen Güven Boya işçileri adına ve buradaki mücadeleyi yakından takip eden on 
binlerce Gaziantepli işçi adına, Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden beklentimiz;
Güven Boya’daki bu sendika düşmanlığının bir an önce son bulması, kod 29’la 
haksız yere işten atılan işçi temsilcilerinin tekrar işe alınması, işçilerin 
sendikalaşma hakkını engellemek için pek çoğu mahkeme kararlarıyla da 
kesinleşmiş olan suçların, içerde işçilere yapılan baskı, tehdit, mobbing gibi 
uygulamaların derhal son bulması, iş mahkemesi kararıyla teyit edilmiş olan 
sendikamızın yetkisine yapılan itirazların geri çekilmesi ve işçilerin yasal haklarına
ve iradesine saygı duyularak sendikayla diyalog ve toplu sözleşme görüşmelerinin
başlaması için girişimde bulunmasıdır. 
Bu konuda CHP yönetiminin sorumluluk almasının, bu sorunların çözülmesine 
mutlak etki edeceğine olan inancımız tamdır. 

Saygı ve sevgilerimizle…

Gaziantep Başpınar OSB işçileri adına,
DİSK – TEKSTİL İŞÇİLERİ SENDİKASI

Gaziantep Bölge Temsilcisi
Mehmet Türkmen


