
ŞUBAT-MART-NİSAN-MAYIS 2013 EMEK 126

T Ü R K İ Y E  G E N E L  H İ Z M E T L E R  İ Ş Ç İ L E R İ  S E N D İ K A S I  A Y L I K  Y A Y I N  O R G A N I

Fotoğraf: Özcan Yaman



EMEK 126/EMEK 126/2

GENEL-İŞ EMEK GAZETESİ

Türkiye Genel Hizmetler 
İşçileri Sendikası 

Aylık Yayın Organı
ŞUBAT-MART-NİSAN-MAYIS

2013 
Sayı: 126

SAHİBİ:  
GENEL-İŞ Sendikası adına 
Genel Başkan Erol EKİCİ

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ:
Serhat Salihoğlu 

YAYINA HAZIRLIK:
Basın Dairesi

YAYIN TÜRÜ: 
Yerel Süreli Yayın 

YAYIN ŞEKLİ: 
Aylık-Türkçe 

YÖNETİM YERİ:
Çankırı Cd. No: 28/8 

Ulus-ANKARA 
Tel: (312) 309 15 47  

Faks: (312) 309 10  46 
www.genel-is.org.tr 

E-Posta: bilgi@genel-is.org.tr
basin@genel-is.org.tr

BASKI YERİ:
Öncü Basın Yayın Ltd. Şti., 

Kazım Karabekir Cad. No: 85/ 2 
Ankara  Tel: (312) 384 31 20  

PRATİK BİLGİLER

Kadınlar için Emeklilik Hesaplama Tablosu

Sigorta Başlangıç Süre Yaşı Gün Sayısı
24.05.1988-23.05.1989 20 45 5300
24.05.1989-23.05.1990 20 46 5375
24.05.1990-23.05.1991 20 47 5450
24.05.1991-23.05.1992 20 48 5525
24.05.1992-23.05.1993 20 49 5600
24.05.1993-23.05.1994 20 50 5675
24.05.1994-23.05.1995 20 51 5750
24.05.1995-23.05.1996 20 52 5825
24.05.1996-23.05.1997 20 53 5900
24.05.1997-23.05.1998 20 54 5975
24.05.1998-23.05.1999 20 55 5975
24.05.1999-08.09.1999 20 56 5975
09.09.1999-Reformun Yok 58 7000
Yürürlük Tarihi
Reformun Yürürlük Tarihi Yok 58 9000
- 2035’e kadar
(Kademeli geçişler var)

Erkekler için Emeklilik Hesaplama Tablosu

Sigorta Başlangıç Süre Yaşı Gün Sayısı
24.05.1988-23.11.1989 25 51 5450
24.11.1989-23.05.1991 25 52 5525
24.05.1991-23.11.1992 25 53 5600
24.11.1992-23.05.1994 25 54 5675
24.05.1994-23.11.1995 25 55 5750
24.11.1995-23.05.1997 25 56 5825
24.05.1997-23.11.1998 25 57 5900
24.11.1998-08.09.1999 25 58 5975
09.09.1999-Reformun Yok 60 7000
Yürürlük Tarihi
Reformun Yürürlük Tarihi Yok 60 9000
- 2035’e kadar
(Kademeli geçişler var)

01.01.2013-31.06.2013 (Süresi için)

SGK AYLIK ALT SINIR
32,62.-TLX30 GÜN = 978,60.-TL

SGK AYLIK ÜST SINIR
6.360,90.-TL

ASKERLİK BORÇLANMASI
978,60.-TL X % 32 = 313,15.-TL X 18 AY = 5.636,74.-TL

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PİRİMİ
En Düşük: 978,60.-TL X %32 = 313,15.-TL
En Yüksek: 6.360,90.-TL X %32 = 2.035,49.-TL

ASGARİ ÜCRET NET
Brüt : 978,60.-TL / 699.61-TL + (73,40)= 773,01.-TL

(Bekar çalışan için hesaplanmıştır.)

KIDEM TAZMİNATI TAVANI
3.129,25.-TL
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Değerli Genel-İş Ailesi,
Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendi-

kası, Genel-İş’in Abdullah Baştürk ve Arka-
daşları tarafından 1962 yılında
kuruluşunun 51. Yıldönümündeyiz.
Genel-İş’ten bahsetmekle her günü hatta

her anı mücadele ile geçen, Türkiye’nin
son 51 yılındaki tüm iktisadi, sosyal, sı-
nıfsal gelişmelerine kurumsal olarak tanık-
lık eden; tanıklık etmekle kalmayıp sınıflar
mücadelesinin içinde ve tarafı olan ve bu
mücadelede işçi sınıfının başını önüne eğ-
dirmemiş bir işçi sınıfı örgütünden bahse-
diyoruz.
Cumhuriyet tarihinin en kanlı ve gaddar

yönetimi olan 12 Eylül faşizminin tüm vah-
şetini iliklerine kadar yaşamış, yöneticileri
tutsak edilmiş, idamla yargılanmış, üyeleri
işten atılmış, başka sendikalara üye 
olmaya zorlanmış bir işçi sınıfı örgütünden
bahsediyoruz.
Yoktan var edilmiş, derme çatma tek

odalı bir büroda, bitpazarlarından alınmış
tahta sandalyelerle kurulmuş; giderleri ku-
rucularının ücretlerinden ve dişten tırnaktan
artırdıkları kaynakla karşılanmış; birkaç 
hizmet aracıyla 12 Eylül dönemine kadar
sendikal faaliyet yürütmüş ve sonuçta 
Türkiye’nin en varlıklı üç-beş sendikası ara-
sına girmiş; üyelerinin insani bir ihtiyaç
olan tatil ve dinlenme ihtiyacından yola
çıkarak ilk kez tatil ve dinlenme tesisi 
kurmuş bir işçi sınıfı örgütünden 
bahsediyoruz.

Şehirler arası yürüyüş eylemi yapan ilk
sendikadan, belediye işverenini toplu iş
sözleşmesi  masasına ilk kez oturtan, be-
lediye işçilerini ilk kez grevle tanıştıran ve
onlara sınıf karakteri kazandıran bir işçi
sınıfı örgütünden bahsediyoruz.
Düzene baş eğmemiş, düzeni değiştir-

mek için mücadele etmiş; emek gücünün
sömürüsünü ortadan kaldırmak için müca-
dele etmiş bir işçi sınıfı örgütünden bah-
sediyoruz.
Devlete baş eğmemiş, işverene  baş

eğmemiş, hiçbir siyasi gücün önünde
secde etmemiş, sermaye düzeni kalkma-
dan işçi sınıfının özgür olamayacağını her
daim haykırmış bağımsız bir işçi sınıfı ör-
gütünden bahsediyoruz.
Tüm eylemiyle ve söylemiyle bir işçi sı-

nıfı örgütü olarak doğmuş  ve bu niteli-
ğini Türkiye’nin sınıf ve kitle sendikası
ilkelerini şiar edinen  ilk sendikal konfe-
derasyonu olan DİSK’e 1976’da üye olarak
taçlandırmış olan bir işçi sınıfı örgütünden
bahsediyoruz.
Tek gayesi işçi sınıfının sınıfsız, sömürü-

süz bir ülkede yaşaması olan, işçilere bu
bilinci kazandırmak için çaba sarf eden;
üyeleri tarafından yönetilen demokratik bir
işçi sınıfı örgütünden bahsediyoruz.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederas-

yonu’na bağlı Genel-İş’ten bahsediyoruz.
Abdullah Baştürk’lerden aldığımız bu işçi

sınıfı mirasını gelecek kuşaklara taşımak
ve işçi sınıfının başını öne eğdirmemekte
kararlıyız.

51. yıldönümü hepimize kutlu olsun.

EMEK’TEN...

DİSK/GENEL-İŞ
GENEL YÖNETİM KURULU
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Başkanlar Kurulumuz, Genel Başkanımız ve Genel Yönetim

Kurulumuz ile Bölge ve Şube Başkanlarının katılımı ile 30-31

Mart 2013 tarihinde Diyarbakır'da toplandı.

Başkanlar Kurulu’nun açılış konuşmasını Genel Başkanımız

Erol Ekici yaptı. Genel Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Bölge ve

Şube Başkanlarımızın konuşmaları ile geçen Başkanlar Kuru-

lu'nda; Sendikamızın 2012 yılı çalışmaları ile 2013 çalışma

hedefleri, DİSK Olağanüstü Genel Kurulu, sendika içi sorunlar

ile işçi sınıfını ilgilendiren çeşitli konular görüşüldü. İki gün

süren Başkanlar Kurulumuzun sonucunda bir sonuç bildirgesi

yayınlandı.

BAŞKANLAR KURULUMUZ DİYARBAKIR’DA YAPILDI...

DİSK/Genel-İş Başkanlar Kurulu;
1- 6 Nisan 2013 tarihinde toplanacak olan DİSK Olağan-

üstü Genel Kurulu,
2- Sendikamızın 2012 yılı çalışmaları ile 2013 çalışma he-

defleri,
3- Sendikamızın içinde bulunduğu durumu görüşmüş ve

aşağıdaki tavsiye kararlarını almıştır:
Başkanlar Kurulu, Sendikamızı temsilen Genel Sekreteri-

miz Kani BEKO’nun 6 Nisan’da toplanacak DİSK Olağanüstü
Genel Kurulu’na DİSK Genel Başkan adayı olarak önerilme-
sine oybirliği ile karar vermiştir.

Genel Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Başkanlar
Kurulu’na sunulan Sendikamızın 2013 yılı hedefleri kabul
edilmiş; örgütlenme, eğitim, toplu iş sözleşmesi ve araştırma
hedefleri onaylanarak Genel Yönetim Kurulu’nun bu konu-
larda somut bir çalışma takvimi hazırlaması kararlaştırılmıştır.

Başkanlar Kurulu, Sendikamızın temel varlık ilkesi olan
devletten, işverenlerden, sermayeden ve siyasi partilerden
bağımsızlığına vurgu yaparak devletin, hiçbir işverenin, ser-
maye grubunun, siyasi partinin ve grubun Genel-İş Sendika-
sını yönetmeye gücünün yetmeyeceğini tüm örgütümüze,
üyelerimize ve işçi sınıfı kamuoyuna iletmeye karar vermiştir.

Başkanlar Kurulu tarihsel tavrımızın gereği olarak Genel-İş
üyeleri dışında hiç kimseye Sendikamız üzerinde egemenlik
hakkı tanımamakta kararlıdır.

Sendikamız 25 Mart sabahı polisin saldırısıyla yüz yüze
kalmıştır. Bu tavır ve uygulama özü itibarıyla evrensel sendi-
kal haklar terazisinde tam bir sendikal hak ihlalidir. Sendikada
yapılan arama sabahın erken saatlerinden itibaren milyon-
larca yurttaşın evine haber olarak girmiştir. Üyelerimiz tedir-
gin edilmiş, sendikamızın tarihsel kimliği hedef alınmış, kamu

oyunun gözünde Sendikamız sanki yasadışı bir örgütlenme
odağıymış gibi gösterilmeye ve mâhkum edilmeye çalışılmış-
tır.

12 Eylül Darbesi sırasında Sendikamıza ve DİSK’e karşı
yürütülen devlet terörü uygulaması ve Vandalizm, ne yazık ki,
aradan geçen 33 yıl sonra yine kapımızı çalmıştır.

Başkanlar Kurulu, Sendikamıza yönelen ve yönelebilecek
bu tür saldırıların Genel-İş’i haklı yolundan döndüremeyece-
ğini kamuoyuna bildirmeyi görev sayar.

Başkanlar Kurulumuz Kürt Sorununda barışçı çözüm ola-
nağının ortaya çıktığı koşullarda Diyarbakır’da toplanmıştır.
Başkanlar Kurulu bu olanağın işçi sınıfı ve emekçi halkların
ortak iradesiyle gerçek bir barışa dönüşebileceğini;
DİSK/Genel-İş Sendikası’nın bu konuda bir işçi sınıfı örgütü
olarak üzerine düşen görevleri yerine getirmekten kaçınma-
yacağını, işçi sınıfının birliği halkların kardeşliği yolunda mü-
cadele edeceğini kamuoyuna bildirmeye karar vermiştir.

Irk, cins, inanç, din, mezhep, düşünce ve etnik yapı ayrımı
gözetmeksizin işçi sınıfının birliğini temel alan Sendikamız,
tüm inanç grupları gibi Alevilerin de inançlarını özgürce yaşa-
yabilme haklarını savunmayı görev bilmektedir.

Türkiye işçi sınıfının işsizlik, sendikasızlaştırma, taşeron-
laştırma, sendikal hak ihlalleri konularında yaşadığı sorunla-
rın çözümünün işçi sınıfının örgütlenmesini zorunlu kıldığını
saptayan Başkanlar Kurulu, bu konuların öncelikli olarak ele
almasını Genel Yönetim Kurulu’na tavsiye etme kararı almış-
tır.

İşçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele
günü olan 1 Mayıs’a bir ay kala Diyarbakır’da toplanan Baş-
kanlar Kurulu, 1 Mayıs’ın tüm ülkede, alanlarda, işyerlerinde
Konfederasyonumuz DİSK’in bayrağı altında coşkuyla kutlan-
ması için tüm örgütümüzün göreve hazır olduğunu kamuo-
yuna bildirme kararı almıştır.

BAŞKANLARI KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ
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DİSK OLAĞANÜSTÜ GENEL 
KURULU YAPILDI...

6 Nisan 2013 tarihinde
Beşiktaş Kültür Merkezi
Atilla İlhan Sahnesi’nde
DİSK Olağanüstü Genel
Kurulu yapıldı.

Genel Kurul’da, Genel
Sekreterimiz Kani Beko ve
Nakliyat-İş Genel Başkanı
Ali Rıza Küçükosmanoğlu
genel başkan adaylıkla-
rını, Birleşik Metal-İş
Genel Başkanı Adnan Ser-
daroğlu ve Devrimci Sağ-
lık-İş Genel Başkanı Arzu
Atabek Çerkezoğlu ise
genel sekreter adaylıkla-
rını birer konuşma yapa-
rak açıkladılar.

Yapılan tüm konuşma-
larda özet olarak:

Türkiye’nin son 10 yılı-
nın “dönüşüm” kavramı ile
tanımlanacağı, bu süreçte
oluşturulmak istenen
“yeni” siyasal rejimin
emekçi sınıfların sömürü-
sünü derinleştirdiği ve
aynı zamanda sermaye
egemenliğini pekiştirdiği,

AKP iktidarı eliyle sür-
dürülen ve emperyalizmin
bölgemizdeki yeni politika-
larıyla uyumlu olarak uygu-
lanan bu “dönüşüm”ün
emekçiler için yıkıcı sonuç-
lar doğurduğu,

Geçtiğimiz yüzyılın ka-
rakteristiği olan kamu ağır-
lıklı, güvenceli, sendikalı
istihdam düzeninin yerini
işsizliği kronikleştiren bir
modelin, taşeronlaştırma
ile birlikte emek gücünün
değerinin düşürülmesini he-
defleyen ve güvencesiz ça-
lıştırmanın yaygınlaştırıldığı
“esnek istihdam” ilişkileri-
nin aldığı,

AKP Hükümeti tarafından
ortaya konulan Ulusal İstih-
dam Stratejisi taslağında
bu konudaki düzenlemelere
ek olarak Özel İstihdam
Büroları’na geçici iş ilişkisi

kurma yetkisinin verile-
ceği, “kiralık işçilik” ola-
rak bilinen bu istihdam
biçiminin işçi sınıfının
sendikal, sosyal ve eko-
nomik hakları açısından
çok büyük bir tarihsel
gerileme anlamına gel-

diği,
İşçi sınıfının en büyük

genişlemesini yaşadığı bir
dönemde sendikaların za-
yıfladığı, sendikal hareke-
tin bu yeni dönemi aşacak
tarzda örgütlenmesi konu-
sunda sancılar yaşadığı,
Türkiye işçi sınıfını tümüyle
örgütsüz bırakmayı, top-
lumu sermayenin hegemon-
yası altına almayı,
ülkemizde tek parti dikta-
törlüğü kurmayı, emperya-
lizmin bölgesel jandarması
haline gelmeyi, topluma
bağnaz bir yaşam modeli
dayatmayı amaçlayan ikti-
dara karşı DİSK’in bütün-
lüklü bir mücadele
programıyla mücadeleyi
yükseltmek zorunda olduğu,

DİSK’in sınıflar mücade-
lesinin yeni kompozisyo-
nunda zorlukları aşabilecek,
işçi sınıfının ve ezilen tüm

kesimlerin umudu olabile-
cek bir yapıya kavuşturul-
ması gerektiği,

Kürt Sorunu’nda çözüm
arayışlarının ön plana çık-
tığı bu sürecin işçi sınıfı
ve emekçi halkların ortak
iradesiyle gerçek bir barışa
dönüşebileceği, DİSK’in bu-
güne kadar olduğu gibi
bundan sonra da, işçi sını-
fının birliği ve halkların
kardeşliği temelinde üze-
rine düşen görevleri yerine
getirmekten kaçınmadan
mücadelesini sürdüreceği,

Sendikal alanda kadın
sorununun basit bir yöne-
timde temsil sorununa in-
dirgenemeyeceği, kadın
sorununun sınıf mücadelesi-
nin bütünlüklü bir programı-
nın parçası olarak ele
alınması gerektiği,

İşçilerle, yoksullarla, iş-
sizlerle, kadınlarla, genç-
lerle, dışlanmışlarla,

mağdurlarla ve emeğini,
alınterini harcayan bütün
emekçilerle birlik olmak,
dayanışmak ve mücade-
leyi yükseltmek için, 1
Mayıs’ta başta Taksim 1
Mayıs Alanı olmak üzere
ülkenin dört bir yanında
alanlara çıkılacağı
vurgulandı.

Olağanüstü Genel
Kurulda, DİSK Yönetim
Kurulu sayısının 9’dan
7’ye indirildiği tüzük de-
ğişikliklerinin yanı sıra;
“25 Mart’ta DİSK/Genel-İş
Sendikamıza kapıların kı-
rılarak arama yapılması-
nın yalnızca kamuoyuna

sendikaların ‘yasadışı’ gös-
terilerek itibarsızlaştırılması
değil, aynı zamanda da
AKP iktidarının yeni top-
lumsal projesinin politik bir
yansıması olduğu, sendikal
hak ve özgürlükleri yok et-
meye niyetli siyasi iktida-
rın baskı ve yıldırma
politikalarına karşı direnişin
yükseltileceği”ni vurgulayan
kararlar alındı.

Yapılan seçimlerde,
Genel Sekreterimiz Kani
Beko DİSK Genel Başkanı,
Devrimci Sağlık-İş Genel
Başkanı Arzu Atabek Çerke-
zoğlu DİSK Genel Sekreteri
seçildi. Yönetim Kurulu’na
ise Alaaddin Sarı (Lastik-İş
Sendikası), Celal Ovat
(Gıda-İş), Ergun Tavşanoğlu
(Tümka-İş), Metin Ebetürk
(Sosyal-İş), Muzaffer Subaşı
(Tekstil) getirildiler.
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SENDİKAMIZIN GENEL MERKEZİNE YAPILAN 
BASKINI KINIYORUZ! 

25 Mart 2013 tarihinde güvenlik
güçleri tarafından sabahın erken sa-
atlerinde Ankara’da Ulus’ta bulunan
Genel Merkez binamıza kendi ifade-
lerine göre şahıs araması adı al-
tında baskın düzenlendi. 

Genel Merkezimize yapılan bas-
kında odaların anahtarı olmasına rağ-
men tüm kapılar kırıldı ve büyük
maddi hasarlar verildi.Olayla ilgili
aynı gün Genel Yönetim Kurulumuz
bir basın açıklaması yaparak bu olayı
kınadı. Basın açıklamasında desteğe
KESK Genel Başkanı Lami Özgen ve
CHP Milletvekili Süleyman Çelebi’nin
yanı sıra KESK’e ve DİSK’e bağlı bir-
çok sendikanın yöneticileri katıldı.

Açıklamayı yapan Genel Başkanı-
mız Erol Ekici, “Yapılan arama kurum-
sal olarak DİSK/Genel-İş Sendikası ile
ilgili olmadığı gibi aranan kişilerin de
Sendikamızla üyelik de dâhil hiçbir
ilişkisi bulunmamaktadır.

Yapılan aramada ne yazık ki Sen-
dikamız binasında tüm kapılar kırılmış
ve ağır bir maddi hasar oluşmuştur.

1962 yılında kuruluşundan bu yana
işçi sınıfının ve belediye işçilerinin
sendikal hak ve özgürlükleri için taviz-
siz bir mücadele sürdüren ve bu ne-
denle ağır bedeller ödemiş ve
onlarca üyesini bu uğurda kaybetmiş
bir sendika olan DİSK/Genel-İş Sendi-
kası bugün de aynı çizgide mücadele
vermektedir. Bu tür hukuk dışı müda-

haleler işçi sınıfın hak ve özgürlükleri
kadar toplumsal haklar ve demokrasi
için de mücadele veren Sendikamızı
mücadeleden kopartamayacaktır.

Sendikamızla ilgisi olmadığı bildiri-
len bir konuda Sendikamızın ağır bir
hasarla yüz yüze kalmış olması; ay-
rıca kamuoyunda sabahın erken saat-
lerinde tüm medya kanallarında
Sendikamızı ağır zan altında bırakan
haberler yayımlanmıştır.

Sendikamızı ilgilendirmeyen bir so-
ruşturmanın faturasını Genel-İş Sendi-
kası olarak ödemeye niyetimiz

olmadığını tüm açıklığıyla kamuo-
yuna iletmek isteriz.
Güvenlik kuvvetlerinin Sendikamıza
karşı gösterdiği tavır ve uygulama
özü itibarıyla evrensel sendikal hak-
lar terazisinde tam bir sendikal hak
ihlalidir. Sendikada yapılan arama
sabahın erken saatlerinden itibaren
milyonlarca yurttaşın evine haber
olarak girmiştir. Üyelerimiz tedirgin-
lik içindedir; bu arama ve soruş-
turma yöntemi bir sendikanın
örgütlenmesine vurulmuş bir darbe-
dir. Kamuoyunun gözünde Sendika-
mız sanki yasadışı bir örgütlenme
odağıymış gibi gösterilmiş ve mah-
kum edilmeye çalışılmıştır.
12 Eylül Darbesi sırasında Sendi-
kamıza ve DİSK’e karşı yürütülen
devlet terörü uygulaması ve Vanda-
lizm, ne yazık ki, aradan geçen 33
yıl sonra yine kapımızı çalmıştır.

Sendikamıza reva görülen ve Sendika-
mıza yönelik kamuoyu algısını ve
üyelerimizi olumsuz etkilemeyi hedef-
leyen bu uygulamayı şiddetle pro-
testo ettiğimizi başta vefakâr
üyelerimiz olmak üzere kamuoyuna
saygıyla duyururuz.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren
bizimle dayanışmasını gösteren siyasi
parti temsilcilerine, sendikalara, de-
mokratik örgütlere teşekkürü borç bili-
riz” dedi.

DİSK/GENEL-İŞ Sendikası olarak;
Sendikamıza yönelik yapılan
tüm baskı ve yıldırmaya karşı 
45 bin üyemizden aldığımız 
güç ve inançla mücadelemizi
sürdürmekte KARARLIYIZ!
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SENDİKAMIZIN GENEL MERKEZİNE YAPILAN 
BASKINI KINIYORUZ! 

27 Mart 2013 tarihinde TBMM Dikmen Kapısı’nda
yaptığı basın açıklaması ile Sendikamıza yönelik yapı-
lan saldırı protesto edildi. 

Basın açıklamasına Genel Yönetim Kurulumuzun yanı
sıra DİSK'e bağlı sendikaların yönetici ve temsilcileri, CHP
Milletvekili Süleyman Çelebi, KESK Genel Başkanı Lami
Özgen ve çok sayıda üyemiz katıldı. 

Basın açıklamasını Genel Başkanımız Erol Ekici yaptı.
Ekici, “12 Eylül Darbesi sırasında Sendikamıza ve DİSK’e
karşı yürütülen devlet terörü uygulaması ve Vandalizm, ne
yazık ki, aradan geçen 33 yıl sonra yine kapımızı çalmış-
tır. Sendikamıza reva görülen ve Sendikamıza yönelik ka-
muoyu algısını ve üyelerimizi olumsuz etkilemeyi
hedefleyen bu uygulamayı şiddetle protesto ediyoruz”
dedi.

Sendikamıza Destekler...

CHP milletvekilleri, Sendika-
mıza yapılan polis bakınına
karşı Sendikamızı ziyaret etti.

DİSK’in eski genel başkanı
ve İstanbul Milletvekili Süleyman
Çelebi’nin de aralarında bulun-
duğu 30 CHP milletvekili, Genel
Başkanımız Erol Ekici ve Genel
Yönetim Kurulu Üyelerimizce kar-
şıladı. 

Görüşmede konuşma yapan
Genel Başkanımız Erol Ekici,
AKP’nin muhalif olanlara baskı
ve sindirme politikası yürüttü-
ğünü ileri sürerek, halkın irade-
siyle seçilen milletvekillerinin,
belediye başkanlarının, ‘parasız
eğitim’ diyen öğrencilerin, gaze-
tecilerin, hukukçuların cezaevle-
rinde olduğunu ifade etti.
Genel-İş Sendikasının da ikti-
darın baskı ve şantaj tehdi-
diyle karşı karşıya olduğunu
öne süren Ekici, Sendikamızın
24 saat açık olmasına rağmen

aramalarda 48 kapının kırıldığını
belirtti.

İstanbul Milletvekili Süleyman
Çelebi de parti olarak baskılara
ve sindirme politikalarına karşı
mağdur olan tüm kesimlerin ya-
nında yer alacaklarını söyledi.

Ziyarete gelen milletvekilleri:
Süleyman Çelebi, Musa Çam,
Veli Ağbaba, İzzet Çetin, Alad-
din Yüksel, Mevlüt Dudu, Meh-
met Şeker, Kazım Kurt, Uğur
Bayraktutan, Kemal Ekinci, Can-
dan Yüceer, Mehmet Hilal Kap-
lan, Hülya Güven, Muharrem
Işık, Gürkut Acar, Volkan Canali-
oğlu, Özgür Özel, Recep Gür-
kan, Emre Köprülüler, Mustafa
Moroğlu, Kadir Gökmen Öğüt,
Ramazan Kerim Özkan, Tolga
Çandar, Sena Kaleli, Haydar
Akar, Rami Aşkın Türeli, Bülent
Kuşoğlu, Hasan Akgöl, Ali Öz-
gündüz, Tufan Köse, Serdar Sağ-
dan.

Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, Sendika-
mızda yaşanan polis baskınına karşı destek olmak
için ziyarette bulundu.

Görüşmede Genel Başkanımız Erol Ekici ve Genel
Yönetim Kurulu Üyelerimiz de hazır bulundu.

Sendikamıza Yapılan Polis Baskınına Karşı 
CHP'li Milletvekilleri Sendikamızı Ziyaret Etti

TBMM Önünde Yapılan Basın Açıklaması ile 
Sendikamıza Yönelik Saldırı Kınandı...

Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, 
Sendikamızı Ziyaret Ederek Yaşanan 

Polis Baskınını Kınadı...

25 Mart 2013 tarihlerinde yapılan basın açıklamalarında Sendi-
kamıza yönelik yapılan saldırı kınanırken, “Sendikalara yönelik bu
baskınların sorumlularının derhal ortaya çıkarılıp, yargı önünde
hesap vermesini istiyoruz" dendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Perihan Sarı ve Sendikal
Güç Birliği de Sendikamıza yapılan saldırıyı kınayan basın
açıklamaları yaptılar...
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İstanbul’da 1 Mayıs, AKP
Hükümeti’nin işçi ve emekçi-
lere tahammülsüz tavrı nede-
niyle kutlanamadı. 

1 Mayıs'ta sabah saatle-
rinde toplanan kalabalıklara
karşı orantısız güç kullanan
emniyet güçleri, DİSK Genel
Merkezi dahil birçok yeri ab-
luka altına aldı. Birçok göz-
altı ve yaralamanın
yaşandığı Taksim olayları ile
ilgili 2 Mayıs 2013 tarihinde
DİSK, KESK ve TTB ortak
açıklama yaptı.

Açıklamayı üç örgüt adına

DİSK Genel Başkanı Kani
Beko yaptı. Açıklamada; “1
Mayıs’ı Taksim’de kutlatma-
mak, AKP politikalarına karşı
yükselen muhalefeti sindirmek
için birkaç haftadır Vali’den
Başbakan’a kadar devletin
en yetkili ağızlarınca tırman-
dırılan gerilim, dün yoğun
devlet şiddeti eşliğinde
devam etti ve saatlerce Tak-
sim’e açılan bütün semt, ma-
halle ve sokaklarda artarak
sürdü.

Panzerleri, toma araçları,
onbinlerce polisiyle Tak-
sim’den Beşiktaş’a, Mecidiye-
köy’den Şişli’ye kadar 1
Mayıs’ı abluka altına alan
AKP hükümetinin basınçlı su,

jop ve gaz bombalarıyla po-
lisi halkın üzerine saldırtması-
nın bir tek açıklaması vardır:
FAŞİZM!..

1 Mayıs’a ve örgütlerimize
karşı gösterilen bu tavır hü-
kümetin tepeden tırnağa ser-
mayenin ideolojisi ile
donandığını, işçi düşmanı ve
dahası demokrasi düşmanı
olduğunu gözler önüne ser-
miştir” denilerek, “Geçmiş yıl-
larda yaptıklarının hesabını
nasıl sormuşsak, uluslararası
mahkemelerde nasıl hesap
vermişlerse, bu yaptıklarının

hesabını da vereceklerdir..
Bu saldırılar karşısında di-

renenlerin, günler öncesinden
başlayan tehditlere kulak as-
mayıp dün 1 Mayıs meydan-
larına çıkanların gösterdiği
gerçek de açıktır: Türkiye işçi
sınıfının iradesini teslim ala-
madınız, alamayacaksınız.

Antidemokratik yasalarınız-
dan ve yasaklarınızdan aldı-
ğınız güçle kurduğunuz
işçi/emekçi düşmanı iktidarı-
nız dünyanın en güzel değer-
lerini yaratan biz emekçilerin
elleri ile yıkılacak, bu ülkede
eşitlik, özgürlük, adalet ve
barış rüzgarı esecektir...”
dendi.

1 MAYIS’TA TAKSİM’DE DEVLET TERÖRÜ YAŞANDI...

DİSK, Türk-İş, KESK, TTB ve bir çok siyasi partinin 1 Mayıs'ı Taksim’de kutlama kararı, 
AKP Hükümeti'nin işçi ve emekçilere tahammülsüz tavrı nedeniyle kutlanamadı.

Ankara’da 1 Mayıs Sendikamız Genel-İş’e bağlı Ankara
1, Ankara 2 ve Ankara Konut İşçileri Şubelerimiz, DİSK'e
bağlı sendikalar, siyasi partiler, emek ve demokrasi güçle-
rinin katılımı ile coşkulu geçti. Sıhhiye Meydanı’nda yapı-
lan mitinge on binler katılırken, Taksim’de direnenlere de
selam gönderildi.1 Mayıs konuşmasını Konfederasyonumuz
adına Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Çetin Çalışkan yaptı.

1 Mayıs’ta Ankara...
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1 Mayıs Ülkenin Dört Bir Yanında Kutlandı: Taksim'de Direnenlere Selam Gönderildi

Diyarbakır’da  Mayıs...

Adana’da 1 Mayıs...

Kocaeli’nde 1 Mayıs...

Samsun’da  1 Mayıs... Çanakkale’de 1 Mayıs...

Konya’da 1 Mayıs...

Sabahın erken saatlerinde
sendika binamıza gelen tem-
silci ve yöneticiler ile bera-
ber Bağlar ilçesindeki Ali Par
Köprüsü önünde toplanan
binlerce üyemiz halaylar ve
davul zurnalar eşliğinde İs-
tasyon Meydanı’nda yapıla-
cak alana doğru yürüyüşe
geçti. 

1 Mayıs etkinliklerinde
özellikle yeni örgütlediğimiz
taşeron işçilerin yoğun katı-
lımı ve taşeron köleliktir

pankartı altında büyük bir
coşku ve heyecanla eylemin
başından sonuna sendikamızı
temsil ettiler. 

Miting alanında DİSK
adına konuşma yapan Örgüt-
lenme Daire Başkanı Remzi
Çalışkan, emek üzerinde oy-
nanan neo liberal politikala-
rın tehlikesine ve son süreçle
beraber yaşanan barış orta-
mının halklara verdiği umut-
tan ve boşa çıkarılmaması
gerektiğinden değindi. Mi-
ting konuşmalarından sonra
verilen konser ile sona erdi.

Diyarbakır’da 1 Mayıs...

İzmir’de 1 Mayıs...
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Şubelerimizden 1 Mayıs Görüntüleri....

Muğla’da 1 Mayıs... Gaziantep’de 1 Mayıs...

Ağrı’da 1 Mayıs... Bursa’da 1 Mayıs...

Hatay’da  1 Mayıs... Trakya’da 1 Mayıs...

Sinop 1 Mayıs...

Batman’da 1 Mayıs...
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Sendikamız, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ihale-
nin İZELMAN dışında başka bir firmaya verilmesi so-
nucunda 650 üyemizin işsiz kalma tehlikesine karşı 14
Mart 2013 tarihinde başlatılan eylemlilikler kazanımla
sonuçlandı.

İZELMAN Mücadelesi Emek Örgütlerini 
Taşeronluk Sistemine Karşı 

Ortak Mücadelede Birleştirdi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 650 işçi için yapılan
ihalenin İzelman yerine özel bir taşeron tarafından alın-
ması nedeniyle taşeron sistemine karşı Sendikamız
Nisan ayı boyunca “Taşeronlaşmaya, Kölelik Düzenine,
Güvencesizliğe karşı” 14 Mart 2013 tarihinde sürekli
eylem yapma kararı alınmıştı. Bu amaçla ilk olarak 8
Nisan 2013 tarihinde İzmir büyükşehir Belediyesi
önünde bir basın açıklaması yapıldı. Ardından haftanın
nerdeyse üç günü süren eylemler sonunda büyük vr kit-
lesel bir eylem kararı alındı. 

18 Nisan 2013 Perşembe günü beş örgütün (DİSK,
KESK, Türk-İş, TMMOB ve TTB) katılımı ile “Taşeronlaş-
maya, Kölelik Düzenine, Güvencesizliğe karşı” kitlesel
mitinge düzenlendi. On binlerce kişinin katıldığı mi-
tingte, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, yaptığı
konuşmada “Ne mutlu ki bize, bu gün bu alanda top-
landık. Aklımızı, gücümüzü ve yüreklerimizi birleştirdik.
Sendikalaşma ve örgütlenme hakkımızın önüne çıkarılan
engelleri yok edeceğiz. Taşeronlaşmayı yok etmek için,
güvenceli iş için güvenceli yaşamı için bütün varlığımızla
mücadele vereceğiz” dedi.

Sendikamız İZELMAN'da yaşanan süreç için sadece ye-
relde değil TBMM merkezli bir çalışma da yaptı.

12 Nisan Cuma günü Ankara’da TBMM önünde Genel
Başkanımız Erol Ekici, DİSK Genel Başkanı ve Eğitim Daire

Başkanı Kani Beko, Mali İşler Daire Başkanı Cafer Konca,
Örgütlenme Daire Başkanı Remzi Çalışkan, Araştırma Daire
Başkanı Fahrettin Tecimer, Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı
Aladdin Öztürk ve Ankara Şubelerimize bağlı üyelerimizin
katılımı ile TBMM önünde eylem ve basın açıklaması düzen-
lemiştir.

24 Nisan 2013 tarihinde ise sürekli eylem amacı ile
İzmir Büyükşehir Belediyesi önüne çadır kurulmuştur.

Böyle Olur Emekçinin Direnişi: 
Eylem, Direniş İşte Genel-İş!

Sendikamızın yapmış olduğu eylemlilikler sonucu 25
Nisan Perşembe günü İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerin-
den İZELMAN’ın kaybettiği ve 650 işçiyi ilgilendiren ihaleye
dair İZELMAN tarafından yapılan itirazı değerlendiren Ankara
Bölge İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi.Bu
kararı sevinç ile karşılayan üyelerimiz "İşte DİSK, İşte
Genel-İş" dediler.

İZELMAN İŞÇİSİ KAZANDI! EYLEM, DİRENİŞ İŞTE GENEL-İŞ!
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DİSK, KESK'e Destek İçin
Adliye Önündeydi...

22’si tutuklu, aralarında
KESK Genel Başkanı Lami Öz-
gen'in de bulunduğu 50’si tu-
tuksuz toplam 72 KESK'li
yönetici ve üyenin yargılan-
dığı davanın Ankara 13. Ağır
Ceza Mahkemesinde görülen
ilk duruşması 10 Nisan 2013
görülen davanın ilk duruşması
öncesi yurdun dört bir tarafın-
dan Ankara’ya gelen KESK
üyeleri, uluslar arası konfede-
rasyon-federasyon, siyasi
parti, emek ve meslek örgütü
temsilcileri Ankara Adliyesi
önünde buluştu. DİSK eski

Genel Başkanı ve İstanbul

Milletvekili Süleyman Çelebi,

DİSK Genel Başkanı ve Genel

Sekreterimiz Kani Beko, DİSK

Genel Sekreteri Arzu Çerke-

zoğlu, Örgütlenme Daire Baş-

kanı Remzi Çalışkan, Sosyal-İş

Genel Başkanı Metin Ebetürk

ve çok sayıda DİSK'li de ey-

leme destek verdi.

Yaklaşık 10 aydır tutuklu

bulunan 22 yönetici ve üye-

nin tahliyesine karar veren

mahkeme heyeti bir sonraki

duruşmanın tarihini 8 Temmuz

2013 olarak açıkladı.

Sendikamız Milas Bele-
diye Başkanı Muhammet
Tokat’ı makamında etti. 

Ziyarete Genel Başkanı-
mız Erol Ekici, Toplu İş Söz-
leşme Daire Başkanı
Aladdin Öztürk, Muğla Şube
Başkanı Ahmet Kansız,
Muğla Şube Sekreteri Uzay
Kocabaş katıldı.

Bodrum alan çalışması
nedeni ile bu bölgede ol-
duklarını ifade eden Genel
Başkanımız Erol Ekici, “Milas
Belediyesi Başkanımız, sev-
gili dostumuz Muhammet
Tokat’ı makamında ziyaret
etmek istedik” dedi. Genel

Başkan Ekici konuşmasının
devamında 1 Mayıs’ın tüm
şubelerinin organizasyonu
ile kutlanacağı, bu kap-
samda Muğla’da da tüm il-
çelerde bulunan üyelerin ve
komitede yer alan diğer
sendika üyelerinin katılımı
ile geniş kapsamlı olarak
kutlanacağını ifade etti. Be-
lediye Başkanı Muhammet
Tokat ise Genel-İş Sendika-
sı'nın yetkililerinin ziyaretin-
den son derece memnun
olduğunu ifade ederek,
kendilerine nazik davranışla-
rından dolayı teşekkür etti.

Milas Belediye Başkanına Ziyaret Gerçekleştirildi... KESK’e Destek İçin Adliye Önündeydik...

EPSU Güney-Doğu Avrupa Bölge toplantısı 5-6 mart 2013
tarihinde Moldovya Cumhuriyeti başkenti Chisinau (Kişinev)
Cordu Ötel’de gerçekleştirildi.

Toplantıda; EPSU ve PSI temsilcileride hazır bulundu. Top-
lantıya Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk ve Moldovya tem-
silcilerinin yanı sıra ülkemizden Hizmet-İş, Türk Harb-İş, SES,
Tüm Bel-Sen ve Sendikamız adına Eğitim Daire Başkanı Hü-
seyin Yaman katıldı.

Toplantının gündemi; sendikal haklar, sanayi ilişkilerinin
durumu, sosyal diyalog, toplu pazarlık, istihdam, ekonomik
ve malı kriz ile emekçi sınıflar üzerindeki etkileri ve 2012
yılında sendikaların emek hareketine karsı yürütülen siyasal
politikalara karşı verdikleri mücadelede sürdürdükleri eylem
ve etkinlikler görüşüldü. Ayrıca her ülke için katılımcılar tara-
fından ortak tek rapor sunumu yapılması istenmiş ancak ül-
kemizden katılan sendikalar arasında mutabakat

sağlanamadığından her sendika ayrı rapor hazırlayarak top-
lantıda sunmuştur. Sendikamızın sunumunu toplantıya katılan
Genel Sekreterimiz Hüseyin Yaman yaptı.

EPSU Güney-Doğu Avrupa Bölge Toplantısı Yapıldı...



EMEK 126/EMEK 126/13

DİSK/GENEL-İŞ BÜYÜYOR: ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ GÜÇLENİYOR...

SENDİKAMIZIN YENİ ÜYELERİNE “HOŞGELDİNİZ” DİYORUZ...

Konya/Akkise Belediyesi işçileri, Mardin/Aktepe

Grup Ltd. Şti. işçileri, Diyarbakır/ARC-MNA Temizlik

Ltd. Şti. işçileri, Mardin/Asmin Gıda Nakliyat Ltd.

Şti. işçileri, Mardin/B.G. Seyhan Ltd. Şti. işçileri,

Mardin/Burak Enerji Güvenlik Ltd. Şti. işçileri, Di-

yarbakır/Delta Gücü Tem. Ltd. Şti.’ye ait fen, park

ve su işletmelerindeki işçiler, Antalya/Göynük

Belediyesi işçileri, Diyarbakır İm Fa Tarım İnşaat

Ltd. Şti. işçileri, Yalova/Kadıköy Belediyesi işçileri,

İzmir/Kınık Belediyesi işçileri, Antalya/Oymapınar

Belediyesi işçileri, Antalya/Sarılar Belediyesi işçi-

leri, Diyarbakır/ Sur Özel Güvenlik Ltd. Şti. işçileri,

Mardin/Şenkaya Ltd. Şti. işçileri ve

Kayseri/Yeşilkent Belediyesi işçileri ilk defa

sendikalı olurken,

Van/Bahçesaray Belediyesi işçileri Hizmet-İş

Sendikası’ndan Sendikamıza geçmiştir.

Daha önce örgütlü olduğumuz işyerlerinden de

Sendikamıza katılımlar devam ediyor. Artvin/Bel

Yap Ltd. Şti., İstanbul/Beltaş Belediyesi İşletmecilik

Sanayi ve Tic. A.Ş., Çanakkale Belediyesi, Ankara

Belde ve İmar A.Ş., Mersin Diyar Ltd. Şti.,

Mersin/diyar Ltd. Şti., Batman/Han-Bucak Han Ltd.

Şti., İzmir/Kafesan Çiğli Belediyesi Sosyal Hizmetler

Ltd. Şti., Karbel İzmir Karabağlar Bld. Ltd. Şti.,

Merbel İzmir Konak Belediyesi Ltd. Şti., Merbel

İzmir Konak Belediyesi Ltd. Şti., Mersin Büyükşehir

İmar İnş. ve Tic. A.Ş., Kırşehir/Mucur Belediyesi, Al-

talya/Oymapınar Belediyesi, Diyarbakır/Sağnak

Temz. Hizm. Ltd. Şti., Ankara/Ye-Pa San. ve Tic.

Ltd. Şti. işyerlerinden de Sendikamıza katılımlar

devam ediyor. 

Başkanlar Kurulumuz ön-
cesinde Genel Başkanımız
Erol Ekici ve Genel Yöne-
tim Kurulu Üyelerimiz,
Bölge ve Şube Başkanları,
Diyarbakır'da 30 Mart
2013 tarihinde Büyükşehir
Belediye Başkanı Osman
Baydemir’i ziyaret etti.

Baydemir konuk başkan-
ları karanfille karşılarken,
Genel Başkanımız Erol Ekici
Diyarbakır’da toplanmayı
yaklaşık 3-4 ay önce karar-
laştırdıklarını ancak gelişle-
rinin “barış umutlarının en
yüksek düzeye çıktığı bir
döneme” denk geldiğini
söyledi. Tam olmasa da
devlet dilinin imha ve in-
kardan vazgeçtiğini, en

azından bu topraklarda
Kürtlerin de var olduğu-
nun kabul edildiğini
belirten Ekici, “Gerçek-
ten eşit, kardeşçe ve
özgürce bir arada yaşa-
maya ihtiyaç var. Bu,
ülkede demokrasinin
tüm kurallarıyla eşit bir
şekilde işletilmesinden
geçmektedir.  Geçmiş-
ten ders çıkarılmış ol-
masını umuyor ve
diliyoruz. Bugün yükselen
barış umutlarının yeşermesi
dileğimizdir” şeklinde ko-
nuştu.

“Şu anda burada Türki-
ye’nin fotoğrafı var” diyen
Baydemir Çanakkale’den
Batman’a, Varto’dan Sam-

sun’a Adana’ya kadar Türki-
ye’nin dört bir yanından
emek hareketinin değerli
temsilcilerinin Diyarbakır’da
olduğunu söyledi. Bunun
30-40 yıldır olduğundan
farklı gösterme tablosunun
başarmadığını gösterdiğini
belirtti.

“Onurlu barış, eşitlik, öz-
gürlük ve adalet bu ülkede
yaşayan bütün insanlara
kazandıracaktır” diyen Bay-
demir, çatışmaların bütün
insanlara kaybettirdiğini,
en çok da emekçi ve yok-
sul insana kaybettirdiğini
söyledi. 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 
Ziyaret Edildi...
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8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü, Konfede-
rasyonumuz DİSK ve Sen-
dikamız Genel-İş'in
örgütlü olduğu bölge ve
şubelerde etkinlik ve 
eylemlerle kutlandı.

Ankara’da 8 Mart:
Ankara’da 8 Mart Dünya

Emekçi Kadınlar Günü’nde ka-
dınlar "kapitalizme, erkek
egemenliğe, kadın katliamla-
rına karşı özgülük ve barış
için" sokaklardaydı.

DİSK Kadın Komisyo-
nu'nunda içinde yer aldığı
Ankara Kadın Platformu’nun
çağrısı ile düzenlenen miting
saat 12.00'de Kolej Meyda-
nı'nda başladı. DİSK'li, KESK'li
ve TTB'li kadınların ortak pan-
kart ile yürüdüğü eylemde
DİSK'li kadınlardan oluşan
kızıl bando alana ses kattı.
Sendikamızın örgütlü olduğu
Yenimahalle ve Çankaya Bel-
diyesi'nde çalışan kadınlar da
eyleme destek verdi.

İzmir'de 8 Mart Coşkusu...
8 Mart'ta İzmir’ de kadın-

lar alanlardaydı. DİSK'li ka-
dınlarında içinde olduğu İzmir
Kadın Platformu tarafından
yapılan İzmir kadın mitingine
450 kadın katıldı. Saat
13.00'de Gümrük Telekom’un
önünde başlayan eylemde
kadın dayanışmasının, halkla-
rın kardeşliğinin önemi vurgu-
landı.
‘ Tiyatro oyunlarının oynan-
dığı, halayların çekildiği
eylem saat 15.00de Konak
Eski Sümerbank önünde sona
erdi.

İstanbul:
10 Mart'ta 8 Mart Kadın

Platformu’nun gerçekleştirdiği
mitinge DİSK'li, TMMOB’lu,
KESK’li Kadınların yanı sıra
birçok siyasi parti ve kadın
örgütleri katıldı.

"Emeğimizin, Bedenimizin,
Kimliğimizin Özgürleşmesi İçin
Örgütleniyoruz"pankartı ile
alana giren DİSK Kadın Ko-
misyonu coşku ile karşı-
landı.Kortejlerin alana
girmesinin ardından meydanı
dolduran kitle, farklı dillerle
selamlandı. Ortak basın açık-
laması Kürtçe ve Türkçe

okundu.Konuşmaların ardın-
dan Zelal Gökçe ile Boğaziçi
Gösteri Sanatları Topluluğu

sahne alarak türkülerini ses-
lendirdiler.

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ
ETKİNLİKLER İLE KUTLANDI



Ankara 2 Nolu Şubemizin
örgütlü olduğu Yenimahalle
Belediyesi'nde Tüm Bel-Sen
Sendikası ile birlikte 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü'nde etkinliği düzen-
lendi, üyelerimize karanfil
dağıtıldı.

Yenimahalle Belediyesi
toplantı salonunda düzenle-
nen etkinliğin sunuculuğunu işyeri temsilcimiz Aysun Yulaf yaptı.
Sendikamız adına ilk konuşmayı Ankara 2 Nolu Şube Eğitim Se-
kreteri Yıldız Kocanat yaparak, tüm kadın üyelerimizin 8
Mart'ını kutladı. Ardından ise Tüm Bel Sen 2 Nolu Şube Yöneti-
cisi Canan Kızılırmak, DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Yeni-
mahalle Belediye Başkanvekili Behiç Başar Bal da günün
anlam ve önemine yönelik konuşmalar yaptılar. Program müzik
dinletisinden sonra son buldu. 
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Kocaeli Şubemiz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde
kadın üyelerimize yönelik bir etkinlik düzenledi ve işyerlerini
ziyaret etti.

Şube binasında düzenlenen etkinliğin evsahipliğini yapan
Şube Başkanı Vedat Küçük, cinsiyetçi iş bölümü ve ayrımcılı-
ğın hala devam ettiğini belirtti. 

İzmit Belediye Meclisi Üyesi İbrahim Elgin'in de katıldığı
etkinlikte kadınlara karanfil verilmesi ile son buldu

Kocaeli Şubemizin Örgütlü Oldığı Dilovası Belediyesi ve Dil-
Bel'de çalışan kadın üyelerimiz ziyaret edildi.

Dilovası Belediyesi ve Dil-Bel'de çalışan kadın üyelerimizin
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlanarak, karanfiller
dağıtıldı.

8 MART ÖNCESİ ANKARA 1 NOLU ŞUBEMİZİN ÖR-
GÜTLÜ OLDUĞU SÜPÜRGECİ KADINLAR İLE BİR

ARAYA GELDİK

Ankara 1 Nolu Şubemizin örgütlü olduğu Çankaya Be-
lediyesi İmar A.Ş.’de çalışan süpürgeci kadınlar ile bir
araya geldik...

Hergün Çankaya İlçesi sınırları içerisinde yaz-kış deme-
den zor koşullarda özveri ile çalışan süpürgeci kadınlar
molalarında ziyaret edilerek, DİSK Kadın Komisyonu çalış-
maları anlatıldı.

YENİMAHALLE BELEDİYESİ’NDE 
8 MART ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

KOCAELİ BELEDİYESİ’NDE 
8 MART ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
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VEFAT ve ANMA

Türkiye’de sağlık emekçileri mücadele-
sinin önde gelen isimlerinden Dr. Ata
Soyer yaşamını yitirdi.

Türk Tabipler Birliği eski Merkez Kon-
sey Üyesi Dr. Ata Soyer yaşamını yi-
tirdi. Sağlık emekçilerinin “Ata Abi”si,
gerek hekimlerin ve bütün sağlık emek-
çilerinin mücadelesinde, gerek sağlık
hakkı mücadelesinde her zaman etkili ve

sevilen bir isim oldu.
Bütün hekimlerin, sağlık emekçilerinin, sendikal hareketin

ve toplumsal muhalefetin başı sağolsun.

Sağlık Emekçilerinin “Ata Abi”sini, Dr. Ata Soyer’i 
Yitirdik...

Şişli Belediyesi’nde 16 yıldır çalışan ve Sendikal müca-
deleye gönül vermiş üyemiz Can Çokürkmez’i ani bir kalp
krizi sonucu kaybettik.

1 Ağustos 1971 doğumlu üyemiz Can Çokürkmez’in anı-
sını mücadelemizde yaşatacağız...Ailesine, sendikamıza ve
tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. 

1992-1998 yılları arasında Sendika-
mıza örgütlenme uzmanı olarak çalışan;
1980 öncesi dönemde TÖB-DER Şube
Başkanlığı yapmış; 1980 Askeri Darbesi
sonrasında 10 yıl 8 ay hapse mahkum
edilen sevgili arkadaşımız Ali Rıza
Köse’yi kaybettik...

Ali Rıza Köse’nin anısını mücadelemizde yaşatacağız...
Ailesine, sendikamıza ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyo-
ruz.

Ali Rıza Köse’yi Kaybettik...

Can Çokürkmez’i Kaybettik...

Bandırma Belediyesi Su Arıza Birimi’nde
çalışan ve Bandırma Şubemizde örgütlü
üyemiz Bünyamin Güner’i kaybettik.

Ailesine, sendikamıza ve tüm sevenle-
rine baş sağlığı diliyoruz.

Bünyamin Güner’i Kaybettik...

12 Mart askeri muhtıra-
sının hemen ardından tu-
tuklanan ve 6 Mayıs
1972'de idam edilerek
aramızdan koparılan Deniz
Gezmiş, Yusuf Aslan ve
Hüseyin İnan, aramızdan
ayrılışlarının 41. yılında
mezarları başında anıldı.
Ayrıca iki yıl önce yitirdi-
ğimiz, 3 fidanın avukatı
ve mücadele arkadaşı
Halit Çelenk'in anması da
Denizler'in anmasıyla be-
raber yapıldı. Anmaya
Genel Başkanımız Erol
Ekici ve Genel Yönetim
Kurulu üyelerimiz, DİSK
Genel Başkanı Kani Beko
ve Ankara 1 ve 2 Nolu

şubelerimize bağlı üyeleri-
miz katıldı.

Ankara'da Karşıyaka
Mezarlığı'nda düzenlenen
anmaya siyasi partiler,
demokratik kitle örgütleri
ve sendikalar katılırken,
sendikamızı yönetici ve
üyeleri de anmadaki yer-
lerini aldı.

Anmada yüzlerce karan-
fil 3 fidanın mezarlarına
bırakılırken, saygı duru-
şunda bulunuldu. 

İstanbul Anadolu Yakası
1 Nolu Şubemize bağlı
üyelerimizde Ankara’ya
gelerek, Deniz Gezmiş ve
arkadaşlarının mezarını zi-
yaret etti.

İstanbul Anadolu Yakası 1 Nolu Şube

İzmir Konak Belediyesi şirketi Merbel
A.Ş.’de çalışan üyemiz İzettin Tokay’ı 8
Şubat 2013 tarihinde kaybettik.

Ailesine, sendikamıza ve tüm sevenle-
rine baş sağlığı diliyoruz.

İzettin Tokay’ı Kaybettik...

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve
Halit Çelenk Anıldı...
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Şanlıurfa Şubemizin
örgütlü olduğu Nusaybin
Belediyesi ile Sendikamız
arasında 6 Mart 2013 tari-
hinde toplu iş sözleşmesi
imzalandı.
İmza törenine Nusaybin

Belediye Başkanı Ayşer Gür-
kan, Mali İşler Müdürü Sara
Kaya, Örgütlenme Daire
Başkanı Remzi Çalışkan, Di-
yarbakır Bölge Başkanı Ser-
dar Ekingen, Şanlıurfa Şuba
Başkanı Sadık Demir, Diyar-
bakır Şube Başkanı Mehmet
Salih Doğrul ve işçiler ka-

tıldı.
Anlaşmaya varılan söz-

leşme ile; birinci yıl için
düşük ücretli maaşlara %
20, diğerlerinine ise % 15
oranında zam yapıldı. İkinci
yıl içinde aynı oranda zam
yapılacak. Ayrıca sözleşmede
işçiler; 8 Mart ve 1 Mayıs’ta
ücretli izinli olmalarının yanı
sıra anadilde kreş hakkı ile
eşine şiddet uygulayan, kı-
zını okula göndermeyen iş-
çiye de idari ve cezai
düzenlemeler koyuldu.

Nusaybin Belediyesi'nde Sözleşme Sevinci...

Muğla Şubemizin örgütlü
olduğu Bodrum Belediye
A.Ş. ile Sendikamız arasında
3 yıllık süreyi kapsayan
toplu iş sözleşmesi imza-
landı.

Belediye Meclisi Salo-
nu’nda düzenlenen imza töre-
nine; Bodrum Belediye
Başkanı Mehmet Kocadon,
Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkan Yardumcısı Hüseyin
Yıldızhan, Genel Başkanımız
Erol Ekici, Toplu Sözleşme
Daire Başkanı Aladdin Öz-
türk, Muğla Şubesi Başkanı
Ahmet Kansız, Muğla Şubesi
Sekreteri Uzay Kocabaş, Yö-
netim Kurulu Üyesi Yaşar Çe-
likan, İş Yeri Temsilcileri Birol

Aydemir ve Süleyman Topan
ile Şirket çalışanları katıldı.

Bodrum Belediye A.Ş.’de
çalışan 190 kişiyi kapsamı
içine alan ve 01.01.2013 –
31.12.2015 tarihleri arasında
geçerli olacak olan sözleş-
meye göre; çalışanların aylık
ücretlerinde 1. yıl 250.00TL.
2. yıl 300.00TL ve 3. yıl da
350.00TL net artış sağlana-
cak. Ayrıca sosyal yardım-
larda da her yıl % 10-20
arasında iyileştirme yapıla-
cak. Bu arada ilk defa söz-
leşmeye konan bir madde ile
engelli çocuğu olan çalışanlar
ayda 3 günlük ücreti tuta-
rında yardım alacaklar.

Bodrum Belediye A.Ş.'de İmzalanan Sözleşme ile
Engelli Çocuğu Olan İşçiye Destek...

İstanbul Konut İşçileri
Şubemizin örgütlü olduğu
ATAŞEHİR'de bulunan
ESTON 75 Parsel Çemlıev-
ler Sitesi ile Sendikamız
arasında sözleşme imza-
landı. 

Toplu iş sözleşme imza
törenine; Site Yönetim Ku-
rulu Başkanı M. Korkut
Yazan, Başkan Yardımcısı
Salih Kılıç, Yönetim Kurulu
Üyesi Ferhat Özhan, Site
Müdürü Osman Uzun, İstan-
bul Konut İşçileri Şube
Başkanı Nebile Irmak
Çetin, Av. İnciser Alptekin,
Yönetim Kurulu Üyesi Ra-
mazan Özkan, işyeri Tem-
silcileri İbrahim İnci ve
Serdar Uludağ katıldılar.

40 üyemizi kapsayan
sözleşme ile; ücretlere bi-

rinci yıl % 9, ikinci yıl için
ise TÜFE-ÜFE ortalaması
artı 3 puan zam yapılacak.

Ayrıca;
- İşyerinde çalışan kadın
işçiler için 8 Mart günü
tatil olarak kabul edildi.
- İşçilere yılda üç adet 15
günlük ikramıye ödenecek.
- İşçilere her gün 13 TL
yemek ve her ay aylık
akbil bedeli yol yardımı
verilecek.
- İşçilerin ilköğrenim ve li-
seye giden her çocuğu için
295 TL, üniversite yüksek
okula giden her çocuk için
385 TL eğitim yardımı ya-
pılacak. 2.yılda zam ekle-
nerek bu miktarlar
yükselecektir. Ayrıca yakıt
ve dini bayramlar için de
ödemeler yapılacaktır.

ESTON 75. Parsel Çamlıevler Sitesi'nde Sözleşme
İmzalandı: Kadın İşçiler 8 Mart'ta Çalışmayacak...
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Suriye'de yaşanan vah-
şete üyelerimiz sessiz kal-
madı. Suriyede yaşanan iç
savaş ve ambargolar yüzün-
den insani ihtiyaç malzeme-
lerine ulaşamayan halkların
yardımına, Türkiye’nin dört
bir yanından destekler gel-
meye devam ediyor.

Sendikamızında içerisinde yer aldığı Suriye Halkları ile
Dayanışma Platformu  çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu
kapsamda en son DİSKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışan üye-
lerimiz, Karabağlar ve Bağlar Belediyesi'nde çalışan üyele-
rimiz, Suriye'deki mağdur halklar için kendi aralarında
topladıkları gıda maddeleri ve nakdi yardımları toplayarak
Suriye'ye gönderdiler. 

Suriye Halklarına Anlamlı Yardım...

Ağrı Şubemizin örgütlü ol-
duğu Muş/Uzgörür Beldesi ile
Sendikamız arasında söz-
leşme imzalandı.

Sözleşme törenine Uzgörür
Belediye Başkanı Kerem
Gündoğdu, Ağrı Şube Baş-
kanı Ersin Erincik ve işçiler

katıldı.
İki yıllık İmzalanan söz-

leşme ile; ücretlere % 13
oranınca zam,  250 TL
yemek ve 250 TL birleştiril-
miş sosyal yardım adı al-
tında zam alındı.

Uzgörür Belediyesi’nde Sözleşme Sevinci

Ağrı Şubemizin örgütlü ol-
duğu Erzurum/Karayazı Bele-
diyesi ile Sendikamız
arasında imzalandı.

İmza törenine Karayazı
Belediye Başkanı Seyfettin
Kırık, Ağrı Şube Başkanı

Ersin Erincik ve işçiler ka-
tıldı.

Bir yıllık olarak imzalanan
sözleşme ile; ücretlere 
% 10 zam ve 200 TL birleş-
tirilmiş sosyal yardım adı al-
tında zam yapılmıştır.

Karayazı Belediyesi’nde Mutlu Son...

Foça Belediyesi ile Sen-
dikamız arasında sözleşme
imzalandı. İmza törenine
Foça Belediye Başkanı
Gökhan Demirağ ve İzmir 4
Nolu Şube Başkanı Şükret
Sevgener ve işçiler katıldı.

İmzalanan sözleşme ile;
ücretlere % 21 oranında
zam yapıldı. Ayrıca söz-
leşmede bir ilk olarak 8
Mart idari tatil olarak
kabul edildi.

Foça Belediyesi’nde Kadınlar 
8 Mart’ta Ücretli İzinli

Siirt-Mardin
Şubemizin örgütlü
olduğu Gökçebağ
Belediyesi ile
Sendikamız ara-
sında iki yıl bo-
yunca geçerli
olacak Toplu İş
Sözleşmesi imza-
ladı.

Belediye'de
yapılan imza tö-
renine Gökçebağ Belediye
Başkanı Ahmet Bardak, Siirt-
Mardin Şube Başkanı Mah-
mut Timurtaş, İşyeri

Temsilcisi Nail Karataş ve iş-
çiler katıldı.

Varılan anlaşma ile ücret-
lere %20 oranında zam ya-
pıldı.

Gökçebağ  Belediyesi'nde Anlaşmaya Varıldı...
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İzmir 4 Nolu Şubemizin
örgütlü olduğu Salihli Bele-
diyesi ile Sendikamız ara-
sında 254 işçiyi kapsayan
toplu iş sözleşmesi imza-
landı.

İmza törenine Salihli Be-
lediye Başkanı Mustafa
Uğur Okay, Genel Başkanı-

mız Erol Ekici, Toplu Sözleş-
meler Daire Başkanı Aladdin
Öztürk, İzmir 4 Nolu Şube
Başkanı Şükret Sevgener,
Şube Sekreteri Aydın Tekin
ve işçiler katıldı.

İmzalanan sözleşme ile;
ücretlere ve sosyal haklara
% 20 oranında zam yapıldı.

Salihli Belediyesi'nde Mutlu Son...

Bergama Belediyesi Beta
ltd. Şti. ile Sendikamız ara-
sında sözleşme imzalandı. 
Sözleşme törenine Bergama
Belediye Başkanı Mehmet
Gönenç ve İzmir 4 Nolu

Şube Başkanı Şükret Sevge-
ner ve işçiler katıldı.

Sözleşme ile ücretlere ve
sosyal haklara % 20 ora-
nında zam yapıldı.

Beta Ltd. Şti.’de Sözleşme Sevinci...

2013 yılı Mart ayı içeri-
sinde örgütlendiğimiz Edirne
ili Havsa İlçe Belediyesi ile
Sendikamız arasında 25 iş-
çiyi kapsayan toplu iş söz-
leşmesi anlaşmaya varılarak
imzalandı.

Sendikamızı temsilen
Trakya Şube Başkanı Salim
Şen, Şube Sekreteri Kenan
Akkan ve işyeri temsilcisi
Ahmet Yaran görüşmelere ka-
tılırken Belediye adına gö-
rüşmelere Belediye Başkanı
Oğuz Tekin katıldı.

İki yıllık olarak imzalanan
toplu iş sözleşmesine göre;

birinci yıl için üyelerimizin
taban ücretlerinin alt sınırı
55,0TL’ye yükseltirerek, ücret-
lere birinci yıl için % 10
oranında zam yapılmıştır.
İkinci yıl için ise % 12 ora-
nında zam yapılması karar-
laştırıldı.

Yine sosyal yardımlara da
aynı oranlarda zam yapıldı.
Ayrıca Havsa Belediyesi'nde
45 saat olan haftalık ça-
lışma süresi 40 saate indiril-
miş, yine yıllık 40 gün olan
sendika ikramiyesi de 50
güne çıkarıldı.

Havsa Belediyesi’nde Anlaşma Sağlandı

Trakya Şubemizin örgütlü
bulunduğu Lüleburgaz Bele-
diyesi'nde çalışan 85 üye-
mizi kapsayan toplu iş
sözleşme görüşmeleri an-
laşma ile sonuçlandı.

13 Şubat 2013 tarihinde
imzalanan sözleşme görüş-
melerine Lüleburgaz Bele-
diye Başkanı Emin Halebak,
Trakya Şube Başkanı Salim
Şen, Şube Sekreteri Kenan

Akkan, Şube Yönetim Kurulu
Üyesi Necmi Arda, Temsileri-
miz R.Çiğdem Özyürek ve
Meral Köprülü,  Başkan Yar-
dımcıları Hüseyin Kırcıoğlu
ve Kevser Özkan katıldı.

Görüşmelerde gerek
taban ücrette gerekse sos-
yal yardımlarda % 25 artış
sağlanmış ve günlük yev-
miye 106,00TL’ye ulaşmıştır.

Lüleburgaz Belediyesi’nde Mutlu Son



İstanbul Anadolu Yakası
2 Nolu Şubeye bağlı Beykoz
Belediyesi ile Sendikamız
arasında 214 işçiyi kapsa-
yan toplu iş sözleşmesi,
Beykoz Belediye Meyda-
nı'nda düzenlenen törenle
imzalandı.

İstanbul Anadolu Yakası 2
Nolu Şube Başkanı Nevzat
Karataş ile Beykoz Belediye
Başkanı Yücel Çelikbilek ara-
sında imzalanan toplu iş söz-
leşmesi 3 yıllık dönemi
kapsıyor.

İmza töreninde konuşma
yapan İstanbul Anadolu Ya-
kası 2 Nolu Şube Başkanı
Nevzat Karataş; görüşmelerin
kusursuz, barış içerisinde ta-
mamlandığını belirtirken, bu

anlaşmada emeği geçen her-
kese teşekkür etti.

Beykoz Belediye Başkanı
Yücel Çelikbilek ise yaptığı
konuşmada, Beykoz'da yapı-
lan çalışmaların, belediye iş-
çileri ve memurları ile birlikte
yürütüldüğünü belirtti. Çelikbi-
lek iki tarafında çok gayretli
ve özverili çalışarak anlaş-
maya vardığını belirtirken,
DİSK Genel İş Anadolu Ya-
kası 2 Nolu Şube Başkanı
Nevzat Karataş'a gayretlerin-
den dolayı ayrıca teşekkür
etti.

Protokol konuşmalarından
sonra taraflar Belediye Mey-
danı'nda kurulan platform
üzerinde anlaşmayı imzaladı-
lar.

Sözleşme ile ilk yıl için;

yevmiyesi 120,95 TL ve

123,51 TL arasında olan işçi-

lere %5, yevmiyesi 128,93

TL ve üzeri olanlara ise % 2

oranında zam yapıldı. Yapı-

lan ücret zammı ile ortalama

yevmiye 147.00 TL oldu. 2.

ve 3.yıl için ise, enflasyon

oranında artış yapılacağı be-

lirtildi. Bunun yanı sıra, so-

rumluluk zammı, ikramiye,

öğrenim yardımı, yemek be-

deli, hastalık, yakacak, giyim

ve koruyucu eşya yardımla-

rında da artışlar gerçekleşti-

rildi.

Beykoz Belediyesi'nde Mutlu Son...
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Bağlar Belediyesi'nde faa-
liyet yürüten taşeron şir-
kette çalışan 383 üyemiz
adına Diyarbakır Şubemiz
ile Sağnak Şirketi arasında
toplu iş sözleşmesi imza-
landı. 

İmza törenine Şağnak Şir-
keti yöneticilerinin yanı sıra
Diyarbakır Bölge Başkanı
Serdar Ekingen ve Diyarba-
kır Şube Başkanı Mehmet
Salih Doğrul katıldı. 

Anlaşma ile; operatör, şoför,
ve mini iş makinesi kullanı-
cıları asgari ücret + %40
fazlası, araç sevk amirine
asgari ücret+ %100 fazlası,
kontrol çavuşu (bölge so-
rumlusu) asgari ücret+
%100 fazlası, temizlik işçile-
rine asgari ücret  ve tüm
çalışanlara günlük 7.00 TL,
Yol ücreti 3.00 TL ödenmesi
kararlaştırıldı.

Sağnak Şirketi’nde Anlaşma Sağlandı

Siirt-Mardin Şubemizin ör-
gütlü olduğu Uludere Beledi-
yesi ile Sendikamız arasında
bir yıl boyunca geçerli olacak
Toplu İş Sözleşmesi (TİS) im-
zalandı.

Uludere Belediyesinde ya-
pılan  imza törenine Uludere
Belediye Başkanı Fehmi
Yaman, Siirt-Mardin Şube
Başkanı Mahmut Timurtaş, İş-
yeri Temsilcisi Ömer Özgür
ve işçiler katıldı.

Sözleşme ile; günlük yev-
miye tabanına 5 TL eklenip

%20 oranında bir zam ya-
pıldı.Aile içi şiddet uygula-
yan personelinin maaşının
yarısının eşine verilmesinin
karar altına alındığı sözleş-
mede, 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü, 21 Mart New-
roz Bayramı, 1 Mayıs İşçi
Bayramı ve 1 Eylül Dünya
Barış Günü de idari tatil ilan
edilerek, ayrıca kurban ve ra-
mazan bayramları dahil bu
günlerde çalışanlara 150  TL
bayram ikramiyesi verilmesi
kararlaştırıldı. 

Uludere Belediyesi’nde Sözleşme Sevinci...



Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutsak olan İzmir 2 Nolu
Şube Mali Sekreteri Barış Aras’tan  mektup var...

“Birlik, Dayanışma ve Mücadele günü 1 Mayıs’ta F-Tipi Hapis-
hanelerinde tecrit hücrelerinde olsamda, yüreğimle, inancımla siz-
lerle beraber yürüyorum alana...

1 MAYIS’ları bizlere armağan eden yüz yılı aşkın süredir can-
larıyla bize bugünü gösterenlere, 1977-89-96...’da düşenlere selam
olsun!

Selam olsun direnen işçilere!
YAŞASIN 1 MAYIS!” 
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Van Şubemize bağlı Yüksekova  Belediyesi ile Sendi-
kamız arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı ve temsilci-
lik seçimi yapıldı.

Toplu iş sözleşmesi imza törenine Yüksekova Belediye
Başkanı Ercan Bora, Belediye Başkan Yardımcıları Hüsnü
Beşer, Behice Karay, Van Şube Başkanı Salih İpek, Van
Şube Yöneticisi Sıddık Karagöz, İşyeri Temsilcileri İdris
Aka, Nazım Ceyhan, Fikret Özdemir, İsmail Turan ve üye-
lerimiz katıldı.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Ercan Bora,
emekten yana, işçiye emekçiye saygı duyan bir anlayışa
sahip olduklarını belirterek, "Biz de bu doğrultuda eme-
ğin karşılığını vermesini bilen, emekçi sınıftan yana oldu-
ğumuzu belirtiyoruz. Bu anlamda çalışanlarımızın da daha
fazla fedakârlık yaparak hep birlikte halkımıza hizmet et-
meyi bilmeliyiz", dedi.

Van Şube Başkanı Salih İpek ise, Bora’nın sendika ve
emek cephesine olan bakışını ve sözleşmedeki işçiden
yana olan fedakârlığını takdir edilecek bir durum olarak
değerlendirdi. İpek, sendikaların sadece toplu sözleşme
yapma görevinin dışında toplumsal olaylara ve demokrasi

mücadelesinde de taraf olduğunu söyledi.
90 kişiyi kapsayan TİS ile üyelerimizin ücretlerine ve

sosyal haklarına birinci yıl %9, ikinci yıl %9 oranında zam
yapıldı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesinden sonra temsilcilik seçi-
mine geçildi, yapılan seçimde Sıddık Karagöz, Nurettin
Taşçı ve Nazım Ceyhan oy çoğunluğu ile temsilci olarak se-
çildiler.

CEZAEVİNDEN MEKTUP VAR...

Yüksekova Belediyesi’nde Mutlu Son...

Türkiye’de PSI Üye Sendikalar 11-12 Nisan’da
Toplantı Düzenledi...

Ülkemizde PSI’ya üye
sendikalar, 11-12 Nisan
2013 tarihinde Ankara’da
düzenlenen toplantı ile bi-
raraya geldi.

PSI Temsilcileri ve İsveç
Kommünal Sendikası ile
Belediye Memurları Sendi-
kasından temsilcilerin katıl-
dığı toplantıya Sendikamız
adına da Genel Sekreter

Hüseyin Yaman katıldı.
Toplantıda; ülkemizde

PSI’ya üye sendikalar ile
2013 yılında yapılması
planlanan faaliyetler de-
ğerlendirilirken, 2014-2016
yılları arasında ise güven-
cesiz çalışmaya karşı bir
dizi eylem ve etkinlik
yapma kararı alındı. 
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlü-
ğü'nde Hizmet Alımı Yapılan Akkor Şirketi ile Sendikamız
arasında sözleşme imzalandı. AkKor Şirketi'nde çalışan 300
üyemiz adına yapılan sözleşmede şu kararlar alındı:

Temizlik İhalesinde çalışan hizmet alımları ile ilgili;
- Vasıfsız işçi asgari ücret + %35 fazlası + 3 tl yol üc-

reti, 4800 gün fazla mesai; Baş kontrol asgari ücret +
%70 fazlası + 3 tl yol ücreti, 84 gün fazla mesai; Çavuş
asgari ücret + %60 fazlası + 3 tl yol ücreti, 168 gün
fazla mesai; Mini damperli şoförü asgari ücret + %60 faz-
lası + 3 tl yol ücreti, 48 gün fazla mesai; Çöp sık ve ha-
marat asgari ücret + %60 fazlası + 3 tl yol ücreti, 192
gün fazla mesai; Yol S.A Operatör asgari ücret + %80 faz-
lası + 3 tl yol ücreti, 336 gün fazla mesai; Pikap şoför as-
gari ücret + %50 fazlası + 3 tl yol ücreti, 180 gün fazla
mesai; verilmesi kararlaştırıldı.

Katı Atık (Çöp )Transfer istasyonu katı atık taşıma ve
işletilmesi ihalesi  ile ilgili; 

- Vasıfsız işçi asgari ücret + %40 fazlası + 600 gün

fazla mesai; Vardiya amiri asgari ücret + %35 fazlası + 72
gün fazla mesai; Binek şoför asgari ücret + %50 fazlası +
84 gün fazla mesai; Tır şoförü asgari ücret + %90 fazlası
+ 96 gün fazla mesai; Büro elemanı asgari ücret + %55
fazlası + 24 gün fazla mesai; Dozer personeli asgari ücret
+ %100 fazlası + 48 gün fazla mesai; verilmesi kararlaştı-
rıldı.

AKKOR Şirketi ile Sözleşme İmzalandı

Sendikamızda 2012 yılında örgütlenen  ve Güneydoğu
Anadolu Belediyeler Birliği bünyesinde faaliyet yürüten
BİL-YAP Şirketinde çalışan işçileri kapsayan toplu iş söz-
leşmesi GABB Genel  Sekreteri İsmail Doğan ve şirket
yetkilileri ile Sendikamız adına Diyarbakır Şube Başkanı
Mehmet Salih Doğrul ve Diyarbakır Bölge Başkanı Serdar
Ekingen'in katılımı ile imzalandı.

Törende konuşma yapan Şube Başkanı Salih Doğrul,
"Taşeronluk sistemine kalıcı bir çözüm getirme mücadelesi
veriyoruz.  Talebimiz emekçi  arkadaşlarımızın iş güven-
cesi ve tüm özlük hakları kapsayan bir statüye kavuşma-
larıdır. Bu hakkımızı örgütlenerek, mücadelesini  vererek
kazanacağız" dedi.

BİL-YAP Şirketi’nde Sözleşme İmzalandı

Sendikamız ile Viranşehir Belediyesi'nde yürütülen söz-
leşme görüşmelerinde mutlu sonla bitti.

Sözleşme törenine Viranşehir Belediye Başkan Vekili
Mehmet Burun, Şanlıurfa Şube Başkanı Sadık Demir ve işçi-
ler katıldı. İmza töreninde konuşma yapan Şube Başkanı
Sadık Demir, "Toplu Sözleşmeyi 8 Mart Dünya Emekçi Kadın-
lar Gününde imzaladık, toplu sözleşmenin tüm emekçilere
hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Viranşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Burun ise, "Bu
sözleşme ile imkanlarımızı zorlayarak emekçilere en yüksek
zammı vermeye çalıştık. Sözleşmenin herkese hayırlı olma-
sını diliyorum" dedi.

Sözleşme ile ücretlere birinci yıl için %13, ikinci yıl için
de %13 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.

Viranşehir Belediyesi'nde Sözleşme İmzalandı...
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Siirt-Mardin Şubemizin
örgütlü olduğu Beytüşşebap
Belediyesi ile Sendikamız
arasında iki yıl boyunca
geçerli olacak toplu iş söz-
leşmesi imzaladı.

Beytüşşebap  Belediye-
si'nde yapılan imza törenine
Beytüşşebap Belediye Baş-
kanı Yusuf Temel, Siirt-Mar-
din Şube Başkanı Mahmut
Timurtaş, İşyeri Temsilcisi
Tevfik Aygen ve işçiler ka-
tıldı.

İmzalanan sözleşme ile;
ücretlere birinci yıl için
%12, İkinci yıl için ise %15

oranında zam yapıldı. Ayrıca
aile içi şiddet uygulayan
personelinin maaşının yarısı-
nın eşine verilmesinin karar
altına alındığı sözleşmede,
8 Mart Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü, 21 Mart New-
roz Bayramı, 1 Mayıs İşçi
Bayramı ve 1 Eylül Dünya
Barış Günü de idari tatil
ilan edilerek ayrıca kurban
ve ramazan bayramları dahil
bu günlerde çalışanlara 250
tl bayram ikramiyesi veril-
mesi kararlaştırıldı.

Beytüşşebap Belediyesi'nde Sözleşme İmzalandı...

Sinop Şube-
mizin örgütlü ol-
duğu Türkeli
Belediyesi ile
Sendikamız ara-
sında toplu iş
sözleşmesi im-
zalandı.

Sözleşme tö-
renine, Türkeli
Belediye Baş-
kanı Halil Dilek
Özcan, Sinop Şube Başkanı
Bülent Eroğlu ve üyelerimiz
katıldı.

Anlaşma ile; ücretlere bi-
rinci yıl için % 25, ikinci ve
üçüncü yıl için ise %10 ora-

nında zam yapıldı. Sosyal
yardımlara da sosyal paket
adı altında 375.00-TL,
yemek yardımı günlük 6.75-
TL, sorumluluk zammı da
150.00TL olarak belirlendi.

Türkeli Belediyesi’nde Mutlu Son...

İstanbul Konut İşçileri Şu-
bemizin örgütlü olduğu Esen-
bahçe Konutları yöneticiliği
ile Sendikamız arasında iki
yıllık sözleşme imzalandı.

İmza törenine Şube Baş-
kanı Nebile Irmak Çetin, Sen-
dikamızın Avukatı İnciser
Alptekin, İşyeri temsilcimiz
Fesih Soysal, Site Başkanı
Halit Aydın, Yardımcısı Hasan
Kılıç, Site Müdüresi Tülay Ka-
rakaş ve işçiler katıldı.

01.06.2012-31.05.2015
dönemini ve 15 üyemizi kap-
sayan sözleşme ile; 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü ve 21
Mart Newroz tatil olarak
kabul edildi, birinci yıl zam
oranı % 11, ikinci yıl için ise

TEFE (Tüketici endesine) artı
6 puan eklenmesi kararlaştı-
rıldı. Ayrıca işçilere 15 er
günlükten üç adet ikramiye,
günlük 14 TL yemek ücreti,
uzakta çalışanlara yol ücreti,
100 TL izin yardımı, her iş-
çiye iki dini bayram ve yılba-
şında gıda yardımı, 150 TL,
250 TL ve 300 TL eğitim yar-
dımı, yanı sıra diğer sosyal
yardımlar ise evlenen işçiye
500 çocuğu doğan işçiye 400
TL ödenmesi kararlaştırıldı.
Önemli bir madde de işçi ve
ailesinin ikameti için tahsis
edilen konutun su, elektirik,
doğalgaz giderleri işverence
ödenmesi kararlaştırıldı.

Esenbahçe Konutları Yöneticiliği ile Sendikamız 
Arasında Anlaşma Sağlandı...

Şişli Belediye Başkanı Mustafa sarıgül’ün ev sahipliği yap-
tığı pikniğe DİSK Genel Başkanı ve Eğitim Daire Başkanı
Kani Beko, DİSK Yönetim Kurulu üyeleri ve Şişli Belediye-
si’nde çalışan üyelerimiz katıldı. 

Şişli Belediyesi Piknik Düzenledi...
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Karşıyaka Belediye Baş-
kanı Cevat Durak'ı, Genel
Başkanımız Erol Ekici, DİSK
Genel Başkanı Kani Beko,
Mali İşler Daire Başkanı
Cafer Konca ve İzmir 5 Nolu
Şube Başkanı Naci Çetin'in-
den oluşan bir heyet ile zi-
yarette bulunuldu. 

Ziyarette Karşıyaka Bele-
diye Başkanı Cevat Durak,
emeğin örgütlü gücünden
yana olduklarını vurgulayarak,
“Sosyal demokrat bir bele-
diye olarak, örgütlü gücün
çoğalmasını istiyoruz. Bugün,

ülkemizde, çalışma hayatında
yaratılan tablo karşısında
hep birlikte mücadele etmeli-
yiz. Her ne kadar, yasalar-
dan doğan zorunluluklardan
dolayı, karşı karşıya getiril-
meye çalışılsak da, bunları
aşmayı başardık. Dilerim,
önümüzdeki süreçte de, bera-
ber yürümeye devam ederiz”
dedi.

Karşıyaka Belediyesi’nin,
Şantiye tesislerinde işçilere
sağlıklı, modern ve güvenli
bir çalışma ortamı yarattığına
dikkat çeken DİSK Genel

Başkanı Kani Beko ise çaba-
larından dolayı Başkan Du-
rak’ı tebrik etti.

Genel Başkanımız Erol

Ekici de Başkan Cevat Du-
rak'a yapmış olduğu çalışma-
lardan dolayı plaket sundu.

Karşıyaka Belediyesi’ne Ziyaret Gerçekleştirildi...

İzmir 5 Nolu Şubemizin örgütlü olduğu Çiğli Belediyesi ile
Sendikamız arasında 628 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme
belediye konferans salonunda düzenlenen törenlerde imza-
landı.

Sözleşmeyi Çiğli Belediye Başkanı Metin Solak, DİSK
Genel Başkanı Kani Beko, Genel Başkanımız Erol Ekici, Mali
İşler Daire Başkanı Cafer Konca, DİSK İzmir Bölge Temsilcisi
Memiş Sarı, İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Naci Çetin, sendika
ve belediye yetkilileri iile üyelerimiz katıldı.

Belediye şantiyesinde toplanan park bahçeler, temizlik ve
atölyeler ile fen işleri müdürlüklerine bağlı işçiler davul zurna
eşliğinde belediye binasına doğru yaklaşık 1,5 km yürüdüler.
Ellerinde pankartlarla “Yaşasın örgütlü mücadelemiz” slogan-
ları atarak yürüyen işçileri yarı yolda Başkan Metin Solak
karşıladı. İşçilerle birlikte belediye binası önüne yürüyerek
gelen Başkan Solak, işçilerle birlikte halay çekti. Daha sonra
imza töreni için belediye konferans salonuna geçildi.  Toplu
sözleşme, türküler eşliğinde tüm işçilerin coşkulu tezahüratı
ve alkışlarıyla imzalanırken, salonda adeta bayram havası
esti.

İmzalanan sözleşme ile; 31 Aralık 2014’e kadar geçerli
olacak sözleşmede ilk yıl için yüzde 21, ikinci yıl ise yüzde
23’lük artışa denk gelen zam alınması kararlaştırıldı. Yol yar-
dımı yüzde yüz artarak 80 TL’ye çıktı. Ayrıca, her yıl bir ke-
reye mahsus 250 eğitim yardımı, ilk yıl yılda dört kez 350
TL, ikinci yıl ise 400 TL gıda yardımı, yılda iki kez tam
maaş ikramiye ve yılda bir kez 100 TL yakacak yardımı ya-
pılacak. Öte yandan işçilere günlük yarım kilo yoğurt veril-
meye devam edilecek.

Çiğili Belediyesi’nde Bayram...

Muğla Şubemizin örgütlü olduğu Köyceğiz Belediyesi
ile Sendikamız arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İmza törenine; Köyceğiz Belediye Başkanı Salih Erbay,
Muğla Şube Başkanı Ahmet Kansız, Şube Sekreteri Uzay Ko-
cabaş, Belediye Mali Hizmetler Müdürü Züheyla Gümüş ve
işyeri temsilcisi Hakan Demirel ve Erol Selçuk katıldılar.

50 üyemizi kapsayan sözleşme ile; ücretlere birinci yıl
için % 20, ikinci yıl için de % 20 oranında zam yapıldı.
Ayrıca sosyal haklara da % 15 ila 20 oranında iyileştirme-
ler yapıldı.

Köyceğiz Belediyesi'nde Anlaşma Sevinci Yaşandı...
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Genel Yönetim Kurulumuzun, 7 Mayıs 2013 tarihinde İzmir’de Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in "emeğin hakkını
savunacak sendikacı arıyorum” sözü üzerine basın açıklaması
yaptı. 

Açıklamada;
İŞVERENLERİN DEĞİL EMEĞİN HAKKINI SAVUNACAK BİR  ÇALIŞMA

BAKANLIĞI ARIYORUZ AMA BULAMIYORUZ!
7 Mayıs 2013 tarihinde yapılan 27. İş Sağlığı ve Güvenliği Haf-

tası etkinlikleri kapsamında İzmir’de yapılan toplantıda konuşma
yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, "'Bir ay çalı-
şan işçilerimize tazminat vermenin önünü açalım, fon sistemine geçe-
lim diyorum, cevap alamıyorum. Konuşacak, emeğin hakkını
savunacak sendikacı arıyorum" şeklinde çok talihsiz bir açıklamaya
imza atmıştır.

Hükümet uzun bir zamandır işçilerin en temel haklarından biri
olan kıdem tazminatını kaldırılarmak ve fona dönüştürmek için çeşitli
bahaneler yaratmaktadır. İlk önceleri işçiler işten atıldığında kıdem
tazminatı alamıyor derken, bugün taşeron işçileri bahane etmektedir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, dolayısıyla AKP hükümeti-
nin amacı, taşeron işçilerin sorunlarını çözmek değil, sorunları ba-
hane ederek, işverenlerin talepleri doğrultusunda kuralsız ve
güvencesiz bir emek piyasası yaratmaktır.

Hükümet, İş Kanunu’nun 2. Maddesinde değişiklik yaparak özel-
likle kamu işyerlerinde asıl işvereni sorumluluktan kurtararak taşeron
şirket işçilerini iyice savunmasız bırakacak düzenleme peşindedir. Bu
anlamıyla, emek piyasasında yaşanan bu hak kayıplarını meşrulaştı-
rarak yasal zemine oturtmaya çalışan Çalışma Bakanlığını göreve ça-
ğırıyoruz; uyarıyoruz ve şöyle bir cevap veriyoruz: “İŞVERENLERİN
DEĞİL EMEĞİN HAKKINI SAVUNACAK BİR ÇALIŞMA BAKANLIĞI ARIYO-
RUZ AMA BULAMIYORUZ”.

İşçilerin güncel sorunları çarpıtılarak, üretilen yanlış ya da yetersiz
“çözümlerle” kamuoyu ve işçilerin aldatılmasına, “sorunları çözüyoruz”
nidaları eşliğinde işçi sınıfının iyice vahşi kapitalizm koşullarına sü-
rüklenmesine ve kıdem tazminatının fona dönüştürülmesine sessiz
kalmayacak, bu oyuna alet olmayacağız” dendi.

İŞVERENLERİN DEĞİL EMEĞİN HAKKINI 
SAVUNACAK BİR ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

ARIYORUZ AMA BULAMIYORUZ!

Trakya Şubemizin örgütlülüğü olduğu Saray Belediyesi ile
Sendikamız arasında 01.07.2012-30.06.2016 dönemini kapsa-
yan toplu İş sözleşmesinde anlaşmaya varıldı.

İmza törenine Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, Trakya
Şube Başkanı Salim Şen, Şube Sekreteri Kenan Akkan ve tem-
silci Namık Akbayır katıldı.

Sözleşme ile; Saray Belediyesi'nde üyelerimizin taban üc-
retlerine % 15’lik bir artış sağlanmıştır. Ayrıca üyelerimizin
sosyal yardımlarında da % 50’ye varan artışlar sağlanmıştır.
Ayrıca her yıl 1 Mayıs ödemesi olarak 3 yevmiye tutarında
ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Saray Belediyesi’nde Anlaşma

Mer-Bel’de İşçiler Sakal Bırakma 
Eylemine Başladı...

İzmir 5 Nolu Şubemizin örgütlü olduğu
Mer-Bel A.Ş.’de çalışan 635 üyemiz adına
sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmele-
rinde anlaşma sağlanamaması üzerine
eylem kararı alındı.

Sendikamızın sözleşme görüşmelerinde üye-
lerimiz adına % 20 zam istemesi üzerine
başlayan anlaşmazlık süreci ile ilgili açıklama
yapan İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Naci Çetin,
anlaşmada sona yaklaşılmasına rağmen ücreti
konusunda sorunlar çıktığını belirterek, “Bele-
diyenin temizlik temizlik başta olmak üzere
park bahçeler, fen işleri ve idari birimlerinde
birçok üyemiz çalışıyor. Bu nedenle istediği-
miz zammı alana kadar eylemlerimiz sürecek”
dedi.

Sakal bırakma eylemi başladı...
İlk eylem biçim olarakta üyelerimiz 22

Mayıs 2013 tarihi itibari ile sakal bırakma
eylemine başladı.
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, onlarca kişinin hayatını kay-
bettiği, 200’den fazla kişinin yaralandığı bombalı saldırı-
ların ardından DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Heyeti
incelemelerde bulunmak üzere 16 Mayıs 2013 tarihinde
Reyhanlı’ya gitti.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu
Çerkezoğlu, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, TTB Merkez
Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, TMMOB II. Başkanı
Züber Akgöl ve TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Bahattin
Şahin‘in yer aldığı heyet, Reyhanlı‘da vatandaşlarla bir
araya gelerek tüm Türkiye‘deki işçi ve emekçilerin başsağlığı
mesajını iletti.

Hayatını kaybeden vatandaşların taziye evine giderek ya-
kınlarına başsağlığı dileyen heyet, hastanede tedavi gören
yaralıları da ziyaret etti. Bombalı saldırıların yapıldığı Rey-
hanlı Belediyesi ve Postane binasında incelemede bulunan
heyet, burada vatandaşlardan bilgi aldı. Heyet daha sonra,
Antakya merkezinde kitlesel bir yürüyüş ve basın açıklaması
düzenledi. Eğitim Sen binası önünde başlayarak Ulus Mey-
danı‘na yapılan yürüyüşte "Yastayız" yazılı pankart açıldı.

Sendikamız Genel-İş’de Reyhanlı’da yaşanan saldırı ile
ilgili basın açıklaması düzenledi.
“Açıklamada; “Başta patlamada hayatını kaybedenlerin aile-
leri olmak üzere tüm halkımıza başsağlığı ve yaralılara acil
şifalar diliyoruz.

Bugün ülkemizde yaşanan süreç, Büyük Ortadoğu Proje-
si’nin sonuçlarından biridir. Dış politikada yaşanan belirsizlik
ve bağımsız ülkelerin iç işleyişlerine yönelik yürütülen müda-
haleler artık ülkemizin iç huzurunu bozmakta ve birçok insanı-
mız hayatına mal olmaktadır. Bundan birkaç ay önce
Cilvegözü Sınır Kapısı’nda yaşanan patlamanın etkisi sürer-
ken bugün Reyhanlı’da yaşanan olaylar, bir ülkenin içişlerine
karışmanın bedeli olarak halkımıza ödettirilmektedir. Bu ne-
denle, AKP’nin  Suriye halkına yönelik ABD ile başlatmış ol-
duğu işbirlikçi anlayış kirli bir siyasete dönüşmekte ve
ülkemizin dış politikaları açısından ciddi bir zafiyet yaşan-
maktadır.

Bizler, halkların kendi kaderini en iyi kendilerinin çizebile-
ceği düşüncesi ile bu kirli savaşın durmasını istiyoruz. Bu
nedenle, ülkemizi savaş alanına çeviren politikaların bir nu-
maralı sorumlusu olan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun
bir an önce istifa etmesini istiyoruz. AKP’nin dış politikaları
ile yaşanan bu sürecin basına getirilen yayın yasağı ile ört-
bas edilmesini de Reyhanlı’da halkı unutmayacaktır.

DİSK/Genel-İş Sendikası olarak, Reyhanlı halkının yaşadığı
acıları derinden paylaşıyor ve yakınlarını kaybedenlere baş-
sağlığı diliyoruz” dendi.

REYHANLI’DA YAŞANAN ACILARDAN 
AKP SORUMLUDUR!

Aliağa Belediyesi’nde Sözleşme Mutluluğu Yaşandı...

İzmir 5 Nolu Şubemizin

örgütlü olduğu Aliağa Be-

lediyesi ile Sendikamız

arasında sözleşme imza-

landı.

İmza törenine Aliağa Be-

lediye Başkanı Ömer Turgut

Oğuz, DİSK Genel Başkanı

Kani Beko, DİSK İzmir Bölge

Temsilcisi Memiş Sarı, İzmir

5 Nolu Şube Başkanı Naci

Çetin ve işçiler katıldı.

İmzalanan sözleşme ile üc-

retlere birinci yıl için % 15,

ikinci yıl için ise enflasyon

artı iki puan eklenmesi ka-

rarlaştırıldı. 
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DİSK-AR, TÜİK tarafından açıkla-
nan Hanehalkı İşgücü Anketi
Şubat 2013 dönem sonuçlarını
değerlendirdi:

İşsizlik oranı % 17,7!
İşsizlik verilerinde Haziran dö-

nemi ile başlayan yükseliş, resmi
rakamları iki haneli düzeylere ta-
şımış durumda. Umudu olmadığı
için ya da diğer nedenlerle (mev-
simlik işçiler dahil) son 3 aydır iş
arama kanallarını kullanmayan ve
bu nedenle işsiz sayılmayanlar
dahil edildiğinde işsizlik oranı %
10,5 değil, %17,7, işsiz sayısı
da 2 milyon 884 bin değil, 5 milyon 274 bin kişi ola-
rak gerçekleşti.

Kadınların işsizlik oranı % 27!
Kadınlar için geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 27,

gençler için yüzde 31 oldu. Gizli işsiz olarak görülen
eksik ve yetersiz istihdam edilenler de ilave edildi-
ğinde genel işsizlik oranı yüzde 21,3, işsiz sayısı 6
milyon 344 bin düzeyinde. 

Kadınlar çalışma hayatında en dezavantajlı kesimler-
den birini oluşturuyor. Kadınların işgücüne katılım oranı
Şubat 2013 döneminde yüzde 29,6 düzeyindedir. Geç-
tiğimiz yılın aynı dönemine göre işgücüne katılım oranı
2,2 puan artarken, kayıtdışı çalışan kadınların sayısı
237 bin kişi yükselmiştir. İstihdama yeni dahil olan ka-
dınların % 51’i yani yarısından çoğu kayıtdışıdır. Aynı
dönemde erkeklerde kayıtdışı çalışanların sayısı 54 bin
kişi azalmıştır. Yüksekokul mezunu kadınlarda işsizlik
Şubat 2013 dönemi için yüzde 13,9 ile erkeklerin
yüzde 6,9’luk oranının iki katıdır. Bu kategoride yer
alan kadınların işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine
göre 59 bin kişi artış göstererek 223 binden 282 bine
fırladı. 

Eksik ve yetersiz istihdam edilenlerle
genç işsizliği % 34’ye ulaştı!

Gençler için ise durum daha da kötüdür. Geçtiğimiz
yılın aynı dönemine göre resmi işsizlik oranı 2,1 puan
artarak yüzde 20,4’e yükselmiştir. Umudu olmadığı için
ya da diğer nedenle son 3 aydır iş arama kanallarını
kullanmayan ve bu nedenle işsiz sayılmayan gençler

dahil edildiğinde bu oran % 31’e ulaşmaktadır. 885
bin işsiz gence karşı 649 bin çalışmaya hazır ancak
umutsuzluk başta olmak üzere çeşitli nedenlerle iş ara-
mayan genç bulunmaktadır. Eksik ve yetersiz istihdam
edilenlerle genç işsizliği % 34’ye ulaşmıştır. Genç işsiz
sayısındaki artış 142 bin ile toplam işsizlikteki artışın
% 87’sini oluşturmuştur.

Güvencesiz çalışma hızla yaygınlaşıyor! 
2009 yılı Şubat dönemi ile karşılaştırıldığında geçici

çalışanların sayısı % 24 artarak, 1 milyon 284 binden,
1 milyon 590 bine yükseldi. İstihdama yeni katılan her
dört kişiden biri geçici bir işte çalışma hayatına dahil
oldu. Genelde sadece 10 kişiden biri geçici bir işte
çalışıyor. Bu durum artık geçici çalışmanın temel istih-
dam biçimlerinden biri haline geldiğini gösteriyor. Ge-
çici çalışmanın yaygınlaştırılması hükümetin istihdam
stratejisi açısından bir amaç olarak değerlendiriliyor.
Geçici bir işte çalışan işçiler için işsizlik oranı ise %
36 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile
karşılaştırıldığında kısmi süreli çalışanların sayısı 101
bin, geçici bir işte çalışanların sayısı 306 bin kişi
arttı. İstihdam ise aynı dönemde 1 milyon 88 bin kişi
artış gösterdi. Kısmi süreli çalışanların yüzde 82’si, ge-
çici bir işte çalışanların yüzde 64’ü kayıtdışı çalışıyor.

İşgücüne katılma oranı oldukça düşük!
Türkiye’de çalışma çağındaki her iki kişiden biri ça-

lışmıyor. İşgücüne katılım oranı Şubat 2013 dönemi için
% 49,6 düzeyinde. AB ülkeleri için EUROSTAT 2011 yılı
verilerine göre işgücüne katılım oranı %71,2 düze-
yinde. 

DİSK-AR AÇIKLADI: İŞSİZLİK EN ÇOK KADINLARI ETKİLİYOR!
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DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, İş Mahke-
meleri’nin “daha hızlı ve masrafsız çalışması” gerekçe-
siyle hazırlığı yapılan yeni yasa tasarısı çalışmalarına
ilişkin 7 Mayıs 2013 tarihinde basın açıklaması yaptı.

İŞÇİLERİN MAHKEMELERDE HAK ARAMASI  ENGELLEN-
MEYE ÇALIŞILIYOR! 

İş Mahkemeleri yerine “İş ve Sosyal Güvenlik Uyuş-
mazlıkları Hakem Heyeti”nin kurulması işçilerin hukuk
önünde hak arama mücadelesini kısıtlama anlamına gel-
mektedir. 
Emekçileri kuralsız ve güvencesiz çalıştırma kuşatması al-
tında bırakan iktidar yasa ve yasaklarla fiili ve hukuki
mücadelemizi engelleyemeyecektir. 

Konfederasyonumuz işçilere dönük yeni bir saldırının
haberini tüm Türkiye gibi dün basına yansıyan haberler
aracılığıyla öğrendi. Söz konusu habere göre AKP Hükü-
meti İş Mahkemelerinin daha hızlı ve masrafsız çalışması
için yeni bir yasa tasarısı hazırlığı içinde. Bundan sonra
“işçi ile iş veren arasından iş akdinden veya İş Ka-
nunu’ndan doğan her tür hukuk uyuşmazlığın” İş Mahke-
melerinde değil “İş ve Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıkları
Hakem Heyeti”nde görüşülmesi planlanıyor.  Tasarıya
göre  “İşe iade hakkıyla sosyal güvenlik alanındaki
uyuşmazlıklar”ın çatışma ve çözümü bağımsız yargı aracı-
lığıyla değil hükümet tarafından oluşturulması planlanan
Hakem Heyeti aracılığıyla olacak. 

AMAÇ GÜVENCESİZLİK KUŞATMASI ALTINDAKİ İŞÇİYİ 
KORUMASIZ BIRAKMAK

Hakem heyeti uygulamasının hükümetin emeğin hakla-
rına dönük saldırı programının bir parçası olduğu açıktır.
Son on yılda yasalaşan torba yasalar, 6356 Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve çalışma hayatını dü-
zenleyen her türlü düzenleme göz önüne alındığında Ulu-
sal İstihdam Strateji Belgesi  ve Orta Vadeli Ekonomik
Programların temel hedefleri hatırlandığında hükümetin
amacı açıktır: Güvencesiz ve esnek çalışmayı yaygınlaş-
tırmayı resmi hükümet programı olarak açıklayan AKP,
emekçileri bu kuşatma karşısında korunaksız bırakmak is-
temektedir.  Bir yandan çıkarılan yasalar kolluk aracılı-
ğıyla uygulanan yasaklar yoluyla fiili mücadele
bastırılmak istenmekte bir yandan da emekçiler için hu-
kuksal mücadelenin imkanı ortadan kaldırılmaktadır. 

2011 yılında çıkarılan 6100 sayılı Hukuk Muhakeme-
leri Kanunu (HMK) ile getirilen dava masrafları için

peşin ödeme sistemi nedeniyle alacak davaları başta
olmak üzere hak arama davası açmaları zorlaştırılan
emekçilerin şimdi de İş Mahkemeleri’ne başvuruları en-
gellenmektedir.

İŞ KANUNU’NUN “İŞÇİ LEHİNE”LİK İLKESİ ORTADAN
KALDIRILMAK İSTENİYOR

İş Mahkemelerin devre dışı bırakılarak başında mülki
idare amirinin veya ilçe çalışma müdürü personelinin gö-
revlendireceği uzmanların bulunduğu bir hakem heyeti
kurulması işçilerin hak arama mücadelesinde önemli yeri
olan bağımsız yargının yani İş Mahkemeleri’nin yerinin
devlet tarafından atanmış “kamu görevlileri” ve “mülki
idarenin” belirleyeceği hakem kurullarına havale etmek
anlamına gelmektedir. Böylesi bir durumda İş Kanunu’nun
“işçi lehinelik” ilkesinin hiçe sayılacağı aşikardır. Hatta
böylesi bir düzenlemenin temel amaçlarından birisi İş
Kanunu’nun temel niteliklerinden biri olan “işçi lehine
yorum” anlayışını devre dışı bırakmaktır. Oluşturulacak
hakem heyetinde işçiler lehine tavır alacak bağımsız bir
temsilcinin yer almamış olması da bu şüphemizi güçlen-
dirmektedir.

İŞÇİLERE MEYDANLARI KAPATAN VALİLER Mİ İŞÇİNİN
HAKKINI TESLİM EDECEK?

Bu amaçların yanı sıra kurulacak böylesi bir heyetin
sorumluluğunun mülki idareye veya bürokrasiye teslim
etme planına ayrıca itiraz edilmesi gerekmektedir. Son
birkaç ayda Kocaeli ve Hatay’da; 1 Mayıs’ta ise İstan-
bul’da alanları emekçilere yasaklayan mülki idarenin işçi-
lerin hak arama çabasında işçi lehine karar vereceğine
dair haklı şüphelerimiz vardır. 

İş Kanunu’ndan doğacak uyuşmazlıklara bağımsız yargı
mensuplarının yerine atanmış bürokratların bakması hem
verilecek kararların hukuki niteliğini zayıflatacak bir un-
surdur hem de tüm kentlerde çalışma yaşamı düzeninin
yasalar yoluyla değil mülki idare yoluyla belirlenmesinin
önünü açacak bir durumdur.

İktidar, yargı üzerindeki iş yükünü, masraf ve zaman
sorununu bahane ederek işçilerin hak arama mücadele-
sini sınırlamayı ve engellemeyi amaçlamaktadır. İş mah-
kemelerinin yaşadıkları sorunlar nedeniyle davaları geç
sonuçlanan yüz binlerce işçinin mağduriyetini gidermek
için iş mahkemelerini yaygınlaştırmak, yargıyı güçlendir-
mek,  dava açmanın önündeki ekonomik engelleri kaldır-
mak yerine bu sorunları bahane ederek emeğe saldırı
programını hayata geçirmek kabul edilemez bir tavırdır.

İŞÇİLERİN MAHKEMELERDE HAK ARAMASINI ENGELLEMEK
İÇİN İŞ MAHKEMELERİ KALDIRILMAYA ÇALIŞILIYOR!


