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DİSK/Genel-İş
Onurlu Bir Geçmiş

Aydınlık Bir Gelecek

EMEĞİN TÜRKİYE'SİNİ           
                  KURACAĞIZ!

DİSK’in 16. Olağan Genel Kurulu 14-15-16 Şubat 2020 tarihinde İstanbul Haliç 
Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. 2020’lerin DİSK’i Emeğin Türkiye’si sloganı ile 
toplanan Genel Kurul’da DİSK’in çarkı birlik ve dayanışma ile güçlendi mücadele 
ile de büyüyecek. 

sayfa 20'de

İŞE BAĞLI HASTALIKLAR DOSYASI - 3

TÜRKİYE’DE MESLEK HASTALIKLARI 
SÜREÇLERİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE SIK 
GÖRÜLEN MESLEK HASTALIKLARI

İşe bağlı hastalıklar işçi sağlığı ve güvenli-
ğinin en önemli boyutu olmasına rağmen, 
en az görünen boyutudur. Türkiye’de yasal 
olarak işe bağlı hastalıkların yalnız meslek 
hastalığı tanımı içerisinde yer alabilecekler 
teşhis edilmeye çalışılmakta ve kayıt altına 
alınmaktadır. 

TÜRKİYE’DE KADIN EMEĞİ
DİSK/GENEL-İŞ Araştırma Dairesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne at-
fen kadın işçilerin çalışma hayatında karşılaştıkları sorunları görünür kılmak 
amacıyla her yıl düzenli olarak hazırladıkları Kadın Emeği raporlarının bu yıl 
beşincisini yayımladı.

SINIRDAKİ İNSANLIK KRİZİNE SON VERİN

URLA'DAKİ 
ARAZİMİZE
EL KONULDU
KABUL ETMİYORUZ!
Sendikamızın unutulmaz genel başkanı Abdullah Baştürk ve arkadaşları tara-
fından işçilere tatil yeri yapmak üzere 1975 yılında sendikaya kazandırılan İzmir 
Urla'daki taşınmazımıza iktidar tarafından hukuk dışı el koyma girişimi başlatıldı.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi

KIDEM TAZMİNATINA 
SALDIRIDIR!

Türkiye işçi sınıfının mücadele ederek kazan-
dığı ve koruduğu kıdem tazminatı bir kez 
daha saldırı altında.

sayfa 3-4'te

sayfa 13'te

sayfa 12-13'te

sayfa 22'de
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EMEK’TEN
İnadına Sendika İnadına DİSK

1967’de zamanın Türk-İş’i;

- İşçi örgütü olmaktan çıkmıştır;

- İşçi haklarını ayaklar altına almıştır;

- İç ve dış sömürücüler doğrultusunda yürümektedir;

- Partiler üstü politika diyerek işçi davalarını savsaklamıştır;

- İşçi sınıfının etkin bir rol oynamasını engellemeye çalışmıştır;

- Türkiye gerçeklerine göre değil iç ve dış sömürücülerin 
tavsiyelerine göre hareket etmektedir;

- İşçilerin insanlık onuruna yaraşır bir hayata kavuşmasına 
değil, kendi başında bulunan kişilerin çıkarlarına önem 
vermektedir; denilerek eleştirilmiş ve 14 Ocak 1967 günü 
yayımlanan ortak bildiri ile DİSK’in kurulmasına karar 
verilmiştir.  

Bu ortak bildirinin altında 17 sendikanın imzası vardır. Bu sendika-
lardan Türkiye Maden-İş, Lastik-İş, Basın-İş, Türkiye Gıda-İş ve Türk 
Maden-İş 13 Şubat 1967’de DİSK’i resmen kuran sendikalar oldu. 
Ortak bildiride Türk-İş yönetimine yöneltilen eleştirilerin hepsinin 
ardında somut bir öykü bulunmaktadır, eleştiriler temelsiz değildir. 

Ortak bildiri ayrıca, 1961 Anayasası’nın özüne sahip çıkmakta, Ana-
yasa’da öngörülen köklü dönüşümlerin mutlaka gerçekleştirilmesi-
ne hizmet etmeyi hedeflemektedir.  DİSK işçi hareketinin devrimci 
bir öz kazanmasını da hedef olarak ortaya koymuştur. 1967 yılının 
devrimciliğinin yapmacıktan uzak, içten ve işçi sınıfına samimiyetle 
önem veren bir düşünsel yapısının olduğunu da belirtelim. Bugü-
nün egemen sınıf ve siyasetle içli-dışlı, her role bürünerek her giy-
siyi giyen, her duruma uyan, işçiye başka egemene başka konuşan, 
kutsal değeri bireysel çıkarından ibaret kimi sendika yöneticilerini 
DİSK’in kurulmasına karar veren sendika yöneticileri ile kıyaslamak 
bile abesle iştigal olacaktır.  

Gün oldu devran döndü DİSK birçok badireyi işçi sınıfına olan inan-
cıyla atlattı. Kıyımlara uğradı, direnci kırılmak istendi, zor kullanıldı, 
terör uygulandı, mallarına el konuldu, yöneticileri haksız yargılama-
larla terbiye edilmek için uğraşıldı.

Bugün farklı mıdır? Elbette değildir. Önümüze çıkarılan zorluklar-
dan, kurulan tuzaklardan, siyaset, işveren ve devlet baskılarından 
bellidir, bugünün geçmişten farklı olmadığı.

“İnadına Sendika İnadına DİSK” şiarı romantik esintilerin değil DİSK 
mücadelesinin ürünüdür. Her işyerinde, her örgütlenmede karşımı-
za çıkan engellere meydan okumadır ve DİSK’e bağlı sendikaların 
dilinden düşmez bu şiar. 

DİSK 16. Genel Kurulu: Tarihsel Bir Durak
İleriki yıllarda 16. Genel Kurula büyük bir önem atfedilecektir çünkü 
sallantılı sonuçlar doğuran ve kendisi de eğreti olan 13.Genel Ku-
rulu saymasak DİSK’in yetkili ve etkili sendikalarının ve neredeyse 
büyük çoğunluğun desteğini alan bir DİSK yönetimi oluşmuştur. 
Genel-İş, Birleşik Metal-İş, Lastik-İş, Tekstil, Sosyal-İş ve Gıda-İş, Dev-
rimci Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu başkanlığında bir 
araya gelerek DİSK’e yön verecek ve işçi sınıfı mücadelesine önder-
lik edeceklerdir.

Ülkenin devasa iç ve dış sorunları, işçi sınıfının içinde bulunduğu 
durum DİSK yönetimine büyük sorumluluk ve görev yüklemektedir. 
Vaziyet ciddidir, sorunlar ciddiyetle ele alınmayı gerektirmektedir. 
DİSK genel kurulları her zaman bir şölen gibidir, tartışmalarıyla, ile-
ri sürülen görüşleriyle, sloganlarıyla, görsel zenginliğiyle bu şöleni 
her DİSK üyesi görmek, duymak ve şölenin içinde olmak ister. Bu 
şöleni hiçbir konfederasyon ya da sendikanın genel kurulunda gö-
remeyiz. 

Sert tartışmalar da yürür, neşeli öyküler de çıkar. Türküleri de güzel-
dir, coşkulu şarkı sözleri katılanları içine çeker ve hep bir ağızdan 
söylenir bu türküler…

16. Genel Kurul önemli olacak dedik; önemi her sendikanın duru-
mun ciddiyetini fark etmesinden kaynaklanıyor. DİSK’e yön veren-
ler bu genel kurulun bir süre öncesinden başlayan süreçte DİSK’i 
güçlendirmenin işçi sınıfını güçlendirmek anlamına geleceğini dü-
şüncesinden hareket ettiler. Şayet DİSK güçsüz düşerse işçi sınıfının 
dirençsiz kalacağını bildikleri için tüm sendikalar birlikte bu ağır yü-
kün altına gövdesiyle girdi. Yükü birlikte kaldırmak işçi sınıfı aklının 
ve kültürünün de gereğidir. DİSK üyesi sendikalar birbirinin rakibi 
değil dostudur, yoldaşıdır, uzağı değil kardeşidir. Genel Kurul’a yön 
veren ana düşünce bu olmuştur ve böyle olduğu için yönetim ka-
demelerine ilişkin en ufak bir sorun çıkmamıştır. 

DİSK üye sayısına bakmaksızın işçi sınıfının önder gücüdür. Bu sı-
nanmış bir yargıdır. İşçi sınıfını kuşatan sorunlara parmak basarken 
ve siyasi iktidardan hak gaspına yönelik girişimler gelirken DİSK’in 
çizdiği doğrultu her zaman belirleyici olur. Sosyal güvenlikte, taşe-
ron şirket işçiliğinde, iş kanununda, kıdem tazminatında ve daha 
birçok konuda bu etkiyi görmek mümkündür.

16. Genel Kurul’da üye sayısının 400-500 binlere ve hatta 1 milyona 
yükseltilmesinin hayal olmadığı ifade edildi. Üye sayısının telaffuz 
edilmesi DİSK’i omuzlama sorumluluğunu üstlenenlerin ciddiyeti-
nin göstergesidir. 

Sorumluluk Üstlendik Görev Aldık
16. Genel Kurul konuşulurken Genel-İş’in yapıcı, sorumlu ve birleşti-
rici rolü de mutlaka konuşulacaktır. Genel-İş genel kurul sürecine ve 
bu sürecin sorunlarına yukarıdaki yaklaşım temelinde ve tüm sen-
dikaları mücadeleyi ortaklaştırarak birleştirme kararlılığıyla yaklaştı. 
Konu işçi sınıfının sınıf olarak gücünü yükseltmek ve DİSK’i güçlen-
dirmek olarak tarif edilince şimdiye kadar sorun olarak algılanan 
birçok konunun aslında sorun olmadığı da görüldü. Bu saptamayı 
mümkün kılan etkenler arasında Genel-İş’in sürece ilişkin sergiledi-
ği alçak gönüllü ve olumlu tutumu not etmek gerekir. Diğer sendi-
kalarımız da elbette bu olumlu iklimin mimarları arasındadır.

DİSK Genel Kurulu’na ilişkin Genel-İş’in sergilediği bu tutum bizim 
için Abdullah Baştürk’e de bir selam gönderme ve vefa gösterme 
vesilesidir. DİSK’in kurucu sendikası ve ilk genel başkanı Kemal Türk-
ler’in Maden-İş’inin sürdürücüsü Birleşik Metal-İş ile DİSK’i omuzla-
mayı ve Rıza Kuas’ın Lastik-İş’i; Kemal Nebioğlu’nun Gıda-İş’i, Özcan 
Keskeç’in Sosyal-İş’i ve Tekstil ile Arzu Çerkezoğlu’nun başkanlığın-
da bir araya gelmeyi DİSK tarihine bir sorumluluk olarak gördük ve 
görev aldık. Abdullah Baştürk’ün özlemi de bir arada birlikte olmak-
tı. Şimdi olan budur. Hedef tüm DİSK sendikalarını mücadelede or-
taklaştırmak ve işçi sınıfına güzel günler hazırlamaktır.  

Bu düşünceleri DİSK’in ve işçi sınıfının dostlarıyla paylaşıyoruz.  

DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu  
 



GENEL-İŞ’TEN HABERLER 
Ocak-Şubat 2020DİSK/Genel-İş EMEK Gazetesi 3

Sendikamızın unutulmaz genel başkanı Ab-
dullah Baştürk ve arkadaşları tarafından işçi-
lere tatil yeri yapmak üzere 1975 yılında sen-
dikaya kazandırılan İzmir Urla Zeytineli köyü 
Böğürtlen mevkiindeki 61 dönüm büyük-
lüğündeki taşınmazımıza iktidar tarafından 
hukuk dışı el koyma girişimi başlatıldı.

Bu taşınmazımız üzerine kamulaştırma şerhi 
konulduktan sonra 25 Ocak 2020 itibariyle 
Cumhurbaşkanı’nın Resmi Gazete’de yayım-
lanan 2054 sayılı kararıyla Urla’daki taşınma-
zımızın tapuda Hazine adına tescil edilmek 
üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
acele kamulaştırılmasına karar verildi. 

Taşınmazımızın bulunduğu bölge yakın za-
mana kadar SİT alanı içerisinde idi. Alınan 
kararla SİT alanı olmaktan çıkarıldı.

Yaptığımız araştırmaya göre taşınmazımızın 
da aralarında bulunduğu bazı vatandaşla-
ra ait 500’ün üstünde parselin oluşturduğu 
uzun bir kıyı alanı kamulaştırılıp özel kişi ve 
kuruluşlara uzun dönemli kiraya verilecektir.

Yine yaptığımız araştırmalarda kamulaştır-
ma sahası çevresinde kamusal görevlerde 
bulunan bazı kişilere ait taşınmazlar kapsam 
dışında tutulmuştur.

Köy merası, tarım arazisi niteliğinde bazı ta-
şınmazların golf sahası yapılması söz konu-
sudur.

İdarenin bütün eylem ve işlemleri kamu ya-
rarına uygun olmak zorundadır. Sendikamız 
ve bazı vatandaşlara ait taşınmazlara el ko-
nulup özel kişi ve kuruluşlara kiraya vermek 
bu kamu yararı kavram ve ilkesine aykırıdır. 

Bazı kişilerin kayırılması yasaların eşit objek-
tif uygulanmaması, kamulaştırma işleminin 
kamusal yanından çok bazı menfaatlerle il-
gili olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır.
Anayasanın mülkiyet hakkı ile ilgili düzen-
lemeleri de bu kamulaştırma girişimleri ile 
askıya alınmış bulunmaktadır.

Danıştay'a Başvurduk

Sendikamız 17 Şubat tarihi itibariyle bu işle-
min öncelikle yürürlüğünün durdurulması 
ve yargılama sonunda iptali için Danıştay’a 
başvurmuştur. Üyelerimiz için alınan bu ta-
şınmazların mülkiyet hakkına yönelik söz 
konusu müdahale Sendika ve üyeleri için 
maddi değerinden daha fazla manevi açı-
dan önem taşımaktadır.

Yargının Tartışması ve 
Sonuçlandırması Gereken Bir 
Kamu Yararı Nitelemesi Söz 

Konusudur
Gelir vergisi yükünün yüzde 68’ini sırtında 
taşıyan ücretli kesim içinde yer alan üyeleri-
miz kendi alın teri ile kazandırdıkları bu gay-
rimenkullerde rahat etme ve tatil yapmayı 
herkesten çok hak etmektedirler. Çöp, yol, 
temizlik hizmetleri ya da kanalizasyon gibi 
çok ağır kamu hizmetlerinde çalışan işçilerin 
alın terinden oluşan değerlerle satın alınmış 
bu gayrimenkullerin kullanımı da bu işçile-
rin hakkıdır. İdarenin bütün işlemleri kamu 
yararını gözetmek zorundadır. Söz konusu 
gayrimenkulden işçilerin yararlanması, yu-
karıda açıkladığımız nedenler göz önüne 
alındığında kamu yararının bizzat tarifini 
oluşturmaktadır.

Anayasamızın 2. maddesinde yazılanların 
gerçek olup olmadığına; bu kamulaştırma-
nın acele olup olmayacağına, özel şirketlerin 
rant alanı için yurttaşların malına el koymak 
gerekip gerekmediğine artık Yargı karar ve-
recektir.

Urla'daki Arazimizle İlgili 
12 Eylül Darbecilerinin El 

Koyduğu Binamız Önünde 
Basın Açıklaması Yaptık

Basın açıklamasını yapan Genel Başkanımız 
Remzi Çalışkan şunları vurguladı

40 Yıl Öncenin Tekrarı 
Bundan 40 yıl önce ülkemiz demokrasiyi 
ortadan kaldıran bir askeri darbe, bir ara re-
jim yaşadı. Bu dönemde hukuk askıya alındı, 
meclis ortadan kaldırıldı, siyasi partiler, sen-
dikalar kapatıldı, mallarına el kondu.

Hatırlayanlar olacaktır. Önünde durduğu-
muz bu bina Cumhurbaşkanlığı köşküne 
komşu, Sendikamızın ve Konfederasyonu-
muz DİSK'inde kullanacağı bir bina olacaktı. 
Sendikamızın kurucu Genel Başkanı Abdul-
lah Baştürk'ün işçi sınıfının değer ve önemi-
ni ifade etmek için simgesel olarak burayı 
özellikle seçtiğini bilmenizi isteriz. Bu bina 
12 Eylül askeri yönetimince hedef alındı ve 
derhal kamulaştırıldı. Askeri yönetimin gelir 
gelmez ilk çıkardıkları yasanın kıdem tazmi-
natını tırpanlamasında olduğu gibi bu tavır 
da simgeseldi. Askeri yönetimin işçi sınıfına 
bakışını yansıtıyordu. İronik biçimde işçi sı-

URLA'DAKİ ARAZİMİZE EL KONULDU
KABUL ETMİYORUZ! 

Sendikamız ve bazı vatandaşlara ait taşınmazlara el Sendikamız ve bazı vatandaşlara ait taşınmazlara el 
konulup özel kişi ve kuruluşlara kiraya vermek kamu konulup özel kişi ve kuruluşlara kiraya vermek kamu 
yararı kavram ve ilkesine aykırıdır. yararı kavram ve ilkesine aykırıdır. 
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nıfına ait bu bina, Anayasayı askıya alan yönetimce Anayasa 
Mahkemesi'ne tahsis edildi. Askeri yönetim, Sendikamıza ata-
nan kayyım yönetimine kamulaştırmanın iptali davası açılma-
ması talimatını vererek kamulaştırma işleminin dava konusu 
olmasını da engelledi.

Zaman Geçti; Devlet Değişmedi
1980'de işçilere ait kazanımlara, değerlere olan tavır bugün 
de devam ediyor. Bir süre önce bir gecede Sendikamızın Dik-
men-Öveçler'de bulunan arsasının ortasından kamulaştırma-
ya dahi gerek duymadan dozerlerle, iş makineleriyle yol ge-
çirmiştir.

Şimdi de bu dava devam ederken bu kez de yine Genel Başka-
nımız Abdullah Baştürk ve arkadaşları tarafından 1975 yılında 
işçilere kazandırılan 61 dönümün arazimiz İzmir Çeşme- Urla 
bölgesinde köylülerin arazileriyle birlikte kamulaştırmaya 
konu edilmiştir. 40 yılın hiçbir şeyi değiştirmemesi demok-
rasi bakımından acı ve utanç vericidir.

Acele Kamulaştırma İşlemi Hukuksuzdur
Yurt savunması gibi olağanüstü hal durumlarına özgü haller-
de yapılması gereken acele kamulaştırma yönteminin işçilere 
ve köylülere ait taşınmazların lüks turizm tesisleri için tahsis 
edilmesinde kullanılmaya cüret edilmesi ayrıca manidardır.

Bir yanda marinalar, golf sahaları, villalar, eğlence adaları, koy-
lar arası kanallar için acele kamulaştırma işlemi, bir yanda yıl-
lar önce alın teriyle edinilmiş ve dinlenme hakkını temsil eden 
değer.

Bir yanda geniş halk kesiminden işçilerin tatil hakkı, diğer yan-
da asla onların yararlanamayacakları golf sahaları, villalar, eğ-
lence adaları, koylar arası kanallardan oluşacak bir kompleks.

Biz işçi sınıfına ait bütün diğer değerler gibi bu konuda da mü-
cadele etmekten vaz geçmeyeceğiz.

DİRENİŞİN ÜÇ GÜZEL İNSANI
Bergama Belediyesi’nde 
üçü DİSK/Genel-İş üyesi 
dört işçi işten çıkarıldı. 
Sendikamızın üç kadın 
üyesi aylardır belediye 
başkanının baskılarına 
direnerek sendikalarından 
istifa etmediler, sendikalarına 
sahip çıktılar.

Genel-İş üyesi bu üç kadın işçi, belediye 
başkanının gözünde sendikalarını değiş-
tirmeyerek suç işliyorlardı ayrıca belediye 
başkanının mezhebinden de değillerdi. 
Oysa belediye başkanı, yani Bergamalıla-
rın şehri emanet ettikleri şahsiyet kendi 
siyasetinin sendikasını belediyede gör-
mek istiyordu, hele çalışanların içinde 

kendi mezhebinden olmayan 
işçiye de tahammülü yoktu. Fır-
sat bu fırsat, hem sendikasını 
rahatlattı hem de kendisine baş 
eğmeyecek üç kadın işçiden kur-
tuldu.

Ortalık Bergama’da şimdi çok 
güzel, belediye başkanının den-
gesini bozan çalışan yok, sendi-
ka yok, sendika zaten yandaş, ça-
lışanlar da sessiz.

Ama direniş var kapının önünde ve sen 
Bergamalıların şehri emanet ettiği şahsiyet 
emanete hıyanet ettin, Bergamalıları birleş-
tireceğine böldün, şehre hizmet edeceğine 
güya kendi siyasetine hizmet ettin.

Sen belediye başkanısın, büyüksün, şeh-
rin sokaklarında kasıla kasıla, gerine gerine, 
herkese tepeden baka baka yürürsün artık… 

Sen yürürsün de saygı görür müsün? Ora-
sı şüpheli bile değil, sana şehri emanet 
ettiler, sen bunları yaptın artık sana saygı 
gösteren de olmayacak. Etrafında ihale 
kapmak isteyen, kamu kaynaklarından 
üç beş kuruş kapmak isteyen aç gözlüler 
olacak ama ne halk ne de doğru düzgün 
insan olmayacak, hayırlı olsun.

Bundan 40 yıl önce ülkemizde demokrasiyi ortadan kaldıran 12 Eylül 
askeri yönetiminin, gasp edip daha sonra Anayasa Mahkemesi'ne 
devrettiği binamız hakkındaki karar.
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MAZGİRT BELEDİYESİ’NDE
YAPILAN HUKUKSUZLUĞUN

TAKİPÇİSİYİZ

Tunceli Mazgirt Belediye Başkanı Murat Be-
cerikli tarafından sendikamıza üye işçiler; 
Sevgi Korkmaz, Mustafa Güneş, Mustafa 
Atas, Ali Yıldırım hukuksuz bir şekilde işlerin-
den edildi.

Mazgirt Belediyesi, toplu sözleşme öncesin-
de, adı geçen üyelerimize yönelik emeklilik 
baskısı yapmış, emeklilik işlemlerinin Ağus-
tos ayında başlatılması hususunda uzlaşıl-
mıştır. Bu süreçte karşılıklı güvene dayalı 
olarak verilen tarihsiz dilekçeler, uzlaşılan 
tarihten aylar önce belediye tarafından tarih 
atılarak işleme konmuştur. Bu en hafif tabirle 
evrakta usulsüzlüktür.

Diğer yandan Mazgirt Belediyesi işvereni, 12 
Şubat 2020 tarihinde karşılıklı olarak imza-
lanan toplu iş sözleşmesinde 20’inci mad-
dede işten çıkarılmaya ilişkin “İşten çıkarma 
ve geri alma durumlarında işçiye, Sendikaya 
ve İşyeri Koordinasyon Kurulu (İ.K.K)'na yazılı 
bildirimler yapılır” denmesine rağmen bunu 
yapmamış dolayısıyla toplu sözleşme hük-
müne de aykırı davranmıştır. İşçilerin çalış-
ma hakları elinden alınmıştır. 

Konuyla ilgili basın açıklaması yapıldıktan 
sonra Belediye Başkanı talimatıyla  beledi-
yeye yıllarca emek vermiş işçiler belediyenin 
kapısından içeri dahi alınmamaktadır. Bu 
sendikal hak ve özgürlüklere aykırıdır. Sen-
dikal hak ve özgürlükler devletin altına imza 
attığı uluslararası sözleşmelerle güvence 
altındayken Belediye’nin bu tutumu asla ka-
bul edilemez. 

Konuyla ilgili tüm hukuki süreçler başlatıl-
mış ve üyelerimizin hak gaspına uğraması 
karşısında yapılan usulsüz işlem nedeniyle 
savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Mazgirt Belediyesi’ni bu hukuksuz uygula-
madan geri dönmeye çağırıyoruz.

 Sendikal hak ve özgürlükler dev-
letin altına imza attığı uluslara-
rası sözleşmelerle güvence altın-
dayken Belediye’nin bu tutumu 

asla kabul edilemez. 

VAN-BAHÇESARAY’DA ÜYEMİZ
EMRULLAH ERSARİ'Yİ KAYBETTİK

Van-Bahçesaray’da bir minibüsün ve iş 
makinesinin üzerine çığ düşmesi sonu-
cu 5 kişi hayatını kaybetti. Çığ altında 
kalan 2 yurttaşın kurtarılması için ara-
ma kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bu 
çalışmaları yürüten ekibin üzerine ikin-
ci bir çığ düştü ve 33 yurttaşımız da bu 
ikinci faciada yaşamını yitirdi.

Çığ vakası bu bölgede her yıl görülen 
bir gerçekliktir. Bu yüzden kalıcı ön-
lemlerin bugüne kadar alınmış olması 
gerekirdi. Ancak bu olmadığı gibi çığ 
altında kalan yurttaşların kurtarma ça-

lışmalarında da gerekli önlemler alın-
mamıştır. Arama, kurtarma faaliyeti yü-
rütenlerin alan güvenliği sağlanmadan 
çalışmalar başlatılmış, kar tünelleri gibi 
önlemler alınmamış, kurtarma çalışma-
larına katılan ekiplerin yetersizliği ve 
aralarında koordinasyonunun sağlana-
mayışı da faciayı büyütmüştür.

Her zaman söylediğimiz gibi yaşanan 
felaket doğal afetlerin değil alınmayan 
önlemlerin sonucudur. İhmal ve ted-
birsizlik ise can kaybının büyümesine 
neden olmaktadır. 

Yaşamını yitirenlerin arasında Van Bü-
yükşehir Belediyesi işyeri temsilcimiz 
Emrullah Ersari de vardı. 38 yurttaşımı-
zın yaşamını kaybetmesinden dolayı 
derin üzüntü içindeyiz. Hayatını kaybe-
denlerin ailelerine, yakınlarına ve işçi 
sınıfına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

AĞRI ŞUBE BAŞKANIMIZ 
TUTUKSUZ YARGILANSIN
DİSK/Genel-İş Genel 
Yönetim Kurulu adına Genel 
Başkanımız Remzi Çalışkan 

"Ağrı Şube Başkanımız 
Tutuksuz Yargılansın" başlıklı 
bir basın açıklaması yaptı.

Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığının 
yoğun olarak tartışıldığı bu günlerde bir 
tutuklama da sendika yöneticilerimizden 
birine, Ağrı Şube Başkanımız Ersin Erin-
cik’e yapıldı. Henüz soruşturma safhasın-
da olduğu için soruşturma ve tutukluluk 
nedenleri hakkında bilgi edinilememiştir. 
Ancak son günlerde çokça dile getirildiği 
gibi “tutuksuz yargılamanın esas olması” 
tutukluluğun istisnai olması gerekir. Zira 
yargı organlarınca haklarında soruştur-
ma yapılan kişiler, mahkûmiyet kararı 
verilip bu hüküm kesinleşinceye kadar 
masum kabul edilir. Bu aynı zamanda 
Anayasa’nın 38. maddesindeki “Suçlulu-
ğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse 
suçlu sayılamaz." şeklindeki emredici hü-
küm gereğidir.

Neden yargılandığı konusunda bilgi 
edinemediğimiz Ağrı Şube başkanımız 

Ersin Erincik de bizim bakımımızdan sö-
zünü ettiğimiz masumiyet karinesi ge-
reği yargılama sonunda verilecek kesin 
hükme kadar herkes kadar masumdur. 
Son zamanlarda iktidar tarafından yargı 
paketleri hazırlıkları ele alınmış, ilki yasa-
laşmıştır. Çokça yakınılan uzun ve haksız 
tutukluluk nedeni ile bilindiği kadarıyla 
bazı önlemlerin de getirilmesi düşünül-
mektedir. Yargı organlarınca verilen tu-
tuklama kararlarıyla ilgili bir sorun oldu-
ğu konusunda toplumda genel bir kabul 
vardır.

Bu çerçevede Ağrı Şube başkanımız Er-
sin Erincik de Ceza Yargılamasının temel 
ilkelerinden biri olan tutukluluk duru-
munun istisna olması gerekir ilkesi gere-
ği tutuksuz yargılanmalıdır. Yargıdan bu 
temel ilkeyi dikkate alarak Ersin Erincik’in 
tahliye etmesi talebimizdir.
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20 Şubat Uluslararası Sosyal Adalet Günü. 
Birleşmiş Milletler dünyadaki yoksulluk ve 
işsizlik konularına kamuoyunun daha fazla 
ilgisini çekebilmek için 2009 yılından itiba-
ren geçerli olmak üzere 20 Şubat’ı ‘Dünya 
Sosyal Adalet Günü’ ilan etti. 

Dünya çapında işçileşme artıyor, ücretli ça-
lışma yaygınlaşıyor ama işçilerin, toplum-
sal zenginlikten aldığı pay azalıyor. Dünya 
servetinin dağılımında ciddi bir eşitsizlik 
yaşanıyor

Neoliberalizm dünya genelinde kamusal 
olan ne varsa parçalıyor. Kamu ekonomi-
sinin ve kamu hizmetlerinin özelleştirilme-
si ve ticarileştirilmesi sonucunda emek-
çilerin sosyoekonomik kazanımlarında 
ciddi kayıplar yaşanıyor. Kamu kaynakları 
zenginlerin daha zengin olması için kul-
lanılıyor. Sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik 
ticarileştirilerek kamusal haklar olmaktan 
çıkarılmak isteniyor. 

Peki Türkiye’de Sosyal Adalet 
Ne Durumda? 

Sosyal adaletin tesisinde temel belirleyici 
gelir dağılımı eşitliğidir.
Ne hikmetse üretenler, alın terini döken-
ler gelir eşitsizliğinde en alt sıralarda, pa-
ra-finans-rant hareketlerine dayalı bir avuç 
sermayedar ise hep en üst sıralarda. Türki-
ye’deki en zenginin, en yoksuldan 8,7 kat 
fazla kazanması bu durumu ülkemiz açı-
sından da ortaya koymaktadır. Gelir dağı-
lımı eşitliğinde en adaletsiz ülkelerden biri 
haline gelen Türkiye, OECD ülkeleri içinde 
son sıralarda yer almaktadır

SOSYAL ADALET İÇİN
İNSANA YAKIŞIR İŞ
Düşük ücret politikası ve emeğin kazanımlarına 
yönelik saldırılar özellikle kriz dönemlerinde 
iktidarın ve sermayenin başvurduğu yol oluyor. 

Sosyal adaletsizlik ve gelir eşitsizliği, ka-
munun özelleştirilerek yağmalanması ile 
pekiştirilmektedir. Eğitim, sağlık, sosyal 
güvenlik, tarım, haberleşme, ulaştırma 
enerji gibi temel hizmetler özelleştirilerek 
serbest piyasaya devredilmiştir. Bugün 
devlet sosyal yanlarını törpüleyerek, kamu 
yararı gözetilmeksizin ticari bir işletme 
gibi yönetilmektedir. 

Vergi Adaleti

Sosyal adaleti sağlamanın bir yolu da adil 
vergilendirmedir. Bu ise ancak gelir miktarı 
arttıkça, vergilendirmenin de daha yüksek 
bir dilimden yapılması ile sağlanabilir. Yani 
az kazanandan az, çok kazanandan ise 
çok vergi alınmalıdır. Ancak bizde bunun 
tersi olmaktadır.  Ülkemizde gelir vergisi, 
varlık vergisine oranla daha yüksektir. Bu 
durum ise rant gelirlerinden kazanç elde 
edenlerin daha çok kazanmalarına neden 
olmaktadır. Menkul ve gayrimenkullerden 
elde edilen rant gelirlerinden daha düşük 
vergi alınırken, alın teriyle kazanan işçiler 
vergi yükü altında ezilmektedir.  Yani biz-
de olması gerekenin tersi işletilerek "çok 
kazanandan az, az kazanandan çok vergi” 
alınmaktadır. Halbuki olması gereken dar 
gelirlileri vergi yükü altında ezdirmek de-
ğil, çok kazanandan çok vergi alınarak, ka-
musal alanı güçlendirmek, eğitim ve sağlı-
ğa kaynak aktarmaktır.   

Düşük Ücret Politikası ve 
Emeğin Kazanımları 

Düşük ücret politikası ve emeğin kazanım-
larına yönelik saldırılar özellikle kriz dö-
nemlerinde iktidarın ve sermayenin baş-
vurduğu yol oluyor. 

Özellikle kriz dönemlerinde bu politikayı 
daha çok hissediyoruz. Sendikal hak ve 
özgürlükler hiçe sayılıyor, emeğin kaza-
nımları saldırıya uğruyor, ücretler baskı-
lanıyor, ucuz işçilik yaygınlaşıyor. Düşük 
ücret politikasıyla, sermayenin karlarında 
yaşanan kayıplar en kolay yoldan telafi 
edilmeye çalışılıyor. Ücretlerin baskılan-
masının, asgari ücretin insana yaraşır bir 
ücretten uzak olmasının, kıdem tazminatı 
saldırısının ve zorunlu BES uygulamasının 
kapsamının genişletilmesinin altında işte  
bu politikalar yatmaktadır. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği 

İster gelişmiş ülkelerde olsun ister az ge-
lişmiş ülkelerde kadınlar ile erkekler ara-
sındaki eşitsizlik sosyal adaletsizliği derin-
leştiriyor. Kadınlar, aynı işi yapan erkeklere 
göre genelde daha düşük bir gelir elde 
ediyor. Kadınlar hala düşük ücret alan, ati-
pik ya da hakları yeterince sağlanamayan 
çalışanlar arasında çoğunluğu oluşturuyor. 
Kadınların düşük işgücüne katılım ve istih-
dam oranları Türkiye’nin istihdam alanın-
daki en önemli sorunlarından birisidir. AB 
ülkeleri ile karşılaştırıldığında, Türkiye’deki 
kadın istihdam oranları son derece düşük-
tür.

Bütün bu politikalar sosyal adaletsizliği 
derinleştirirken işçi sınıfının mücadelesini 
de zayıflatıyor. 

İnsan onuruna yakışır iş ve sosyal adalet 
için mücadeleye devam edeceğiz.
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DİSK/DİSK/GENEL-İŞGENEL-İŞ
İNSANCA ÇALIŞMAK VE YAŞAMAK İÇİN İNSANCA ÇALIŞMAK VE YAŞAMAK İÇİN 

BİR SORU
BİR CEVAP

23 Aralık 2019 - 2 Mart 2020
Tarihleri Arasında Örgütlediğimiz İşyerleri

İLİ  İŞYERİ ÜNVANI

1 ADANA ADANA SU VE KANALİZASYON PERS. A.Ş.

2 AFYONKARAHİSAR ÇAY BELEDİYESİ

3 AKSARAY YENİKENT BELEDİYESİ PERS. LTD. ŞTİ.

4 ANTALYA ANTALYA İNSAN KAY. A.Ş.

5 ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

6 ANTALYA SELİNUS İNŞAAT İNŞAAT LTD. ŞTİ. (Gazipaşa Belediyesi)

7 BALIKESİR BALYA BELEDİYESİ PERS. LTD. ŞTİ.

8 BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ PERS. A.Ş.

9 ÇANAKKALE BAYRAMİÇ BELEDİYESİ PERS. LTD. ŞTİ.

10 EDİRNE GÜNEY EDİRNE KATI ATIK BİRLİĞİ (GÜNEKAB)

11 EDİRNE ORTA EDİRNE KATI ATIK LTD. ŞTİ.

12 ERZİNCAN ALTINBAŞAK BELEDİYESİ PERS. LTD. ŞTİ.

13 İSTANBUL İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT A.Ş.

14 İZMİR GAZİEMİR BELEDİYESİ

15 KARS KARS BELEDİYESİ

16 KARS KARS BELTAŞ TEKNİK HİZ. A.Ş.

17 KIRKLARELİ BÜYÜKMANDIRA BELEDİYESİ PERS. LTD. ŞTİ.

18 KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY BELEDİYESİ

19 KÜTAHYA BALIKÖY İNŞAAT LTD. ŞTİ. (Balıköy Belediyesi)

20 MANİSA ALBELTAŞ ALAŞEHİR BELEDİYESİ A.Ş.

21 TUNCELİ AKPAZAR BELEDİYESİ PERS. LTD. ŞTİ.

22 YALOVA TEŞVİKİYE BELEDİYESİ PERS. LTD. ŞTİ.

23 Aralık 2019 - 2 Mart 2020 tarihleri arasında
 sendikamıza başta yukarıdaki işyerlerinden olmak üzere 6 bin 500'ü aşkın 

işçi üye olmuştur. 

Ara Dinlenmesi Çalışmanın 
Hangi Aşamasındadır?

 Süresi Ne Kadardır?

Günlük çalışma süresinin ortalama bir 
zamanında o yerin gelenekleri ve işin 
gereğine göre ayarlamak suretiyle işçile-
re; dört saat veya daha kısa süreli işlerde 
onbeş dakika, dört saatten fazla ve yedi 
buçuk saate kadar (yedi buçuk dâhil) sü-
reli işlerde yarım saat, yedibuçuk saatten 
fazla süreli işlerde bir saat ara dinlenme-
si verilir. Bu dinlenme süreleri en az olup 
aralıksız verilir.

BİR SORU
BİR CEVAP

ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZÜ 
GÜÇLENDİRMEYE
DEVAM EDİYORUZ

Türkiye'nin her yerinde örgütlenme faaliyetleri-
miz hızla devam ediyor. Balya Belediyesi şirketi,  
Gönen Belediyesi şirketi, Albeltaş Alaşehir Bele-
diyesi, Kars Belediyesi ve Kars Beltaş şirketi ör-
gütlenmelerimiz tamamlandı.

Balya Belediyesi

Albeltaş Alaşehir Belediye Şirketi 

Gönen BelediyesiKars Belediyesi ve Kars Beltaş şirketi
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TOPLU SÖZLEŞME

İmzalanan toplu iş sözleşmesinde işçilere; 
öğle yemeği - yemek yardımı, yapılan işlerin 
vasfına göre her ay için sorumluluk zammı, 
temizlik işlerinde çalışanlar için her ay te-
mizlik yardımı,  her ay giyim yardımı, öğre-
nim gören çocukları için tahsil durumlarına 

İmzalanan toplu iş 
sözleşmesinde işçilere; öğle 
yemeği-yemek yardımı, 
temel ihtiyaçlarını karşılaması 
için her ay sosyal yardım, 
yapılan işin vasfına göre 
her ay sorumluluk zammı, 
yazlık ve kışlık giyim yardımı, 
engelli çalışanlar ile engelli 
eşi ve çocuğu olanlara yıllık 
engelli yardımı, yıllık çocuk 
ve eğitim yardımı yaptıkları 

Kemalpaşa Belediyesi Kemalpaşa Belediyesi Toplu İş SözleşmesiToplu İş Sözleşmesi

Sendikamız ile Samandağ Belediyesi arasında 
15 Ocak 2020 tarihinde iki yıl süreli toplu iş söz-
leşmesi düzenlenen törenle imzalandı. Toplu iş 
sözleşmesinde işçilerin günlük ücretlerine zam 
yapılarak sosyal haklarında kazanımlar sağlandı.

göre yıllık öğrenim yardımı, yılda dört ikra-
miye verilmesinin yanı sıra işçilerin aileleri 
ile birlikte ücretsiz yararlanması için yılda en 
az bir kez tiyatro veya konser düzenlenmesi 
kararlaştırıldı.

Toplu iş sözleşmesi töreni; Genel Sekreteri-
miz Şükret Sevgener, Samandağ Belediye 
Başkanı Av. Refik Eryılmaz, Mali İşler Daire 
Başkanımız Mehmet Güleryüz, Hatay Şube 
Başkanı Yusuf Berkyürek ile şube yöneticileri 
ve üyelerimizin katılımıyla imzalandı. 

hizmetlerin olağanüstülüğü 
belirgin olanlara hizmet 
özendirme ödülü, yılda iki 
kez moral yemeği, 1 Mayıs 
ödemesi ile ikramiye verilmesi 
kararlaştırıldı.

Toplu iş sözleşmesi Muğla 
Şube Başkanı Uzay Kocabaş 
ile Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün 
tarafından imzalandı. 

Sendikamız ile Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında 15 Şubat 
2020 tarihinde üç yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş 
sözleşmesinde işçilerin günlük ücretlerine zam yapılarak sosyal 
haklarında kazanımlar sağlandı.

Samandağ BelediyesiSamandağ Belediyesi
Toplu İş SözleşmesiToplu İş Sözleşmesi

Muğla Belediyesi Muğla Belediyesi Toplu İş SözleşmesiToplu İş Sözleşmesi

Sendikamız ile Kemalpaşa Beledi-
yesi arasında iki yıl süreli toplu iş 
sözleşmesi imzalandı ve toplu iş söz-
leşmesi töreni düzenlendi.  Toplu iş 
sözleşmesinde işçilerin günlük üc-
retlerine zam yapılarak sosyal hak-
larında kazanımlar sağlandı.

Toplu iş sözleşmesi imza törenine; DİSK Ge-
nel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Başka-
nımız Remzi Çalışkan, Kemalpaşa Belediye 
Başkanı Rıdvan Karakayalı, Toplu Sözleşme 
Daire Başkanı Çetin Çalışkan, Örgütlenme 
Daire Başkanı Taner Şanlı, DİSK Ege Bölge 
Temsilcisi Memiş Sarı, İzmir 3 No’lu Şube 
Başkanı Faruk Saral ve Şube Yönetim Kurulu 
üyeleri, İzmir şubelerimizin başkan ve yöne-
ticileri ile üyelerimiz katıldı. 

İmzalanan toplu iş sözleşmesinde işçilere; 
öğle yemeği-yemek yardımı, günlük koruyu-
cu gıda yardımı, engelli her çocuğu için ayda 
3 günlük ücreti tutarında engelli çocuk yar-
dımı, aylık yakacak yardımı, yıllık giyim yar-

dımı, yıllık izin yardımı, yıllık temizlik yardımı, 
öğrenim gören çocukları için tahsil durum-
larına göre yıllık öğrenim yardımı, Ramazan 
ve Kurban Bayramı öncesinde gıda yardımı, 
çalışma süreleri esas alınmak üzere kıdemli 
işçiliği teşvik primi, 3 Aralık Dünya Engelliler 
Gününde engelli personele izin ve engelli 
yardımı, engelli çocuğu olan işçiye normal 
çalışma saatlerinin son bir saatinde izin,  iş-
yerinde fiilen çalışan engelli işçinin kendisi, 
engelli eşi ve çocuklarına SGK tarafından 
tespit edilip yapılmayan her türlü protez, 
koltuk değneği, akülü tekerlekli sandalye ve 
benzeri araçları heyet raporu doğrultusun-
da işverence karşılanması ile yılda dört ikra-
miye verilmesi kararlaştırıldı.

Sözleşmeye eklenen bir madde ile de, işçi-
lerin ailesinin şikayeti üzerine aile içi şiddet 
uygulandığı durumlarda, sosyal hizmet uz-
manının yapacağı değerlendirme ve adli 
makamlara yansıyan durumlar var ise, bun-
ları belgelemek koşulu ile işçinin maaşının % 
50’sinin bir yıl süre ile mağdur olan eşine ve 
çocuğuna ödenmesi ve 25 Kasım’ın Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele günü olarak ka-
bul edilmesi sağlandı.

Toplu iş sözleşmesi imza töreni karşılıklı im-
zaların atılması sonrasında verilen plaketler-
le sona erdi.
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Toplu iş sözleşmesi imza törenine; Genel 
Başkanımız Remzi Çalışkan, Turgutlu Bele-
diye Başkanı Çetin Akın, Manisa Milletvekili 
Bekir Başevirgen, Toplu Sözleşme Daire Baş-
kanı Çetin Çalışkan, İzmir 7 No’lu Şube Baş-
kanı Özgür Genç ve şube yöneticileri, İzmir 
şubelerimizin başkanları, Turgutlu Belediye-
si başkan yardımcıları ve daire başkanları ile 
üyelerimiz katıldı. Genel Başkanımız Remiz 
Çalışkan yaptığı konuşmada emeğe ve de-
mokrasiye yönelik saldırılara karşı işçilerin 
birliği ve mücadelesinin önemine değindi. 

Sözleşmeyle işçilere; aylık yemek yar-
dımı, aylık ulaşım yardımı, öğrenim 
gören çocukları için tahsil durumla-
rına göre yıllık öğrenim yardımı, yıllık 
izin yardımı, ücretsiz lojman ve loj-
manda oturmayanlara her ay konut 
kira bedeli, yıllık giyim ve koruyucu 
eşya yardımı ile yılda iki ikramiye veril-
mesi kararlaştırıldı. 

Toplu iş sözleşmesi İstanbul Konut İş-
çileri Şube Başkanı Nebile Irmak Çetin 
ile Acıbadem Hukukçular ve İdareciler 
Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Hülya 
Nevşehirli tarafından imzalandı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesinde işçilere; 
öğle yemeği-yemek yardımı, belediye binası 
dışında çalışanlara günlük sorumluluk zammı, 
her ay yakacak yardımı, her ay giyim yardımı, 
her ay temizlik yardımı, Ramazan ve Kurban 
Bayramları ile yılbaşı erzak yardımlarına istina-
den her ay ek gıda yardımı, yıllık izin yardımı, 
öğrenim gören çocukları için tahsil durum-
larına göre yıllık öğrenim yardımı,  yaptıkları 
hizmetlerin olağanüstülüğü belirgin olanlara 

Turgutlu BelediyesiTurgutlu Belediyesi
Toplu İş SözleşmesiToplu İş Sözleşmesi

Sendikamız ile Turgutlu Belediyesi arasında 23 Ocak 
2020 tarihinde iki yıl süreli toplu iş sözleşmesi imza-
landı.  Toplu iş sözleşmesinde işçilerin günlük ücret-
lerine zam yapılarak sosyal haklarında kazanımlar 
sağlandı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesinde işçilere; 
öğle yemeği-yemek yardımı, iş pozisyonuna 
göre fiilen çalışılan günler için sorumluluk 
primi, aylık yakacak yardımı, yılda dört kez 
temizlik yardımı, yaz ve kış mevsimlerinde 
giyim yardımı, öğrenim gören çocukları için 
tahsil durumlarına göre yıllık öğrenim yardı-
mı, yıllık gıda paketi yardımı, yıllık izin yardı-
mı, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 
gıda yardımı, çalışma süreleri esas alınmak 
üzere kıdemliliğe özendirme primi, çocuk-
larını sünnet ettirmeleri durumunda sünnet 

yardımı, sosyal ve kültürel birikimlerinin 
geliştirilmesi ve artırılması amacıyla bele-
diye tarafından kentin merkezi bir yerinde 
işçi lokali açılması ile 1 Mayıs ve Cumhuri-
yet Bayramı ödemesi ile yılda dört ikramiye 
verilmesi kararlaştırıldı.

Toplu iş sözleşmesi Genel Başkanımız Rem-
zi Çalışkan ile Turgutlu Belediye Başkanı 
Çetin Akın tarafından imzalandı. Coşkulu 
geçen toplu iş sözleşmesi töreni çekilen ha-
laylarla sona erdi.

Muğla Belediyesi Muğla Belediyesi Toplu İş SözleşmesiToplu İş Sözleşmesi

Acıbadem Hukukçular Acıbadem Hukukçular 
ve İdareciler Sitesi  ve İdareciler Sitesi  
Toplu İş SözleşmesiToplu İş Sözleşmesi

Sendikamız ile Acıbadem Hukuk-
çular ve İdareciler Sitesi Yönetim 
Kurulu Başkanlığı arasında 8 Ocak 
2020 tarihinde iki yıl süreli toplu iş 
sözleşmesi imzalandı. Toplu iş söz-
leşmesinde işçilerin günlük ücret-
lerine zam yapılarak sosyal hakla-
rında kazanımlar sağlandı. 

Sendikamız ile Foça Belediyesi arasında 10 
Ocak 2020 tarihinde bir yıl süreli toplu iş 
sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesin-
de işçilerin günlük ücretlerine zam yapıla-
rak sosyal haklarında kazanımlar sağlandı.

Foça Belediyesi'nde Foça Belediyesi'nde Toplu İş SözleşmesiToplu İş Sözleşmesi

hizmet özendirme ödülü ile yılda dört ikrami-
ye verilmesi kararlaştırıldı. Sözleşmeye ekle-
nen bir madde ile de eşine şiddet uyguladığı 
tespit edilen personelin maaşı ve tüm sosyal 
alacaklarının 6 ay boyunca  eşine ödenmesine 
karar verildi.

Toplu iş sözleşmesi İzmir 4 No’lu Şube Başka-
nı Aydın Tekin ile Foça Belediye Başkanı Fatih 
Gürbüz tarafından imzalandı. 

İmzalanan toplu iş sözleşmesinde 
işçilere; öğle yemeği-yemek yardı-
mı, yapılan işin vasfına göre her ay 
sorumluluk zammı, her ay giyim 
yardımı, öğrenim gören çocukları 
için tahsil durumlarına göre yıllık 
öğrenim yardımı, 20 yıl ve daha 
fazla çalışan işçilere emekli olduk-
larında 1 aylık çıplak maaşı tuta-

Milas Belediyesi'nde Milas Belediyesi'nde İşçilere Yıllık İzin Yardımıİşçilere Yıllık İzin Yardımı
Sendikamız ile 
Milas Belediyesi 
arasında 1 Ocak 
2020 tarihinde 
üç yıl süreli toplu 
iş sözleşmesi 
imzalandı. Toplu 
iş sözleşmesinde 
işçilerin günlük 
ücretlerine zam 
yapılarak sosyal 
haklarında 
kazanımlar 
sağlandı.

rında teşvik primi, yaptıkları hiz-
metlerin olağanüstülüğü belirgin 
olanlara hizmet özendirme ödülü 
ile yılda dört ikramiye verilmesi 
kararlaştırıldı.

Toplu iş sözleşmesi Muğla Şube 
Başkanı Uzay Kocabaş ile Milas 
Belediye Başkanı Muhammet To-
kat tarafından imzalandı. 
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İmzalanan toplu iş söz-
leşmesinde işçilere; öğle 
yemeği-yemek yardımı, 
sorumluluk gerektiren 
ve işin niteliği gereği ağır 
hizmeti ve beraberinde 
yıpranmayı gerektiren iş-
lerde fiilen çalışacak olan 
işçilere her ay için sorum-
luluk zammı, ağır ve yıp-
ranma primi, çalışanlar 
arasında tahsil yapmayı 
teşvik etmek amacıyla 
sözleşme süresince her 
ay yüksek tahsil yapmış 
işçilere tahsil zammı, her 
ay aile ve çocuk yardımı, 
engelli çocukları için ay-

İmzalanan toplu iş sözleşmesinde işçilere; 
öğle yemeği- yemek yardımı, işçi servisi 
veya fiilen çalışılan günler için günlük yol 
yardımı, aylık yakacak yardımı, Ramazan 
ve Kurban Bayramları öncesi bayram yar-
dımı, öğrenim gören çocukları için tahsil 
durumlarına göre yıllık öğrenim yardımı, 
yıllık giyim ve koruyucu eşya yardımı ile 
ikramiye verilmesi kararlaştırıldı.  Ayrıca 

Sözleşmeyle işçilere; öğle yemeği-yemek 
yardımı, yol yardımı, şoför ve operatörlere 
günlük direksiyon primi, her ay yakacak 
yardımı, yılda iki kez olmak giyim yardı-
mı, öğrenim gören işçi çocuklarının tahsil 
durumlarına göre yıllık öğrenim yardı-
mı, Kurban Bayramı yardımı, Muharrem 

Kırklareli Belediyesi'nde
Toplu İş SözleşmesiToplu İş Sözleşmesi

Sendikamız ile Kırklareli Belediyesi arasında 
21 Ocak 2020 tarihinde iki yıl süreli toplu iş 
sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesinde 
işçilerin günlük ücretlerine zam yapılarak sos-
yal haklarında kazanımlar sağlandı.

Sendikamız ile Nizamiye Belediyesi arasında 3 
Ocak 2020 tarihinde bir yıl süreli toplu iş söz-
leşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesinde işçi-
lerin günlük ücretlerine zam yapılarak sosyal 
haklarında kazanımlar sağlandı. 

Sendikamız ile Nilüfer Belediyesi şirketi Nilbel Sos. Tes. Otel Düğün Salonu 
Kreş Kaf. ve Oto. İşl. A.Ş. arasında 18 Ocak 2020 tarihinde iki yıl süreli toplu 
iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesinde işçilerin günlük ücretlerine 
zam yapılarak sosyal haklarında kazanımlar sağlandı.

lık yardım, öğrenim gö-
ren çocukları için tahsil 
durumlarına göre yıllık 
öğrenim yardımı, yıllık 
izin yardımı, Ramazan 
Bayramı öncesi gıda 
paketi yardımı, Kurban 
Bayramları öncesi giyim 
yardımı, 1 Mayıs ödeme-
si ile yılda dört ikramiye 
verilmesi kararlaştırıldı.

Toplu iş sözleşmesi Trak-
ya Şube Başkanı Salim 
Şen ile Kırklareli Belediye 
Başkanı Mehmet Siyam 
Kesimoğlu tarafından 
imzalandı.

Ergani Belediyesi'nde
Toplu İş SözleşmesiToplu İş Sözleşmesi

Nilüfer Belediyesi 'nde 
“Özel İstihdam Büroları” Aracılığıyla“Özel İstihdam Büroları” Aracılığıyla
İşçi Temini Sağlanamaz Maddesiİşçi Temini Sağlanamaz Maddesi

sözleşmede “işverenin hiçbir şart altında 
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile 
düzenlenen “Özel İstihdam Büroları” ara-
cılığıyla işçi temini sağlayamaz” maddesi 
yer aldı. 

Toplu iş sözleşmesi Bursa Şube Başkanı 
Selahattin Atak ile Nilüfer Belediye Başka-
nı Turgay Erdem tarafından imzalandı. 

Sözleşmeyle işçilere; 
öğle yemeği-yemek yar-
dımı, her ay sosyal yar-
dım, yılda iki kez olmak 
giyim yardımı, öğrenim 
gören işçi çocuklarının 
tahsil durumlarına göre 
yıllık öğrenim yardımı, 
Ramazan ve Kurban Bay-
ramı yardımı, yıllık izin 
yardımı, 1 Mayıs ödeme-

Nizamiye Belediyesi'ndeNizamiye Belediyesi'nde
Toplu İş SözleşmesiToplu İş Sözleşmesi

ayında Aşure yardımı, yılda dört ikramiye 
ödenmesine karar verildi. 

Toplu iş sözleşmesi Tunceli Şube Başkanı 
Şükran Yılmaz ile Nizamiye Belediye Baş-
kanı Cafer Kırmızıçiçek tarafından imza-
landı. 

Sendikamız ile Ergani Belediyesi arasında 28 
Ocak 2020 tarihinde üç yıl süreli toplu iş söz-
leşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesinde işçi-
lerin günlük ücretlerine zam yapılarak sosyal 
haklarında kazanımlar sağlandı. 

si, 8 Mart’ta kadın işçile-
re idari izin ile yılda dört 
ikramiye ödenmesine 
karar verildi. 

Toplu iş sözleşmesi Di-
yarbakır 2 No’lu Şube 
Başkanı Kamuran Taş ile 
Ergani Belediye Başkanı 
Ahmet Kaya tarafından 
imzalandı. 

İmzalanan toplu iş sözleş-
mesinde işçilere; öğle yeme-
ği-yemek yardımı, ücretsiz 
servis veya günlük yol yardı-
mı, meslek gruplarındaki çalı-
şanlar için günlük sorumluluk 
zammı, her ay yakacak yardı-
mı, her ay gıda yardımı, Ra-
mazan ve Kurban Bayramları 
öncesi bayram yardımı, yıllık 
giyim ve koruyucu eşya yar-

Sendikamız ile 
Kozlu Belediyesi 
Personel Ltd. Şti. 
arasında 15 Ocak 
2020 tarihinde 
iki yıl süreli toplu 
iş sözleşmesi 
imzalandı. Toplu 
iş sözleşmesinde 
işçilerin günlük 
ücretlerine zam 
yapılarak sosyal 
haklarında 
kazanımlar 
sağlandı.

Kozlu Belediyesi'nde Kozlu Belediyesi'nde Toplu İş SözleşmesiToplu İş Sözleşmesi

dımı, öğrenim gören çocuk-
ları için tahsil durumlarına 
göre yıllık öğrenim yardımı 
ile yılda 30 günlük ikramiye 
verilmesi kararlaştırıldı. 

Toplu iş sözleşmesi Zongul-
dak Şube Başkanı Enis Diz-
daroğlu ile Kozlu Belediye 
Başkanı Ali Bektaş tarafından 
imzalandı. 
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OCAK-ŞUBAT’TA
ŞUBE TEMSİLCİLER KURULU EĞİTİMLERİ

İzmir 7 No’lu Şube Temsilciler Kurulu ve Komite Eğitimleri

Çanakkale Şube Temsilciler Kurulu Eğitimi

Muğla Şube Temsilciler Kurulu Eğitimi

Balıkesir Şube
Temsilciler Kurulu Eğitimi

Tekirdağ Şube Temsilciler Kurulu Eğitimi

Erzincan Belediye’sinde
Örgütlenme ve Eğitim Toplantıları

Trakya Şube
Temsilciler Kurulu Eğitimi

Antalya Şube
Temsilciler Kurulu Eğitimi

Sendikamız 2019 yılında başlattığı Şube Tem-
silciler Kurulu Eğitimlerini 2020 yılında da ara 
vermeden devam ettirmektedir. Şubelerimiz 
düzeyinde gerçekleştirdiğimiz Temsilciler Ku-
rulu Eğitimleri 2 tam gün sürecek şekilde ve 
şube yönetim, denetim ve disiplin kurulu üye-
leri ile işyeri sendika temsilcilerimize yönelik 
gerçekleştirilmiştir. Temsilciler Kurulu Eğitim-

lerinde; sendikal hareketin tarihi, sendikal 
anlayışımız ve ilkelerimiz, sendikamız örgüt 
şeması ve kurulları, yasal mevzuattan kaynak-
lanan haklarımız, 696 sayılı KHK ve sonrasında 
belediye şirketlerindeki durum, 30 Haziran 
sonrası örgütlenme ve toplu sözleşme süreci, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği, emeğe yönelik saldı-
rı adımları, ekonomik kriz ve sendikal mücade-

lenin geleceği konuları işlenmiştir. Eğitimlere, 
Eğitim Daire Başkanı Mehmet Salih Doğrul, 
Eğitim Daire Müdürü Faruk Özdemir, Eğitim 
Daire uzmanları Pınar Abdal ve Gökhan Al-
puğan katılmıştır. Ocak ve Şubat aylarında 
7 şubemizde gerçekleştirilen bu eğitimlere 
toplam 395 temsilci ve yöneticimiz katılmıştır. 

6-9 Ocak tarihleri arasında yapılan İzmir 7 
No’lu Şubemiz eğitimlerinin 6-7 Ocak’ta ger-
çekleşen ve iki gün süren Temsilciler Kurulu 
eğitimine 27 kişi katılmıştır. 8 Ocak sabah 
İzmir 7 No’lu Şubemizin örgütlü olduğu Bor-
nova Belediyesi Park-Bahçeler ve Fen İşleri 

16 ve 17 Ocak tarihlerinde iki gün süren Çanakkale Şube Temsilciler Ku-
rulu Eğitimi, Belediye Çalışanları Eğitim ve Sosyal Tesisleri’nde gerçek-
leştirilmiş, eğitime 21 temsilci ve yöneticimiz katılmıştır.

3-7 Şubat arası iki grup şeklinde gerçekleştirilen Muğla Şube Temsilciler 
Kurulu eğitimlerinin ilki 3-4 Şubat tarihlerinde gerçekleşmiş; eğitimde 
Milas, Bodrum, Didim ve Kuşadası Belediyeleri’nden Şube Temsilciler, 
Denetim ve Disiplin Kurulu üyesi 46 kişi katılmıştır.

5-6 Şubat’ta gerçekleşen eğitim Muğla Büyükşehir, Ula, Köyceğiz, Sivas-
lı ve Menteşe Belediyelerinden Şube Temsilciler, Denetim ve Disiplin 
Kurulu üyesi 31 kişi ile gerçekleşmiştir.

27 ve 28 Ocak tarihlerinde iki gün süren Tekirdağ Şube Temsilciler 
Kurulu Eğitimi, ilk gün TESKİ binasında, ikinci gün belediye binasında 
gerçekleştirilmiş, eğitime 31 temsilci ve yöneticimiz katılmıştır.

13 ve 14 Ocak tarihlerinde iki grup halinde ger-
çekleştirilen Balıkesir Şube Temsilciler Kurulu 
Eğitimi şube binamızda yapılmış, eğitimlere 
toplam 46 temsilci ve yöneticimiz katılmıştır.

10 ve 11 Şubat tarihlerinde Eğitim Daire Başkanı M. Salih Doğrul ve Eği-
tim Daire Müdürü Faruk Özdemir Tunceli Şube yöneticilerimizle birlikte 
Erzincan Belediyesi ve belediye şirketinde çalışan işçileri ziyaret ederek 
örgütlenme ve eğitim toplantıları gerçekleştirmişlerdir.

18-19 Şubat’ta gerçekleşen Trakya Şube Tem-
silciler Kurulu’na yönelik eğitime Şube Yönetim, 
Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin olduğu 
42 kişi katılmıştır.

24 ve 25 Şubat tarihlerinde iki gün süren Antal-
ya Şube Temsilciler Kurulu Eğitimi’ne 39 temsil-
ci ve yöneticimiz katılmıştır. 

Müdürlüğü işyeri komitelerine, öğleden son-
ra ise Temizlik Müdürlüğü işyeri komitelerine 
yönelik eğitimler gerçekleşmiştir. Sabahki eği-
time 41, öğleden sonraki eğitime ise 32 işçi 
katılmıştır.

9 Ocak sabahı Bornova Belediyesi İdari İşler Bi-
rimi işyeri komitelerine yönelik eğitime 23 kişi 
katılırken, eğitimler Manisa/Turgutlu Beledi-
yesi’nde gerçekleşen ve 16 üyemizin katıldığı 
eğitimler ile sonlanmıştır.
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TÜRKİYE’DE      KADIN EMEĞİ

Kadınların İşgücüne Katılımı Yetersiz!

Türkiye’de işgücüne erkek nüfusunun yüzde 72,7’si katılabilirken, ka-
dın nüfusunun yalnızca yüzde 34,2’si işgücüne katılmaktadır. AB ve 
OECD üye ülke ortalamalarına bakıldığında ise kadınların ve erkek-
lerin işgücüne katılım oranlarının yüzde 52’den fazla olduğu görül-
mektedir. Türkiye ile benzer demografik ve sosyo-ekonomik yapılara 
sahip ülkelerden İtalya’da kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 
41,1, Yunanistan’da yüzde 44,3, Güney Afrika’da yüzde 48,4, İspan-
ya’da ise yüzde 53’tür.

İşgücü İçerisindeki Her 10 Kadından
Yalnızca 3’ü Çalışıyor…

Türkiye’de işgücü içerisindeki her 10 kadından yalnızca 3’ü istihda-
ma katılabildi. Kadınların istihdama katılım oranı yüzde 29,4 iken 
erkeklerin istihdama katılım oranı yüzde 65,7.  AB üye ülke ortala-
masında kadınlarda istihdama katılım oranı yüzde 48,7, erkeklerde 
yüzde 60,6; OECD üye ülke ortalamasında kadınların istihdam oranı 
yüzde 50, erkeklerin istihdam oranı yüzde 65’tir.

2019 Yılında 500 Bin Kadın Ev İçi Bakım 
Hizmetleri Nedeniyle İşinden Ayrıldı,

12 Milyon Kadın İse Ev İşleri Nedeniyle Çalışma 
Hayatına Giremedi!

Resmi verilere göre “ailedeki çocuklara veya bakıma muhtaç yetiş-
kinlere bakmak için” işinden ayrılan kadın sayısı yıldan yıla arttı. 2014 
yılında 465 bin kadın ev içi bakım hizmetlerini sağlamak için işinden 
ayrılmışken bu sayı 2019 yılında 29 bin kişi artarak ve 494 bine ulaştı. 
Aynı sebeple işinden ayrıldığını belirten erkek sayısı ise kadın sayısı-
nın yalnızca yüzde 3’ü kadar. 

İşsiz Kadın Sayısı 2014’ten 2019’a Yılda Yüzde 
52 Arttı, 2 Milyona Yaklaştı!

Ülkelere göre kadın işsizliği oranlarını karşılaştırdığımızda ekonomik 
kriz içerisinde olan ülkelerde kadın işsizliğinin arttığı görülmüştür. 
AB üye ülke ortalamasında kadın işsizliği oranı yüzde 7,1; OECD üye 
ülkelerinde yüzde 5,4’tür. Türkiye’de ise yüzde 14 olan kadın işsizliği 

Mart 2020
Mart 2020

DİSK/GENEL-İŞ Araştırma Dairesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’ne atfen kadın işçilerin çalışma hayatında karşılaştıkları 

sorunları görünür kılmak amacıyla her yıl düzenli olarak hazırladıkları 
Kadın Emeği raporlarının bu yıl beşincisini yayımladı.

oranı OECD üye ülke ortalamasının 3, AB üye ülke ortalamasının 2 katı-
dır. Ekonomik kriz içerisindeki ülkelerden Yunanistan’da kadın işsizliği 
oranı yüzde 24,2, İtalya’da yüzde 11,8;  Güney Afrika’da ise yüzde 29’dur 
2014 yılı Kasım ayında 1 milyon 151 bin (yüzde 26,6) olan işsiz kadın 
sayısı 2019 yılı Kasım ayına gelindiğinde 604 bin kişi artmış (artış oranı 
yüzde 52) ve 1 milyon 755 bine çıkmıştır. Kriz döneminde kadın işsiz-
liği daha da arttı. 2017 yılında yüzde 13,4 (1 milyon 383 bin kişi) olan 
kadın işsizliği oranı,  2019 yılında yüzde 16,6’ya (1 milyon 755 bin kişi) 
yükseldi.

İşsizlik En Çok Genç Kadınları Etkiliyor; 
Ekonomik Krizin Etkisi ile 15-24 Yaş Arası Kadın 

İstihdamı 130 Bin Azaldı,
Kadın İşsizliği 98 Bin Kişi Arttı

15-24 yaş arası genç kadınların istihdama katılım oranı yüzde 21,4 iken 
genç erkeklerin istihdama katılma oranları yüzde 43,9’dur. Yani her 10 
genç kadından yalnızca ikisi çalışabilirken her 10 genç erkekten 4’ü 
çalışmaktadır.  İşsizlikte ise her 10 genç kadından 3’ü işsizdir ve işsizlik 
oranları her geçen yıl artmaktadır. Buna göre genç kadın işsizlik oranı 
yüzde 30,9 iken genç erkeklerin işsizlik oranı yüzde 21’dir. 

1 Milyondan Fazla Kadın Uzun Sürelerle ve
Kayıt Dışı Çalıştırılıyor 

Haftalık 45 saatten fazla çalıştırılan kadın sayısı her yıl artarken bu ka-
dınların kayıt dışı çalıştırılma oranı da artmaktadır. 2019 yılında 2 mil-
yon 932 bin kadın haftalık 45 saatten fazla çalıştırılırken bu kadınların 
yüzde 34,4’ü (1 milyon 9 bin) kayıt dışı çalıştırılmıştır.

Türkiye’de Erkekler, Kadınlardan
Yüzde 8 Fazla Kazanıyor

2018 yılında erkeklerle kadınlar arasındaki cinsiyete dayalı ücret farkı 
yüzde 8 olarak gerçekleşmiştir. Yani kadınlar erkeklerden yüzde 8 daha 
az kazanmıştır. Ücret ayrımının meslek lisesi mezunu kadın ve erkekler 
arasında en yüksek düzeyine ulaştığı görülmektedir. Meslek lisesi me-
zunu kadınlar, erkeklere göre yüzde 30 az kazanmıştır. En az fark ise 
lise mezunu kadın ve erkekler arasındadır. Lise mezunu kadınlar, lise 
mezunu erkeklere göre yüzde 14 daha az kazanmıştır.

TÜİK, OECD, EUROSTAT, AÇSHB  verileri kullanılarak hazırlanan raporda şu başlıklar öne çıktı:  
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TÜRKİYE’DE      KADIN EMEĞİ

Türkiye işçi sınıfının mücadele ederek kazandığı ve koru-
duğu kıdem tazminatı bir kez daha saldırı altında. Med-
yada yer alan haberlere, yapılan açıklamalara ve siyasal 
iktidarın yayınladığı programlara bakıldığında bu saldı-
rı adımının 2020 yılı içinde atılması kuvvetle muhtemel-
dir. Özellikle 4 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayım-
lanan “2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nda 
yer alan ve kurulması hedeflenen ‘Tamamlayıcı Emeklilik 
Sistemi (TES)’ kıdem tazminatına saldırının yeni ve gün-
cel adı olarak işçi sınıfının karşısına konmuştur

2017 yılında getirilen ve adına “otomatik” dedikleri ancak 
gerçekte “Zorunlu BES” olarak işçilere emekçilere dayatılan 
sisteme karşı çıkarken buna dikkat çekmiştik. “İkinci emek-
lilik” süsü verilerek güzellemesi yapılan bu sistemin aslında 
kamusal emekliliğin tasfiyesi olduğunu ve aynı zamanda 
kıdem tazminatını fona devretmek için bir adım olduğunu 
belirterek o zaman cayma hakkını örgütlemiştik. Cayma 
hakkını kullanıp Zorunlu BES’ten çıkışlar yoğun olunca sis-
temden çıkışları engellemek, çıkanları ise yeniden sisteme 
dâhil etmek için  yoğun bir çaba ve saldırı içine girdiler. 

Nisan 2019’da açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) 
“Kıdem Tazminatı Fonu ile BES’in Entegrasyonu” hedefinin 
planlandığı kamuoyuna duyurulmuş, ancak detaylı bir 
açıklama yapılmamıştı. Daha sonra yayımlanan “2020 Yılı 
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nda da kıdem tazminatı-
na dair herhangi bir bilgi yer almamıştı. Ancak bu durum 
kıdem tazminatına saldırının ortadan kalktığı anlamına gel-
memektedir. Çünkü programda yer alan 223.3 numaralı ted-
birde yazan “Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi, 
sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeni-
den düzenlenerek tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüş-
türülecektir” cümlesi kıdem tazminatına saldırı konusunda 
önemli bir işarettir. Mevcut BES’te sadece emekçilerden 
yapılan kesinti ve göstermelik devlet katkısı söz konusudur. 
Açıklanan programda sisteme dair bütün detaylar yer alma-
sa da, söz konusu tedbirdeki “fon tutarını artıracak şekilde” 
ifadesi ile işverenlerden de bir kesinti yapılacağı, bunun da 
kıdem tazminatı karşılığında olacağı anlaşılmaktadır. Bu şe-
kilde YEP’te yer alan kıdem tazminatı ile bireysel emeklilik 
sisteminin entegrasyonunun Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 
(TES)  adıyla hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Yıllardır gündemden düşürülmeyen kıdem tazminatının 
fona devri konusu şimdi “ikinci emeklilik” ve “tamamlayıcı 
emeklilik” adı altında bir sistemle yapılmaya çalışılmaktadır. 
Ancak Türkiye işçi sınıfı daha önceki saldırılar karşısında na-
sıl iktidara geri adım attırdıysa, bu saldırıya karşı da müca-
dele edecektir. 

Raporun Değerlendirmesi;
Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu kriz or-
tamının ve süregelen muhafazakâr politikaların 
erkek egemen anlayışla da beslenmesi ile kadın 
emeği ikincilleştirildi. Artan işsizlik, kadının gü-
vencesiz ve kayıt dışı istihdamı karşısında şu ta-
lepler sıralandı: 

• Kadınlara güvenceli ve sürekli istihdam sağlaya-
cak politikalar planlanmalı ve hayata geçirilmeli-
dir.

• Kayıt dışı istihdam ve uzun çalışma sürelerine 
karşı denetim mekanizmaları geliştirilmeli, caydı-
rıcı önlemler alınmalıdır.

• Cinsiyet ayrımına dayalı işbölümüyle şekillenmiş 
istihdam alanlarında kadın işi erkek işi ayrımına 
karşı eşitlikçi istihdam politikaları uygulanmalıdır.

• Kadınla erkek arasındaki cinsiyete dayalı ücret 
açığı giderilmeli, aynı işi yapan ya da eşdeğer işi 
yapan kadınla erkek arasındaki ücret farkını yara-
tan uygulamalar ortadan kaldırılmalı, işverenler 
denetlenmelidir.

• Kadının sorumluluğu olarak görülen ve çalışma 
hayatına katılmasındaki en önemli engeli oluş-
turan ev içi hizmetler ve çocuk-yaşlı bakımı için 
kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından 
kreş, gündüz bakım evi, hasta ve yaşlı bakım evle-
ri gibi merkezler açılmalıdır.

• Kadın istihdamını geliştiren en önemli olgu 
eğitimdir. Eğitim politikaları toplumsal yapının 
dayattığı ataerkilliğin ötesine geçerek eşitlik te-
melinde yeniden düzenlenmeli ve eğitimde fırsat 
eşitliği sağlanmalıdır.

• Başta işyerleri olmak üzere hayatın her alanın-
da kadına yönelik taciz ve şiddete karşı önlemler 
alınmalıdır.

• Toplu sözleşmelerde cinsiyet eşitliği esas alan 
düzenlemeler yapılmalıdır.

• 8 Mart tüm kadınlara resmi ve ücretli tatil günü 
ilan edilmelidir.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi

KIDEM TAZMİNATINA 
SALDIRIDIR!
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ORTA SAYFA

Genel Kurul’dan bir gün önce DİSK 53. Ku-
ruluş Yıldönümü Etkinliği düzenlendi. 5 
kıtadan 45 sendikanın katıldığı etkinlikte 
söz alan konuklar, sürdürdükleri mücade-
leleri aktardı. Kapitalist küreselleşmeye 
karşı işçi sınıfının enternasyonal dayanış-
masının önemine vurgu yaptılar. 

İlk konuşmayı Avrupa’da işçi hakları üze-
rine araştırmalar yapan Sten de Spigelare 
yaptı ve uluslararası dayanışmanın öne-
mini vurguladı.

Avrupa Sendikalar Eğitim ve Araştırma 
Enstitüsü’nden (ETUI) Stan De Spiege-
laere, uluslararası dayanışma örnekleri 
aktardı. Bunlardan biri, Avrupa’nın en 
büyük ve ünlü havayolu şirketlerinden 
Ryanair’da verilen mücade oldu. İşçi hak-
larını sürekli gasp eden bu şirkete karşı 
çeşitli ülkelerden sendikaların mücadele 
yürüttüğünü, ancak başarılı olamadığını 
anlatan araştırmacı, “Danimarkalılar, İr-
landalılar, Fransızlar, son olarak 2018’de 
Portekizliler ayrı ayrı kendi ülkelerinde 
denedi, olmadı. Sonunda birçok ülkeden 
sendikalar bir araya geldi, uluslararası bir 
grev yapıldı ve zafer elde edildi. Bizlere 
uluslararası dayanışma lazım. Renault 
işçileri, H&M işçileri kazanmak istiyorsa 
uluslararası dayanışma gerekli” ifadelerini 
kullandı.

Latin Amerika ülkesi Arjantin’den kon-
feransa katılan Arjantin Bağımsız Sen-
dikalar Konfederasyonu (CTA-A) Genel 
Sekreteri Ricardo Peidro, konuşmasın-
da işçi dayanışmasının önemine vurgu 
yaptı. 

“Halkın, çalışan insanların, ücretle çalışan-
ların çıkarlarını budamayı hedefleyen her 
türlü girişim, yasa tasarısı, değişiklik öne-
risi önümüze reform adı altında sunul-
maktadır” yorumunda bulundu. “Makron 
önce iş yasasını hedef aldı, sendikal hak-
ları kısıtlamayı hedefledi. Bu saldırıya kar-
şı geniş bir sendikal birlikle direnemedik. 
Geçen yılın sonuna doğru da emeklilik 
yasasının değiştirilmesi gündeme geldi. 
Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Sendi-
kalar, avukatlar, sanatçılar, memurlar, hep 

birlikte direndik, dire-
niyoruz. Tasarı Bakan-
lar Kurulu’ndan geçti, 
gelecek hafta Mec-
lis’te görüşülecek. Ta-
sarının tümüyle geri 
çekilmesini istiyoruz.” 
dedi. 

Yalçın, Fransa'da gün-
demde olan emeklilik 
reformları ile ilgili ise 

“Esas amaçları, emekli 
haklarını uluslararası mali sermayeye dev-
retmektir” dedi. Yalçın, Fransa’daki grev ve 
işçi eylemlerinin halkta karşılık bulduğu-
nu ve değişim rüzgârının estiğini belirtti.
Güney Kore Sendikalar Konfederasyo-
nu’ndan (KCTU) Mikyung Ryu, Uluslara-
rası dayanışmanın önemine dikkat çekti. 
Türkiye’de sendikal hareketin yaşadığı 
sıkıntıları yakından takip ettiklerini belir-
terek, “Biz de aynı sorunlarla karşı karşıya-
yız. Uluslararası dayanışma sayesinde bu 
yoğun baskılara rağmen ayakta kalabili-
yoruz, mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi. 

EMEĞİN TÜRKİYE'SİNİ KURACAĞIZ!

DİSK’in 16. Olağan Genel Kurulu 14-15-16 Şubat 2020 tarihinde 
İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. 2020’lerin 
DİSK’i Emeğin Türkiye’si sloganı ile toplanan Genel Kurul’da 
DİSK’in çarkı birlik ve dayanışma ile güçlendi mücadele ile de 
büyüyecek. 

“Türkiye'deki durum bir vertigoya benzi-
yor” dedi. Peidro, işçiler üzerindeki baskı-
lara ilişkin, “Bizler sendikalar olarak bunla-
rı durdurmak için bir direniş göstermeliyiz” 
ifadelerini kullandı.

Ricardo Peidro, sendikaların işçi hakları-
nın yanı sıra demokrasi ve barış için de 
mücadele etmek zorunda olduğunu kay-
detti. Demokrasinin dünyanın her yerin-
de tehdit altında olduğuna dikkat çeken 
Peidro, “Demokrasi olmaksızın sendikalar 
olarak insan onuruna 
yaraşır çalışma koşulla-
rını sağlamamız müm-
kün değil. Kalkınma 
politikalarına alternatif 
oluşturabilmemiz, sos-
yal adaleti sağlamamız 
mümkün değil” dedi. 
Teknolojik gelişmelerin 
işçilere ve çalışma haya-
tına etkisine de değinen 
Peidro, yeni teknolojile-
rin yaratacağı iş kaybına 
karşı işçilerin ve sendikaların sürekli ken-
dilerini güncellemesi gerektiğini vurgula-
dı.

Sendikalarının her türlü baskıya karşı faa-
liyetlerini sürdürdüğünü söyleyen Peidro, 
Latin Amerika ülkelerinde neoliberal poli-
tikalara karşı güçlü direnişlerin olduğunu 
söyledi.
Konferansta söz alan Fransa Genel 
EmekKonfederasyonu (CGT) Yönetim 
Kurulu üyesi Nail Yalçın, Fransa’nın ge-
neline sirayet eden işçi grevlerini hatırlattı. 

DİSK 53. Kuruluş Yıldönümü Etkinliği: 5 Kıtadan 45 Sendika

Temel amaçlarının ülkedeki sendikal hak-
ların gelişmesini sağlamak olduğunu söy-
leyen Ryu, son olarak güvencesiz işçilerle 
ilgili yürüttükleri çalışmalarla yeni üyeler 
kazandıklarını ve bugün ül-
kenin en büyük konfede-
rasyonu haline geldiklerini 
ifade etti.  Ryu, bu durumun 
sorumluluklarını artırdığını 
kaydetti. Ülkedeki göçmen 
işçi nüfusu nedeniyle sorum-
luluklarının yalnızca Koreli 
işçilerle sınırlı olmadığını 
belirten Ryu, “Dayanışma sa-
yesinde daha güçlü olabiliriz” 
dedi.

Lübnan Sendika Federasyonu (FENA-
SOL) Genel Sekreteri Castro Abdullah, 

“20. yüzyılla beraber özellikle genel liberal 
bir politikayla bütün dünyayı değiştir-
meye ve yönetmeye çalışan bu emper-
yalist-kapitalist kampın bizlere sunduğu 

“Demokrasi 
olmaksızın sendikalar 

olarak insan 
onuruna yaraşır 

çalışma koşullarını 
sağlamamız mümkün 

değil."
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EMEĞİN TÜRKİYE'SİNİ KURACAĞIZ!

Temel amaçlarının ülkedeki sendikal hak-
ların gelişmesini sağlamak olduğunu söy-
leyen Ryu, son olarak güvencesiz işçilerle 
ilgili yürüttükleri çalışmalarla yeni üyeler 
kazandıklarını ve bugün ül-
kenin en büyük konfede-
rasyonu haline geldiklerini 
ifade etti.  Ryu, bu durumun 
sorumluluklarını artırdığını 
kaydetti. Ülkedeki göçmen 
işçi nüfusu nedeniyle sorum-
luluklarının yalnızca Koreli 
işçilerle sınırlı olmadığını 
belirten Ryu, “Dayanışma sa-
yesinde daha güçlü olabiliriz” 
dedi.

Lübnan Sendika Federasyonu (FENA-
SOL) Genel Sekreteri Castro Abdullah, 

“20. yüzyılla beraber özellikle genel liberal 
bir politikayla bütün dünyayı değiştir-
meye ve yönetmeye çalışan bu emper-
yalist-kapitalist kampın bizlere sunduğu 

DİSK’e En Güzel
Doğum Günü Hediyesi!

DİSK-AR, DİSK tarihini kitaplaştırdı ve 13 Şubat 2020 Perşembe, 
yani DİSK’in kuruluşunun 53. yılında ve 16. Genel Kurul’un 
bir gün öncesindeki programda delegelere ve konuklara bu 
kitabı tanıttı. Kitap 3 cilt olacak ve Aziz Çelik’in ifadesine göre 
2. Cilt 1976-1991; 3. Cilt ise DİSK’in yenden faaliyete başladığı 
1991’den bugüne kadarki dönemi mercek altına alıyor.

DİSK Tarihi kitabının editörü Aziz Çelik; Yayın Danışmanları Can 
Şafak ve Ergün İşeri; araştırma ve arşiv işini DİSK-AR’ın genç 
ve parlak araştırmacıları Deniz Karabulut, Zeynep Kandaz ile 
Meliha Kaplan birlikte yürütmüşler. 

Bu Cilt’e katkıda bulunan yazarlar Süreyya Algül, Zafer Aydın, 
Aziz Çelik, M. Hakan Koçak, Can Şafak, Metin Biçer, Kıvanç Eliaçık, 
Ece Göktürk, Tevfik Güneş, Ergün İşeri, Necdet Okcan oldular.

Kitabın tasarımını Can Kaya yapmış.

Kitap, 16. Genel Kurul’un en önemli etkinliği olarak hafızalarımıza 
kazındı. Haliç Kongre Merkezi toplantı salonunun dış salonunda 
bir duvar üzerine Kitap’ta kullanılan görsel malzemeden 
yararlanılarak hazırlanan pano Genel Kurul’a katılanlara DİSK 
tarihinde bir yolculuk yapma olanağı sundu. 

Panoda kullanılan görsel malzeme DİSK kurucularını, kurucu 
sendikaların tarihini, onların hafızalara kazınan eylemlerini ve 
12 Eylül’de açılan DİSK Davası’nı her karesiyle gözler önüne 
getirdi.

DİSK Tarihi’ni yazanlara, Editör Aziz Çelik Hocanın şahsında 
teşekkürü borç biliriz, hepsinin eline ve aklına sağlık. Bugüne 
kadar bölük pörçük okuduğumuz tarih kapsamlı bir bakış 
açısıyla ele alınmış ve önümüze belgeleriyle getirilmiş durumda. 

Bu eser DİSK’e, emekle, bilgiyle, çalışkanlıkla yoğurulmuş çok 
güzel bir doğum günü hediyesi oldu.

içinden çıkılmaz ciddi sorunlarla karşı 
karşıya olduğumuzu hepimiz biliyoruz” 
dedi. Emperyalist-kapitalist güçlerin pet-
rol ve doğalgaz kuyularını ele geçirmek 
için halkları birbirine düşürdüğünü ve 
bölgeyi ele geçirmeye çalıştığını kaydetti. 
Bu sorunları halkı soyup soğana çeviren 
yönetimlerin değil, halkların çözebilece-
ğini vurgulayan Abdullah, bu nedenle 
Lübnan halkının sokaklarda olduğunu 
belirtti. Lübnan’da verdikleri mücadele-
nin sınıf mücadelesi olduğunu ifade eden 
Abdullah, “Tek başımıza başaramayız, siz-
lerle dayanışmaya ihtiyacımız var” ifadele-
rini kullandı. Abdullah “Bizleri bu aşamaya 
getiren geçmiş hükümetler, başkanlar ve 
sistemin kendisidir. Verdiğimiz mücadele 
bir sınıf mücadelesidir” ifadelerini kullan-
dı.

Filistin Genel Sendikalar Federasyo-
nu (PGFTU) Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmad Mahmoud Hamdan: "Bildiğiniz 
üzere bugünlerde başta Filistin olmak 
üzere bölge halkları son derece ciddi ve 
zor bir siyasal süreç içerisinden geçmek-
tedir. Trump’ın açıkladığı Filistin planı 
için 13 milyon Filistinliden şu ana kadar 
bunlarla masaya oturacak bir Filistinli 
bulamayacaklarını ifade etmek isterim. 
Trump-Netanyahu işbirliğiyle dayatılan 
ve “Yüzyılın Anlaşması” denen programın 
uygulanmasına asla izin vermeyeceğiz.” 
dedi. Hamdan, “Filistin satılık değildir” di-
yerek, özgürlük ve adalet için yan yana 
birlikte mücadeleye devam" dedi. 

Tunus Sendika-
lar Birliği UGTT 
adına yapılan ko-
nuşmada Tunus 
Genel Sendikalar 
Birliği UGTT – Ge-
nel Sekreter Veki-
li Monaem Amira 
şunları söyledi: 

 “Bizler bahsettiği-
miz sınıf ve tabakaların hak ve özgürlük-
lerini savunarak, elde ederek, bu hakları 
hayata geçirerek ve özellikle yönetimlere 
karşı bu mücadelemizin her türlüsünü ve-
rerek, kendi demokratik sistemimizi kura-
bileceğimize inanıyoruz” dedi.

Uluslararası dayanışma 
sayesinde bu yoğun 

baskılara rağmen 
ayakta kalabiliyoruz, 

mücadelemizi 
sürdürüyoruz” 
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Genel Kurulun ilk gününde “2020’lerin DİSK’i, 
Emeğin Türkiye’si için omuz omuza” diyen 
DİSK üyesi sendikaların genel başkanları sa-
lona birlikte girdi. DİSK Çok Sesli Korosu’nun 
dinletisinin ardından DİSK’in tarihini anla-
tan bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Ayrıca, 
DİSK’e ve işçi sınıfı mücadelesine verdikleri 
katkılardan dolayı, yaşayan en eski DİSK’liler-
den Nureddin Çavdarlıgil’e, iktisatçı Prof.Dr. 
Korkut Boratav’a, emeğin ve barışın akade-
misyenlerinden Prof.Dr. Kuvvet Lordoğlu’na, 
DİSK’in ve işçi sınıfının avukatlığını yapan 
Alp Selek, Ercüment Tahiroğlu ve Turgut Ka-
zan’a “DİSK Emek Onur Ödülleri” verildi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Genel 
Kurul’un açılış konuşmasına Kemal Türkler’i,  
12 Eylül mahkemelerinde ve cezaevlerinde 
DİSK’i savunan Abdullah Baştürk’ü, diğer ku-
rucu üyeler ile kuruluşta emeği olan işçileri 
selamlayarak başladı.

DİSK’in ekmek mücadelesinin bir parçası 
olarak demokrasi mücadelesi yürüttüğünün 
altını çizen Çerkezoğlu,  “Bugün artık ülke-
mizde korunacak bir demokrasiden değil, 
kurulacak bir demokrasiden söz ediyoruz! 
İnanıyoruz ve biliyoruz ki, işçi sınıfının da 
memleketin de kurtuluşu kendi eserimiz 
olacaktır. Bunun için en öncelikli görevimiz 
örgütlenmektir” dedi. Şimdi de 2020’le-
rin dünyasında ve Türkiyesi’nde bizim için 
önemli olan, sermayenin ve iktidarın basık-
larına karşı işçi sınıfı olarak cevap ürütebil-
mektir” dedi.

Genel Kurul’u İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Ekrem İmamoğlu da selamladı. 
Parlamentoda grubu bulunan CHP, HDP, İyi 
Parti’nin yanı sıra çok sa-
yıda siyasi partinin genel 
başkanları ve temsilci-
leri, ITUC ve ETUC başta 
olmak üzere uluslararası 
sendikal hareketin tem-
silcileri, KESK, TMMOB ve 
TTB başta olmak üzere 
dost kurumların genel 
başkanları Genel Kurula 
hitap etti.

Genel Kurulun ikinci 
günü ise gündeme dair 
konuşmalara, sendika-
ların 2020’lerin DİSK’i 
ve Emeğin Türkiye’si mücadelesi için gö-
rüşlerini ifade etmesine ayrıldı. Konuşmacı-
lar DİSK’in ve ülkenin geleceği için DİSK’in 
birliğinin öneminin altını çizdiler, geçmiş 
döneme dair değerlendirmelerde bulunup, 
önümüzdeki döneme dair önerilerini dile 
getirdiler.

Genel Başkanımız Remzi 
Çalışkan Genel Kurul'da 
işsizliğe, hukuksuzluğa, 
adaletsizliğe, otoriterleşmeye, 
halk iradesinin gaspına değindiği 
konuşmasında emek düşmanı 
politikaların alabildiğince arttığı 
bir dönemde olduğumuzu 
vurgulayarak şunları söyledi:

“Biz ne yapmalıyız; emek mücade-
lesi bizim için demokrasi müca-

Genel Kurulun son gününde de-
legeler, DİSK’in önümüzdeki dö-
nemde görev yapacak organlarını 
belirlediler. Buna göre DİSK Genel 
Başkanlığına Arzu Çerkezoğlu, 
DİSK Genel Sekreterliğine Adnan 
Serdaroğlu, Yönetim Kurulu Üye-
liklerine Remzi Çalışkan, Alaaddin 
Sarı, Mustafa Aguş, Kazım Doğan 
ve Seyit Aslan seçildi.

DİSK’te Yeni Görev Dağılımı Belirlendi

• DİSK Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu
(DİSK Kadın Dairesi)

• DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu
(Araştırma, Çevre Sorunları, Eşgüdüm, İletişim
ve Uluslararası İlişkiler Daireleri)

• DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan
(Örgütlenme Dairesi)

• DİSK Genel Başkan Yardımcısı Alaaddin Sarı
(Mali İşler Dairesi)

• DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Doğan
(Hukuk Dairesi)

• DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aguş
(Eğitim Dairesi)

• DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Aslan
(Genç İşçiler, Göçmen İşçiler, İşçi Sağlığı ve
İş Güvenliği Daireleri)

14-15-16 Şubat 2020 tarihlerinde ya-
pılan DİSK 16. Olağan Genel Kurulun-
da seçilen Yönetim Kurulu 26 Şubat 
2020'de DİSK Genel Merkezinde ilk top-
lantısını yaptı.

Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu başkan-
lığındaki toplantıda yönetim kurulu 
kendi içinde görev dağılımı yaparak 
uzmanlık dairelerinin başkanları şu şe-
kilde belirledi.

Genel Kurul’un İlk Günü: Emeğin Türkiye’si İçin Omuz Omuza
delesidir. Ayrıştıran, çatıştıran karanlık poli-
tikalara karşı duracağız. Bu karanlık sürece 
cevap olacak bir DİSK’i hep birlikte yarata-

cağız.

Bize mücadele gelene-
ği bırakan önderlerimi-
zin çizgisinde bir arada 
güçlü bir DİSK’i hep bir-
likte yaratacağız. DİSK’e 
bağlı bütün sendikalar-
la birlikte DİSK çarkının 
altında birleşerek mü-
cadele edeceğiz. Çünkü 
biliyoruz ki birleşe birle-
şe kazanacağız.

İşyerlerinde, mücadele 
alanlarında, meydanlar-

da DİSK’in bayrağını hep birlikte dalgalan-
dıracağız. Görevimiz geçmişten aldığımız 
mücadele bayrağını bizden sonrakilere 
bırakmaktır. DİSK, emek ve demokrasi mü-
cadelesi için bir umuttur ve biz bu umudu 
daha da fazla büyüteceğiz.”

"Emek mücadelesi 
bizim için demokrasi 

mücadelesidir. Ayrıştıran, 
çatıştıran karanlık 
politikalara karşı 

duracağız. Bu karanlık 
sürece cevap olacak 

bir DİSK’i hep birlikte 
yaratacağız."

"İşyerlerinde, mücadele 
alanlarında, meydanlarda 

DİSK’in bayrağını hep 
birlikte dalgalandıracağız."
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DİSK’in Temel Belgesi:  
Neoliberalizme ve Otoriter 

Rejime Son!

Neoliberalizm ve kapitalist küreselleşme if-
las etti denilen metinde şunlar vurgulandı: 

Dünya servetinin küresel, toplumsal ve sı-
nıfsal dağılımında da ciddi bir çarpıklık ya-
şanıyor. 40 yıllık neoliberalizm ve kapitalist 
küreselleşme süreci işçi sınıfının iki yüzyıllık 
mücadelesi ile elde ettiği sosyal, ekonomik 
ve sendikal hakları tahrip etti. Emeğin hakla-
rı dünyanın neredeyse her yerinde saldırıya 
uğradı. 

Sosyal haklar budandı, çalışma hayatı gü-
vencesiz, esnek ve eğreti hale geldi. 

Otoriter rejimler siyasal ve sosyal hakları 
baskı altına alarak küresel sermaye için di-
kensiz gül bahçeleri yarattı.

Kapitalist küreselleşme emeğin haklarının 
ve demokrasinin tahrip edilmesine yol açtı. 
Siyasal haklar giderek daha fazla baskı altına 
alındı. Hukukun üstünlüğü yerini piyasanın 
üstünlüğüne bırakmaya başladı. Otoriter re-
jimler demokrasi ve sosyal haklar için yeni bir 
tehdit haline geldi. Neoliberalizmin emekçi-
lerin zihninde yarattığı tahribata karşı yeni 
bir toplumsal değerler bütününü savunmak 
ve bunlar için mücadele etmek zorunludur.  

DİSK Genel Kurulu’ndan Çağrı

Neoliberal ekonomik modelin ve otoriter 
siyasal rejimin tahrip ettiği,

• Demokrasiyi yeniden kurmak, sosyal ve 
ekonomik hakları yeniden kazanmak ve 
geliştirmek için,

• Toplumsal zenginliğe el koyan yüzde 1’in 
değil, işçi sınıfı başta olmak üzere toplumsal 
zenginliği yaratan toplumun yüzde 99’unun 
hakları ve çıkarları için, toplum yararını temel 
alan toplumcu ve kamucu bir ekonomik 
politika için,

• Emeğin ekonomik, sosyal ve sendikal 
haklarının güvence altına alındığı bir çalışma 
yaşamı için, DİSK işçi sınıfı mücadeleye! 

DİSK 16. Genel 
Kurulu temel belge 
ve kararlarında şu 
fikirleri öne çıkardı:

• Demokrasi, eşitlik, 
dayanışma!

• Toplumcu bir 
ekonomi!
• İnsan onuruna 
yaraşır bir çalışma 
yaşamı!

Neoliberalizm ve 
Otoriterleşme 

Kıskacındaki Türkiye 

Önemli eksikleri olsa da nispi bir güç den-
gesine dayanan parlamenter rejim yerine 
otoriter başkanlık rejimi getirildi. Türkiye 
ağır bir demokrasi krizi içine girdi. Kuvvet-
ler ayrılığı ortadan kalktı, tüm kuvvet tek ki-
şide toplandı, denge ve denetleme meka-
nizmaları işlemez oldu. Yargı bağımsızlığını 
ve tarafsızlığını tamamen yitirdi; uluslarara-
sı antlaşmalar bir kenara atıldı.

Seçilmiş belediye başkanları görevden 
alınarak halk iradesine ağır darbe vurul-
du. Özellikle OHAL döneminde hukuksuz 
olarak çalışma hakları gasp edilen işçi ve 
emekçiler aileleri ile birlikte açlığa, sefalete 
mahkûm edildi. 

12 Eylül darbesi sonrasında askeri zor ile 
uygulanan neoliberal politikalar nere-
deyse kesintisiz sürdü. Cumhuriyetin ku-
ruluşundan bu yana yaratılan ekonomik 
değerler tek tek satıldı. Özelleştirmeler 
ile Türkiye’nin kamusal birikimi yok edildi. 
Kamu ekonomisi özelleştirildi ve kamu hiz-
metleri ticarileştirildi.

Sendikal haklar ağır baskılarla yüz yüze 
kaldı. Sendikal haklar hem yasal düzeyde 
hem uygulamada aşındı. Bunun sonucun-
da sendikalaşma ve toplu pazarlık kapsamı 
ciddi biçimde zayıfladı.

Ekonomi küçülürken enflasyonun yüksel-
diği koşullarda yaşanan 2018 krizi, işçi sınıfı 
başta olmak üzere toplumun yüzde 99’u 
için yıkıcı etkiler yarattı. Ekonomideki kü-
çülme ciddi istihdam kayıplarına yol açar-
ken çalışanların yoksullaşması işsizlikle bir-
leşti. Bunun sonucu olarak krizin faturasını 
emekçiler ödedi, ödüyor.

DİSK Mücadele 
Hedeflerini Ortaya 

Koydu

• Türkiye İçin Demokrasi

• Toplum İçin Ekonomi

• İnsan Onuruna Yaraşır 
Çalışma Yaşamı 

İşçi sınıfı nasıl iki yüzyıllık mücadelesi 
ile ekonomik, sosyal ve siyasal hakları-
nı elde etmişse, bugün de işçi sınıfı için 
neoliberalizmin tahrip ettiği bu hakları 
yeniden kazanma, emeğin yararına bir 
toplumsal değişimi sağlayabilme; eme-
ğin dünyasını ve Türkiye’sini inşa etme 
zamanıdır. 

İnsanca yaşayabilmek ve geleceğe 
umutla bakabilmek için neoliberaliz-
min ve otoriter rejimin tahribatlarını 
ortadan kaldıracak ve harcında eşitlik, 
özgürlük, demokrasi, sosyal ve ekono-
mik haklar olan emeğin dünyasını ve 
Türkiye’sini inşa etmek mümkün ve zo-
runludur.

DİSK, ülkenin tüm değerlerini üreten 
işçi sınıfının, ülkemizi emeğin Türkiye’si 
olarak yeniden inşa etme iradesini or-
taya koyar.

Emeğin Türkiye’si, sermayenin değil 
halk egemenliğinin, sömürüye karşı, 
emeğin hakları için, toplumsal zengin-
liğe el koyan yüzde 1’in değil, toplu-
mun yararını esas alan ekonomi politi-
kaları içerir. 

• Emeğin Türkiye’si insan onuruna ya-
raşır bir iş ve ücret, kamusal sosyal gü-
venlik ve sendikal hakların eksiksiz gü-
vence altına alınması demektir.

• Emeğin Türkiye’sinde çıkarcılık, reka-
bet ve dışlanmaya karşı dayanışmanın 
geliştirilmesi hedeflenir.

• Emeğin Türkiye’si çok sesliliği, çoğul-
culuğu, yurtta, bölgede ve dünyada 
barış politikasını benimseyen demok-
ratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinin 
egemenliğini esas alır. 

• Emeğin Türkiye’si, sosyal hukuk devle-
ti ilkesine dayalı demokratik bir anaya-
sa ile güvence altına alınmalıdır. 

DİSK, 2020’lerde insanca yaşanacak bir 
ülke, insan onuruna yaraşır bir çalışma 
yaşamı için mücadeleye çağırıyor! 
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DÜNYA EMEK

Tüm dünyada eşitsizlikler artıyor, ücretler dü-
şüyor, çalışan yoksulluğu artıyor; borçluluk 
ve geçim derdi işçilerin emekçilerin hayatına 
mal oluyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) geçtiğimiz 
haftalarda Dünyada İstihdam ve Sosyal Gö-
rünüm: Eğilimler 2020 raporunu yayımladı. 
Raporda 2020 yılında yaklaşık 2,5 milyon 
kişinin daha işsiz kalacağı tahmin ediliyor. 
Şu anda dünya üzerinde 175 milyona yakın 
işsiz bulunuyor. Çalışma yaşamında eşitsiz-
likler artıyor, çalışan yoksulluğu artıyor, gelir 
eşitsizliği artıyor, emeğin gelir payı düşüyor. 
Dünya üzerinde 165 kişi yeterli ücretli işe eri-
şemiyor. Çalışmak istediği halde işe erişeme-
yen veya iş aramaktan umudunu kesen kişi 
sayısı 120 milyonu bulmuş durumda.

Mevcut Çalışma Koşulları 
İnsana Yaraşır Yaşam Koşullarını 

Sağlamaktan Yoksun

2019 yılında dünya çapındaki toplam 3,3 
milyar çalışanın çoğunun gelirinin yetersiz 
olması bunu ortaya koyuyor. Benzer şekilde 
630 milyon çalışan hala yoksul sayılıyor. Ka-
yıtdışı çalışma ise çalışanlar için tehdit olma-
ya devam ediyor. Ekonomik güvencesizliğin 
yanında mevcut koşullar aynı zamanda işi ve 
işçileri itibarsızlaştırıyor. 

Mevcut küresel kapitalist sistem ve bu düze-
nin sosyal ve ekonomik politikaları sorunları 
çözmek bir yana bu sorunları derinleştir-
mektedir. İşsizlik artmakta, çalışma koşulları 
kötüleşmekte ve işe bağlı sorunlar artmakta-
dır. Küresel olarak işlerin niteliği ve ücretler 
kötüleşmekte; eşitsizlikler artmakta; çalışan 
yoksulluğu derinleşmekte; emeğin gelirden 
aldığı pay küçülmektedir. Söz konusu koşul-
ların işçiler ve emekçiler üzerindeki sonuçları 
ise ağır olmaktadır.  

İŞSİZLİK, BORÇLULUK VE YOKSULLUK 
NEDENİYLE GERÇEKLEŞEN İNTİHARLAR: 

İşgücü Azalıyor, İşsizlik Artıyor

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR)’ın açık-
ladığı işsizlik ve istihdam görünümü rapo-
runun ortaya koyduğu gibi, işgücü azalıyor, 
buna rağmen işsizlik artıyor, işsizler ümitsiz-
leşmeye devam ediyor. Ümitsiz işsizlerin sa-
yısı artıyor. Aralık 2018’de 598 bin olan ümit-
siz işsizlerin sayısı Aralık 2019’da 898 bine 
yükseldi. Son 1 yılda ümitsiz işsizlerin oranı 
yüzde 40 arttı.

Aralık 2018’de 27 milyon 655 bin olan mev-
sim etkisinden arındırılmamış istihdam Ara-
lık 2019’da 27 milyon 658 bine geriledi. Geniş 
tanımlı işsiz sayısı Aralık 2019’da 7,5 milyona 
ulaştı. Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 21,8 
olarak hesaplandı.

2017’de 16 milyon 369 bin olan sigortalı işçi 
sayısı 2019 Aralık’ta 16 milyon 10 bine geri-
ledi. Buna karşılık 2017’de 7,4 milyon olan 
pasif sigortalı sayısı 2019 Aralık’ta 8 milyon 
25 bine yükseldi. Böylece 2017’de 2,33 olan 
aktif/pasif oranı 2019 Aralık’ta 2,11’e geriledi.

Örgütsüz İşçi Sınıfı Yalnız 
Hissediyor

Ülkemizin de içinde bulunduğu ekonomik 
buhran ile güvencesiz, kayıtdışı ve sendi-
kasız çalışma da birleştiğinde örgütsüz işçi 
sınıfı hayat mücadelesinde kendisini yalnız 
hissetmekte ve bu durumda çaresizliğe ne-
den olmaktadır. 

Çalışma ve yaşam koşullarının bu durumu, 
toplumda kendini çeşitli şekillerde göster-
mektedir. Bu yansımalardan biri artan inti-
harlardır. İntihar vakaları bireysel buhran-
lardan kaynaklı olduğu kadar toplumsal bir 
soruna da işaret etmektedir.

Ekonomik Buhranlar 
İntiharlara Neden Oluyor

İntihar davranışına yol açan en önemli fak-
tör, tolere edilemeyen gerilimden kurtulma 
isteğidir. Bu tolere edilmeme halini sadece 
psikolojik nedenlere indirerek açıklayama-
yız. Sosyal ve ekonomik değişmenin sarsıcı 
olduğu süreçlerde intihar oranlarında ar-
tışlar söz konusu olabilmektedir. Ekonomik 
alt-üst oluşlar, işsizlik, borçluluk, geçim sı-
kıntısı, savaşlar, toplumsal travmalar yara-
tan olaylar intiharların artmasının neden-
leri arasındadır. Son zamanlarda gündeme 
gelen geçinememeden kaynaklı intiharlar 
içinde bulunduğumuz ekonomik buhra-
nın yarattığı sonuçlardır. İnsanca bir yaşam 
kurma ve sürdürme umudunu yitiren işçiler, 
çoğu durumda örgütsüz oldukları ve yalnız 
hissettikleri için, intihara sürüklenmektedir.

Örgütlü İşçi Sınıfı Asla Yenilmez

Sermaye, hükümetler aracılığı ile işçi sınıfı 
üzerindeki baskısını ve tahakkümünü sür-
dürmektedir. Dünya genelinde işçi sınıfının 
yüz yıllık kazanımları neo-liberal saldırılarla 
bir bir yok edilmeye çalışılmaktadır.   Örgüt-
lü mücadele, çok geniş kesimlerin ezildiği 
ve mağdur olduğu bu düzenbaz sistem kar-
şısında en etkili yoldur. Dünya genelinde ve 
ülkemizde işçi sınıfı açısından umut verici 
direnişler de devam etmektedir. Hükümet-
lerin vergi politikaları, işçi sınıfına saldırı 
politikaları, gelir eşitsizliğine yol açan politi-
kaları bu direnişler ile durdurulmakta bazen 
de geriletilebilmektedir.  

Her türlü baskı ve sendikal hak ve özgür-
lükleri hedef alan politikalara karşı işçiler 
örgütlenip direndiği zaman umudu da ör-
mektedir. İşçi sınıfının mücadelesinden bize 
miras kalan şudur: Örgütlü işçi sınıfı asla ye-
nilmez. Direnenler asla yenilmez. Emeğimi-
zi sömürüp zevk ve sefa içinde olanlara karşı 
örgütlenelim, güçlenelim, direnelim. 

Sınıfsaldır, 
politiktir ve 
önüne geçmek 
mümkündür
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Sınıf mücadelesi her geçen gün daha da sertleşiyor. Ekonomik krizi fırsata çevirmeye çalışan sermaye sınıfı ücretleri 
ödemeyerek, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayarak, sendikalaşan işçiyi işten atarak faturayı işçi sınıfının üzerine 
yıkmaya çalışıyor. Ancak Türkiye işçi sınıfı inançla ve kararlılıkla, farklı farklı yöntemlerle, haksızlıklara karşı mücadelesi-
ni sürdürüyor. Bin bir türlü engellemeyle, baskıyla, polis saldırısıyla karşılaşsa da işçiler mücadeleden geri adım atmıyor. 

Aşağıda medyaya yansıdığı kadarıyla Ocak ve Şubat aylarında gerçekleşen işçi eylemlerini paylaşıyoruz.

İŞÇİLER YENİ YILA MÜCADELEYLE GİRDİ
Ocak - Şubat Aylarında İşçi Mücadelesi

Sendikalaştıkları için işten atılan 
işçilerin mücadelesi sürüyor:

4 Ocak: Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bulu-
nan Yeni Anadolu Madencilik’in kapatılması 
sonucu işsiz kalan, ücretlerini ve tazminat-
larını alamayan 135 maden işçisi maden 
ocağının önünde protesto eylemi gerçek-
leştirdi.

8 Ocak: İstanbul Üniversitesi’nde işten 
atılan 39 taşeron işçi, Beyazıt Meydanı’nda 
eylem yaptı.

17 Ocak: İstanbul Alibeyköy’de bulunan 
Turkuaz Medya grubun ait gökdelen inşa-
atında çalışan işçiler ücretleri ödenmediği 
için iş bıraktı. Aralarında DİSK’e bağlı Dev 
Yapı-İş üyelerinin de bulunduğu işçilerin 
yaptığı eylem aynı gün kazanım getirdi. 

22 Ocak: Gebze’de bulunan Petrol-İş’te 
örgütlü Trelleborg işçilerinin grevi 44. gü-
nünde kazanımla sonuçlandı. İmzalanan 
sözleşmede ilk bir buçuk yılı için yüzde 34, 
ikinci altı ayı için enflasyon + 2 puan, grev-
de geçen süreler için 2150 lira ödenmesi ve 
grevde geçen süreler için ikramiyelerin tam 
olarak verilmesi kararlaştırıldı.

22 Ocak: Bursa’da bulunan Akwel otomo-
tiv fabrikasında patronun sendikal yetkiye 
itiraz etmesi ve sendika üyesi bir işçiyi işten 
atması üzerine 850 işçi üretimi durdurdu.

3 Şubat: Tekirdağ Şehir Hastanesi şanti-
yesinde çalışan inşaat işçileri 2 gündür su-
ların kesik olması nedeniyle iş bıraktı. Talep-
lerinin karşılanacağı yönünde söz almaları 
üzerine işçiler eylemlerini sonlandırdı.

10 Şubat: Bursa’da bulunan Bodo Bode 
Doğrusan Otomotiv fabrikasında sendika-
laştıkları için işten atılan 13 işçinin geri alın-
ması için tüm vardiyalar üretimi durdurdu. 
İşten atılan işçi sayısı 81’e ulaşmasına rağ-
men işçilerin sürdürdüğü fiili grev 11 gün so-
nunda kazanımla sonuçlandı ve işten atılan 
bütün işçiler işlerine döndüler. 

13 Şubat: İzmir Gaziemir Ege Serbest Böl-
ge’de Kale Pratt&Whitney Uçak Motor Sana-
yi fabrikasında çalışan ve DİSK’e bağlı Birle-
şik Metal-İş Sendikası’na üye oldukları için 
işten atılan 94 işçi fabrika önünde direnişe 
geçti. İşçilerin mücadelesi kararlı bir şekilde 
sürerken, eyleme destek de her geçen gün 
artıyor. 25 Şubat günü DİSK yönetiminin de 
katıldığı kitlesel bir ziyaret gerçekleştirildi. 

24 Şubat: Teknopark İstanbul şantiyesin-
de çalışan ve 2 aydır ücretlerini alamayan in-
şaat işçilerinin eylemi 6. gününde kazanımla 
sonuçlandı, işçilerin tüm alacakları ödendi.

26 Şubat: Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 
bulunan NESKO Madencilik’te çalışan ve 
DİSK’e bağlı Dev Maden-Sen’e üye oldukları 
için baskı gören işçiler, ücretlerin ödenme-
mesi, sağlık ve güvenlik önlemlerinin alın-
maması ve 11 işçinin işten atılması üzerine 
kendilerini madene kapatarak eyleme geç-
tiler. İşçilerin eylemi 7. günde kazanım getir-
di. Ocak ayı ücretlerinin ödenmesi ve diğer 
hakların karşılanacağı yönünde kaymaka-
mın kefilliğinde söz verilmesi üzerine işçiler 
eylemi sonlandırdı.  

29 Şubat tarihi itibariyle Cargill işçileri: 683 gündür, Aydın Büyükşehir Belediyesi işçileri: 
603 gündür, Muğla/Tüvtürk işçileri: 566 gündür, Şanlıurfa/Tüvtürk işçileri: 468 gündür, Ka-
rabük/Tüvtürk işçileri: 95 gündür; Düzce Cam işçileri: 219 gündür, Çetaş Cam işçileri: 137 
gündür, Vip Tekstil işçileri 103 gündür direniyor.
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İŞE BAĞLI HASTALIKLAR DOSYASI - 3

TÜRKİYE’DE MESLEK HASTALIKLARI SÜREÇLERİNE İLİŞKİN

SORUNLAR VE SIK GÖRÜLEN MESLEK HASTALIKLARI

SGK verilerine göre yıllar içerisinde oranlarında değişiklik olsa dahi;
● Akciğer toz hastalıkları ve verem, 
● Kurşun ve kurşun tuzlarının neden olduğu hastalıklar,
● Civa ve bileşiklerinin neden olduğu hastalıklar,
● Krom ve bileşiklerinin neden olduğu hastalıkların
tüm meslek hastalıklarının büyük bir kısmını oluşturduğu görülmektedir. 

Öte yandan, teşhisi konulanlar arasında en 
sık rastlanan meslek hastalıkları, gerçeği 
yansıtmamakta, ancak etkileri daha kısa sü-
rede ortaya çıkan hastalıklar daha çok teşhis 
edilmektedir. Stres, depresyon gibi pek çok 
başka hastalığı tetikleyen meslek hastalık-
larının Türkiye’de meslek hastalıkları liste-
sinde bulunmaması bu hastalıkların tanı ve 
teşhisinin yapılmasını olanaksız kılmaktadır. 
İşçilerin sendikasızlaştırılması, esnek ve gü-
vencesiz çalışmanın yaygınlaşmasının mes-
lek hastalıklarını artırırken, Türkiye’deki res-
mi kayıtlarda tespit edilen meslek hastalığı 

Meslek hastalıklarının tanı sistemine 
ilişkin belirli yasal ve sistematik sorunlar şöyledir:

İşe bağlı hastalıklar işçi sağlığı ve güvenliğinin en önemli boyutu olmasına rağ-
men, en az görünen boyutudur. Türkiye’de yasal olarak işe bağlı hastalıkların 
yalnız meslek hastalığı tanımı içerisinde yer alabilecekler teşhis edilmeye çalışıl-
makta ve kayıt altına alınmaktadır. Bu kayıtların tanı-teşhis ve tedavi sürecinin 
uzunluğu ve işçi için zorluğu başka bir sorunlu alandır. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) gibi uluslararası ör-
gütlerin referans aldığı bilimsel çalışmala-
ra ve Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa 
bölgesindeki kimi ülkelerde teşhis edilen 
meslek hastalığı verilerine göre Türkiye’de 
her yıl  iş kazalarına bağlı olarak gerçekle-
şen ölümlerin yaklaşık 213– 1014 katı sayı-
da meslek hastalığına bağlı ölüm gerçek-
leşmektedir. İstihdam içerisinde meslek 
hastalığı oranı binde 4-12 kabul edilmek-
tedir. En düşük oranı (binde 4) kabul etsek 
dahi,  Türkiye’de yılda en az 22 bin meslek 
hastalığı tespit edilmesi gerekmektedir. 
Kayıtsız ve daha kötü şartlarda çalışan 5-6 
milyon işçi de göz önüne alınırsa bu sayı-
nın çok daha fazla olacağı açıktır.  

Oysa Türkiye’de meslek hastalıklarının 
kaydını tutan kurum olan SGK’nın yayım-
ladığı meslek hastalıkları istatistiklerine 
göre meslek hastalığına yakalanan işçi sa-
yısı her yıl 500 ila 800 arasında değişmek-
tedir. Yine SGK istatistiklerine göre, uzun 
yıllardır meslek hastalığı sebebiyle haya-
tını kaybeden işçi sayısı sıfırdır.  SGK’nın 
yayımladığı istatistiklerde başta kayıt dışı 
çalışan işçiler gibi güvencesiz işçilerin ol-
maması bu verilerin güvenilirliğini etkile-
mektedir.  

Uluslararası kriterlere uygun bir meslek 
hastalığı tanı sistemi süreci oluşturulabil-
mesinin önündeki engeller arasında mes-
lek hastalıkları konusunda yeterince bilgi 
sahibi olunmaması, genel hastalıklarla ka-
rıştırılabilmeleri, hastalıkların maruziyetin 
ardından uzunca bir süre geçtikten sonra 
ortaya çıkabilmesi, tanı konulması için ge-
reken bilgi-çaba-örgütlenmenin eksikliği 
ve meslek hastalıklarının neden ortaya 
çıktığından çok “tazmin”i yollarının tartı-
şılması yer almaktadır.

► Meslek hastalığı tanı süreci yasada açık-
ça tanımlanmamıştır. 6331’e göre ise işyeri 
hekimi bu (ön) tanıyı koyar ve bildirir, yetkili 
Sağlık hizmeti sunucuları da nihai kararı ve-
rir. 6331 sayılı Yasa’da bu süreci düzenlemek 
üzere öngörülen yönetmelik yoktur.

► Meslek hastalığı tanısı koyma ve tedavisi-
ni yapma yetkisi verilen hastaneler bu konu-
da oldukça yetersizdir. 

► Meslek hastalıkları tanı sisteminin aile 
hekimliği bilgi sistemi ve hastane yazılım sis-

temi ile birlikte ve uyumlu işlemesi gerekir-
ken böyle bir sistem bulunmamaktadır. Bu 
durum, meslek hastalığına yakalanan işçinin 
yalnız işyeri kanalıyla ya da doğrudan has-
taneye başvurması dışında hastalığın tanısı 
için başka bir yol sunmamaktadır.

► Türkiye’de yalnızca Ankara, İstanbul ve 
Zonguldak olmak üzere üç kentte bulunan 
meslek hastalıkları hastanelerinin sayısı 
meslek hastalıklarının boyutu göz önünde 
alındığında ihtiyacı karşılamaktan çok uzak-
tır.

sayısının azalması bir çelişkidir. Bu gerçek, 
bu alana ilişkin mücadele edilmesi gerekti-
ğini de ortaya koymaktadır. 
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Ukrayna parlamentosu 27 Aralık günü, işçile-
ri yasal korumalardan ve sendikaları işçilerin 
haklarını koruma mücadelesinden yoksun 
bırakacak yeni bir çalışma yasası taslağını 
sendikalara danışmadan görüşmeye başla-
dı.  Son zamanlarda benzer amaçlarla başka 
yasal değişiklikler de yapılmıştı. Bu değişik-
liklerin ortak noktası, uluslararası standartla-
rın ihlal edilerek temel hakların eritilmesine 
yönelik olmasıdır. Ukrayna hükümetinin ya-
sal değişiklik adımları ve tasarıları aşağıdaki 
sorunları doğuruyor:

Fransa’da Aralık ayından bu yana gündem-
de emeklilik yasası reformu vardı. Emekçi-
lerin ve sendikaların eylem ve grevleriyle 
frenlenen reform, Mart aynın ilk haftasında 
hükümetin sıra dışı bir yolla meclisi pas geç-
mesiyle onaylandı. 31 Mart’ta eylem günü 
olarak planlayan sendikalar bu hamle kar-
şısında sokaklara daha erken çıkma kararı 
aldı. Binlerce işçi bu kararı protesto etti.

Muhalefet partileri, reformun yasama sü-
recini yavaşlatmak için 41 bine yakın deği-
şiklik önerisi sunmuştu. Hükümet sürecin 
seyrinde ilerlemesine izin vermedi, çünkü 

“zaman kaybetmek” istemedi. Anayasada 
belli durumlarda meclis oylaması olmaksı-
zın karar almayı mümkün kılan mekanizma-
yı devreye sokarak anti demokratik bir kısa 
yol tercih etti.

Aralık ayından bu yana Fransa’da çok sayıda 
grev ve eylem gerçekleşti. Bunlara öncülük 
eden sendikaların başında solcu sendikalar 
CGT, FO, CFE-CGC’den geldi. Hükümet her 
ne kadar ülkedeki 42 farklı emeklilik sis-
temini tek bir sistemde bir araya getirerek 
sadece kamu sektörü işçilerine belli fayda-
lar sağlayan mevcut sistemi daha eşit hale 
getireceğini ileri sürse de eleştirmenler ve 
muhalefet, reform ile birlikte çalışma yaşa-
mının resmi emeklilik yaşı olan 62’nin çok 
ötesine uzanacağı ve emeklilik maaşlarının 
düşeceği endişesi taşıyor. 

Yeni emeklilik sisteminin “eşitlik” anlayışı, 
tüm çalışanlar için her bir Euro karşılığında 
eşit katkıyı öngörüyor. Mevcut sistemde ise 
belli meslekler için erken emeklilik olanağı 
mümkün. Benzer şekilde, özel sektörde ça-
lışma yaşamının en yüksek gelirli 25 yılı baz 
alınıyor, bazı kamu sektörlerinde de son altı 
aylık maaş baz alınıyor. Bu da düşük maaş-
lı veya işsizlikle geçen sürelerin emeklilik 
maaşını düşürmesini engelliyordu. Bu gibi 
nedenlerle yeni sistem bu tür olanaklara 
yönelik bir saldırı olarak görülüyor. 

ULUSLARARASI SENDİKAL 
DAYANIŞMA SONUÇ VERDİ:

Ukrayna Hükümeti Yeni Yasa Tasarısının
Uluslararası Emek Standartlarına Uyacağına Söz Verdi

► İşverenlere iş sözleşmelerini tek taraflı fe-
sih hakkı vererek ILO 158 No’lu Sözleşmesi-
nin 4 maddesini ihlal ediyor.

► İşverenlere iş sözleşmesinde değişiklik 
yapma ve işçi bu değişiklikleri kabul etme-
diği taktirde işçiyi işten atma hakkı vererek 
istihdam ilişkisini işverenin tek taraflı inisiya-
tifine bırakıyor.

► Kısa süreli ve sıfır-saat iş sözleşmelerini 
teşvik ederek iş ve gelir güvencesini azaltı-
yor; çalışma saatlerini belirsizleştirip stres 
düzeyini artırıyor.

► Fazla mesai ücretini düşürerek ILO’nun 
Çalışma Süreleri hakkındaki 1 No’lu sözleş-
mesini ihlal ediyor.

► Anne olan işçilerin birtakım sosyal gü-
vencelerini ve korumalarını azaltarak iş gü-
vencelerini tehdit ediyor.

► İşyeri sendikalarının sayısını sınırlayarak 
ve sendika kurma barajını üç kişiden on kişi-
ye yükselterek (dolayısıyla mikro işletmeler-
de çalışan işçileri sendikalaşma hakkından 
mahrum bırakarak) ILO’nun 87 No’lu Sendi-
ka Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Ko-
runması Sözleşmesini ihlal ediyor.

► Sendikaların mal varlığı tehdit ediliyor.

► Toplu pazarlık kapsamında bilgi edinme 
hakkını sınırlayarak toplu pazarlık sürecinde 
iyi niyeti zedeliyor.

Bu temel hak ve özgürlüklerin ihlali Ukrayna 
hükümetinin yeni tasarısının hedeflerinden 
sadece bir kısmını oluşturuyor. ILO 87 No’lu 
Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkı-
nın Korunması, ILO 98 No’lu Toplu Pazarlık 
ve ILO 144 No’lu Üçlü Danışma Sözleşmele-
rini ihlal eden yasa tasarısı işçileri yasal koru-
malardan yoksun bırakmayı hedefliyor. 

Ukrayna sendikaları bu yasayı ve hükümetin 
bu yaklaşımını durdurmak için bir protesto 
kampanyası başlattı. Ukrayna sendikalarının 
kampanyasını ve mücadelesini sendikamız 
da destekledi. “Bu yasa tasarısı geri çekilme-
li ve söz konusu süreçler sendikalarla tam 
istişare yoluyla yürütülmeli” diyen sendikal 
hareket Ukrayna hükümetini ve parlamen-
tosunu uluslararası düzeyde kabul edilen 
çalışma standartlarına uymaya ve çalışma 
yasası düzenlemelerinde ILO ile işbirliğini 
kabul etmeye çağırdı. Avrupa Sendikalar 
Konfederasyonu (ETUC) ve Uluslararası Sen-
dikalar Konfederasyonu (ITUC) Mart ayında 
Ukrayna yetkilileri ile yaptıkları görüşmeler 
sonucunda hükümet yeni yasa tasarısının 
ILO standartlarına ve AB çalışma yasasına 
uyacağına; ayrıca süreçte sendikalarla istişa-
re süreci yürütüleceğine söz verdi.

FRANSA 
EMEKLİLİK 
REFORMU:
Sendikalar ve Hükümet
Karşı Karşıya
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SINIRDAKİ İNSANLIK KRİZİNE SON VERİN
Türkiye sınırlarındaki insani kriz ile ilgili olarak DİSK'in açıklaması

Türkiye’nin sınırlarında büyük bir insanlık 
trajedisi yaşanıyor. Suriye sınırındaki kamp-
larda savaştan kaçan insanlar, her türlü in-
sani destekten uzak zorlu bir yaşam savaşı 
veriyor. Batı sınırlarında ise kışın bu soğuk 
günlerinde insan tacirlerinin botlarına do-
luşarak ölümcül bir yolculuğa çıkanlar canlı 
yayınlardan ekranlara yansıtılıyor.

Sınır kapıları arasında sıkışıp kalmış binler-
ce mülteci gaz bombalarının ve şiddetin 
hedefi oluyor. Bebekler denizlerin soğuk 
sularından toplanıyor, çocuklar da şiddetten 
nasibini alıyor.

Bu manzaranın sorumlusu elbette ki önce-
likle bölgedeki nüfuz alanlarını genişletmek 
için iç savaşları kışkırtan emperyalist güçler 
ve onların işbirlikçileridir. Bölgede savaş po-
litikalarından, akan kandan, yakılan yıkılan 
kentlerden, ülkelerden güç devşiren her kim 
varsa, burada yaşanan trajedinin sorumlusu-
dur.

Mültecilerin yaşadığı büyük insani krizin en 
esaslı çözümü, emperyalizmin bölen-par-
çalayan politikalarını boşa çıkararak, bölge 
halklarının bir arada, barış içinde, kardeşçe 
yaşaması için çaba harcamaktan geçmekte-
dir.

Öte yandan, mevcut savaş ve çatışma duru-
mu sürerken yaşananlar, insanlık tarihinde 
kapkara bir leke olarak geçmiştir. Öncelikle, 
mülteciler savaştan kaçan ve uluslararası 
korumaya ihtiyaç duyan insanlardır. Dün-
yanın büyük bölümünün bir iki kuşaklık soy 
ağacında savaşlardan, fakirlikten, şiddetten, 
çaresizlikten göç edenler bulunmaktadır. 

Dünyada işçilerin önemli bir bölümü göç-
menlerden ve mültecilerden oluşmaktadır. 
Ancak göçe ve mültecilere dair insanlığın 
kazanımı olan evrensel kabuller ve değerler 
son yıllarda ayaklar altına alınmaktadır.

AB ile Geri Kabul Anlaşması da dahil olmak 
üzere, bu konudaki çeşitli anlaşmaların ve 
pazarlıkların sonucu olarak hükümet, mül-
tecilerin AB’ye geçişini önlemek üzere “sınır 
koruyucusu” olmayı, bunun karşılığında da 
maddi ve politik destek almayı kabul etmiş-
tir.

Bu anlaşma ve pazarlıklar mültecilerin insan 
olduğunu yok sayan, bir meta olarak gören 
zihniyetin ürünüdür. Uluslararası Sendikalar 
Konfederasyonu ITUC ve Avrupa Sendikalar 
Konfederasyonu ETUC bu anlaşma ve pazar-
lıkları sert bir şekilde eleştirmekte, “Mülte-
cileri ticari meta haline getirmek insan-
lık dışıdır”demekte, AB’nin bu tutumunu 

“uluslararası yükümlülüklerden kaçmaya 
yönelik iki yüzlü bir çaba” olarak değerlen-
dirmektedir. ETUC AB üyesi devletleri mülte-
cilerin entegrasyonu için çaba sarf etmeye 
çağırmaktadır.

Ancak AB’yi yönetenler bu çağrılara ku-
laklarını tıkamakta, Türkiye’ye ödeme 
yaparak, iktidara politik destekler yaparak 
mültecileri sınırların dışında tutmaya çalış-
maktadır.

Bugün hükümet, Suriye’deki gelişmeleri 
gerekçe göstererek sınırları kapatmaktan 
vazgeçtiğini duyurmuş, insanlar otobüsler-
le sahillere ve sınır boylarına taşınmış, insan 
kaçakçıları açıktan medyaya röportaj vere-

cek kadar kendilerini “özgür” hissetmiştir. Bu 
durum utanç vericidir. Karşılıklı anlaşmaya 
dayanmadan, tek taraflı olarak, tehlikeli yol-
larla insanları sınırı geçmeye teşvik edenler, 
denizlerin daha büyük bir mezarlığa dö-
nüşmesinin vebalini de üstlenmişlerdir.

AB’nin mültecileri meta olarak gören yakla-
şımı ne kadar insanlık dışı ise, bebeklerin ve 
çocukların da aralarında olduğu mültecileri 
siyasi, askeri ve diplomatik destek almak 
adına şantaj malzemesi olarak kullanmaya 
kalkmak da insani bir yaklaşım değildir.

Bu insanlık dışı tabloya son vermek için 
yapılması gerekenler bellidir:

● Yunanistan hükümetinin mültecilere yö-
nelik saldırıları derhal son bulmalı, sınırlar 
açılmalı, AB ülkeleri mültecileri kabul etme-
ye ve entegrasyonlarına yönelik acil önlem-
ler almalıdır.

● Türkiye’de kalan “sığınmacı”ların enteg-
rasyonu için önlemler alınmalı, Cenevre 
Sözleşmesi’ne konan çekince kaldırılarak 
mülteci statüsü tanınmalı, ILO’nun “Göçmen 
İşçiler” hakkındaki 143 Sayılı Sözleşmesi 
onaylanarak gereği yerine getirilmelidir.

● Nihai olarak da, insanların evlerine döne-
bilmeleri için bölgede savaşları, çatışmaları 
şiddetlendirecek politikalara son verilmeli, 
diyalog ve barış güçlendirilmelidir.

● AB’yi ve hükümeti, mültecileri siyasi ve 
ekonomik pazarlık konusu yapmaktan vaz-
geçmeye ve bu insanlık dışı tabloya derhal 
son vermeye çağırıyoruz.

8 Ocak’ta ülke çapında gerçekleşen grev, 
Hindistan genelinde 250 milyondan fazla iş-
çinin kitlesel katılımıyla yapıldı. Eylem Hindis-
tan’daki bir çok eyalette gerçekleşti. Tamilna-
du, Karnataka, Andhra Pradesh, Maharashtra, 
Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, 
Jharkhand, Chhattisgarh, Haryana, Orissa ve 
diğer birçok eyalette Hindistan sendikaları-
nın ortak protesto gösterileri düzenledi. Bir-

HİNDİSTAN İŞÇİ SINIFI AYAKTA
Hindistan’da İşçiler Modi Hükümetinin İşçi Karşıtı Politikalarına Karşı Grev Yaptı 

çok eyalette barışçıl  eylem yapan işçiler gö-
zaltına alındı.

IndustriALL Genel Sekreteri Valter Sanches 
konuyla ilgili Hindistan Başbakanı’na yazdığı 
mektupta;

Ekonomik gelişmenin gerilemesi ve gittikçe 
kötüleşen işsizlik konusundaki ciddi endişele-

rini dile getirdi. Hindistan sendika hareketinin 
ortaya koyduğu taleplerin sorunların çözümü-
ne yönelik olduğunu ve hükümetin sendikala-
rın taleplerini bir an önce ele almaya çalışması 
gerektiğini ifade etti.

IndustriALL dünyanın dört bir yanındaki üye 
sendikalarına Hindistan’daki sendikalarla da-
yanışma gösterilmesi çağrısını yaptı.

Mültecilerin yaşadığı büyük insani krizin en esas-
lı çözümü, emperyalizmin bölen-parçalayan po-
litikalarını boşa çıkararak, bölge halklarının bir 
arada, barış içinde, kardeşçe yaşaması için çaba 
harcamaktan geçmektedir.
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Dünya kadınlarının yüzyıllardır süren daya-
nışma ve direnme mücadelesinin en önemli 
günü olan 8 Mart’ı bu yıl ekonomik kriz yü-
zünden işsizliğin arttığı, muhafazakâr po-
litikalarla baskıların çoğaltıldığı, savaş ve 
şiddet sarmalında kadın ve çocuk bedenin 
daha çok sömürüldüğü bir ortamda karşılı-
yoruz.

Ne yazık ki her gün en az bir kadın, en ya-
kınları tarafından “namus” kisvesi altında öl-
dürülüyor, kız çocukları “anne” olmaya zor-
lanıyor, çocuklar cinsel istismara ve şiddete 
maruz kalıyor. Bu yıl en az 474 kadın, erkek 
şiddeti yüzünden hayatını kaybetti. 20 binin 
üzerinde kadın 18 yaşının altında evlendiril-
di, 11 bin 803 kız çocuğu doğum yaptı.

Kadınlar, kendi hayatlarını kurabilmek için 
gerekli ekonomik güce erkekler kadar erişe-
miyor. Çalışma yaşamındaki eşitsizlikler de 
bunun en büyük yansımaları. İşsizlik kadın-
laşırken, kadın yoksulluğu da artıyor. İşgücü 
içerisindeki her 10 kadından yalnızca 3’ü ça-
lışırken, 1 milyondan fazla kadın uzun süreli 

ve kayıt dışı çalıştı, kadın işsizliği 2 milyona 
yaklaştı, 12 milyon kadın ev işleri nedeniyle 
çalışma hayatına katılamadı.

Bu veriler, kadınların çalışma ve yaşam hak-
kının nasıl elinden alındığını gösteren sade-
ce birkaç örnek. Ne yazık ki kadınlar ailede, 
işte ve sokakta bunların daha kötü örnekle-
rini yaşıyor. Bu nedenle kadınların toplum-
sal kimliğini görünmez kılan, emek gücünü 
ucuzlatan, toplumsal cinsiyetçi işbölümü-
nü yeniden üreten çalıştırılma biçimlerine 
ve kadınlara dayatılan her türlü sömürü ve 
baskıya karşı daha örgütlü bir 
mücadeleye gerek var. 
Unutulmamalıdır ki ka-
dın emekçilerin olmadı-
ğı hiçbir haklı mücadele 
kazanılamaz.

Kadınların önü-
ne konan tüm 
bu engellere 
karşı kadın-
ların kurtu-

ÖRGÜTLEN, GÜÇLEN,
Eşitsizliği, Adaletsizliği, Şiddeti Sömürüyü

DURDUR!

luş mücadelesinin simgesi olan 8 Mart’ın 
yıldönümünde bu uğurda mücadele vermiş 
kadınların kazanımlarından aldığımız güç 
ile insana yakışır yaşam ve çalışma hakkı için 
mücadeleyi yükselteceğimizi, bir kez daha 
dile getiriyoruz.

Ayrıca, sendikamıza üye 
oldukları için işlerinden 
edilen 3 kadın üyemizin 
sendika seçme haklarına 

sahip çıkmak için sürdür-
düğü direnişi selamlıyo-
ruz!

Eşitsizliğe, adaletsiz-
liğe ve şiddete karşı 
Yaşasın 8 Mart!

Dünyanın, kadın haklarını geliştirmek ve 
toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için 

“kadın hakları insan haklarıdır” dediği ve ar-
dından bir Eylem Platformunun oluşturuldu-
ğu Pekin Bildirgesi’nin üzerinden 25 yıl geçti.

EPSU bu 8 Mart’ı en temel insan ve kadın 
haklarından biri olan sağlık hakkına ada-
maktadır. Geçtiğimiz 25 yıl boyunca sağlık 
hizmetlerine erişimde belli gelişmeler sağ-
lansa da gerçek eşitliğin sağlanması hala bir 
gerçeklik değil hedef olarak ortada durmak-
tadır.

Bu yıllar boyunca, sendikalar olarak kadın-
ların yanında onların hak mücadelesi içinde 
yer aldık; İrlanda ve İngiltere’de kadınların 
güvenli ve yasal kürtaja hakkı için kampanya 
yürüttük. İspanya’daki aşırı ve radikal hare-
ketlere karşı durduk ve yasal düzenlemelerin 
geriye gitmesine engel olduk.

Hala özelleştirmeye ve en muhtaç durumda 
olanları geride bırakan, daha az gelirli veya 
kırsal kesimlerde yaşayanları haklarından 
mahrum bırakan insanın önüne kar elde 
etmeyi koyan zihniyete karşı mücadeleyi 
sürdürmekteyiz. Bugün, İtalya ve Fransa’da 
olduğu gibi, kadın sağlığına ilişkin kamu 
hizmetlerindeki kesintiler nedeniyle kadın 
haklarının ciddi biçimde kayba uğraması ile 
karşı karşıyayız. Avrupa’nın çeşitli yerlerinde 
aile planlama, cinsel ve üreme sağlığına iliş-
kin hizmetler kesintilerin hedefi haline geldi 
çünkü kadın bedeni hala siyasi çekişme alanı 
olarak görülmekte.

Pazar günü, Küresel Kadın Grevi ile paralel 
düzenlenen kolektif eylemlerin destekçisi 
olarak sokaklarda yürüyor olacağız, “bizim 
bedenimiz, bizim kararımız” diye seslenece-
ğiz, çünkü her kadının bedeni üzerinde tek 
kontrol sahibi olmaya hakkı vardır. 

Politikalar, toplumsal cinsiyet duyarlılığına 
dayanmak ve toplumsal cinsiyet temelli sağ-
lığı dikkate almak yerine sözde “yansız eril” 
önlemlere, planlara ve kararlara dayandıkça 
kadın sağlığı tehlike altında olmaya devam 
edecektir.

Bu aynı zamanda, tüm işçilerin işyerlerinde 
maruz kalınan kimyasallar nedeniyle ön-
lenebilir kanser türlerinden korunmasının 
sağlanması zorunluluğunu da içermektedir. 

“Çalışanların işteki kanserojen veya mutajen-
lere maruz kalma risklerine karşı korunması” 
Direktifi önümüzdeki süreçte gözden geçi-
rilirken, gerekli korumanın sağlanması için 
sesimizi duyuracağız.

Pekin Bildirgesi’nden 25 yıl sonra bu Pazar 
günü, ayrımcılığa karşı, kadın hakları için ve 
daha nitelikli kamu hizmetleri için yürüyece-
ğiz, çünkü tek bir yol var o da eşitliğe doğru!

Eşitsizliğe Dönüş Yok!  EPSU Bildirisi, 8 Mart 2020

8 MART’I KADININ SAĞLIK HAKKINA İTHAF ETTİ
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Sol ve sosyalizmle bir şekilde teması olmuş 
bir çok kişinin eline  Sol Yayınlarının bir ki-
tabı geçmiştir desek yanlış olmaz. Karl Marx, 
Friedrich Engels, Vladimir Lenin, Josef Stalin, 
Mao Zedong gibi birçok sosyalist liderin teo-
rik ve felsefik eserlerini Türkçeye çeviren Sol 
Yayınları bu katkılarıyla Türkiye'de önemli bir 
yere sahiptir. Sol yayınları Türkiye'nin top-
lumsal bilincinin oluşumunda etkili olmuştur.

Erdost, şiir, öykü, deneme ve eleştiri türlerin-
de yazılar yazdı.

Yazılarında, toplumsal sorunlar, Türkiye ve 
Osmanlı tarihi, tarım, faşizm ve demokrasi 
konularına daha ağırlıklı eğildi.

Kardeşi İlhan Erdost‘un 12 Eylül 1980 askeri 
darbesinden sonra Mamak Askeri Cezaevi’n-
de dövülerek öldürülmesinin ardından, adı-
na kardeşi İlhan’ın adını ekleyerek, “Muzaffer 
İlhan Erdost” ismini kullanmaya başladı.

Erdost, Sol ve Onur Yayınları’nın sahibi ve yö-
netmenidir.

Türk şiirinde Garip Akımı’ndan sonra ortaya 
çıkan İkinci Yeni akımının isim babasıdır.

Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHAK) giri-
şimci ve kurucu üyesidir.

Muzaffer Erdost’un kardeşi İlhan Erdost, 12 
Eylül darbesinden sonra, 7 Kasım 1980’de 
gözaltında dövülerek öldürüldü ve Muzaffer 
Erdost kardeşinin de adını aldı.  

İlhan Erdost doğduğunda, ağabeyi Muzaf-
fer Erdost ortaokuldaydı. İkinci Dünya Sava-
şı’nın sıkıntılarıyla boğuşuyordu. Ortaokulun 
birinci sınıfını Erzurum’da amcasının yanında 
okuyan Muzaffer Erdost, ikinci sınıfta dönüp 
ailesinin yanına Artova’ya geldi. Sonra Tokat 
Ortaokulu’na oradan da lise öğrenimi için 
Sivas’a. Erdost, lise ikinci sınıftayken Sivas’ta 
çıkan Ülke adlı gazetede, ilk yazısı olan Ke-
malettin Kamu ile ilgili bir incelemeyi iki gün 
yayımlayarak başlamıştı yazarlık yaşamına. 
Ardından Yücel dergisinin genç şairler bölü-
münde şiirleri yayımland. Son sınıfa geldi-
ğinde pansiyon ücreti ağır geldiğinden Lise-
yi Çorum’da bitirdi.

O zamanlar burslu olan Ankara Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi’ni seçti ve 1956 yılında 
bitirdi. Fakülteye başladığında Seçilmiş Hika-
yeler dergisinde öyküleri, Ufuklar dergisinde 
şiirleri ve yazıları yayınlanıyordu

Fakülteyi bitirince kardeşi İlhan’ın eğitimini 
sağlamak için veterinerlik yaptı ancak Anka-
ra’da kardeşinin eğitimini sürdürmesi gerek-
tiğini düşünerek Ankara’da iş aradı. Sonrasın-
da eşi Rana, kardeşi İlhan ve kendisi yeni bir 
yaşam sürecine başladılar.

Bu süre içinde Muzaffer Erdost, önce Pazar 
Postası’nda yazılar yazdı, sonra orada çalış-
maya başladı. Gazete İstanbul’a taşırken, ça-
lışanları Ulus gazetesine aktarıldı. Yayıncılık 
deneyimine başladığı “Açık Oturum Yayınla-
rı”nın ilk kitap olarak, Cezayir’de Fransız ge-
nerallerin işkence yaptığı Henri Alleg’in La 
Question adlı kitabını yayınladı.

1963 yılı, Erdostlara yeni zorluklar getirdi. 
Muzaffer askere alındı. İlhan, Ankara Hukuk 
Fakültesine girdi. Bu esnada Muzaffer, Ve-
teriner Yedek subay olarak Şemdinli’ye gitti. 
Şemdinli’nin tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla 
ilgilenen Muzaffer İlhan’ın desteğiyle yaptığı 
araştırmalar sonucunda Şemdinli Röportajı 
adlı yapıtını oluşturdu. Bu kitap İlhan ile Mu-
zaffer’in ilk ortak çalışması oldu. Bundan son-
ra ilhan’ın yaşadığı süre boyunca Muzaffer’in 
yaptığı her çalışmada İlhan’ın katkıları ve izi 
bulunur.

1964 yılında Sol yayınlarını kurdu. Kardeşi 
İlhan da Sanayi Caddesi’ndeki Demir İşha-
nı’nın 51 numaralı odasındaki Sol Yayınları-
nın bürosunda çalıştı ve Sol yayınları Muzaf-
fer’in ve İlhan’ın her şeyi oldu. 12 Mart 1971’e 
değin Sol Yayınları basıldı.

Sol Yayınları’nı, Türk Ceza Yasasının 142. 
maddesine aykırı eylemde bulunmaktan hü-
küm giydiği 1971 yılına kadar yönetti. 1974 
yılında af yasası ile hapisten çıkınca yeniden 
yayıncılığa başladı.

12 Mart, Muzaffer ile İlhan’ı ayırmıştı. Ama 12 
Eylül’de birlikte gözaltına alındılar. 5 Kasım 
1980’de İlhan ağabeyi Muzaffer’in bulundu-
ğu nezarethaneye götürülür. İlk sözü, ağabey, 
çıkarken Türküler uyuyordu, uyandırmaya 
kıyamadım, öpüp ayrıldım oluyor. Muzaf-
fer ise kardeşini anlatırken işkence boyunca 
gık demedi, arabadan indirilince yere yıkıldı. 
Askerle ve polisler gazapla üzerine çullandı, 
dipçiklerle, tekmelerle yeniden dövmeye 
başladılar. İşte o zaman, onlara, küçük kızımı 
uyandırmaya kıyamadan geldim buraya, bizi 
dövmeyin diyor.

Kardeşinin ölümünün ardından onun ismini 
de alarak yaşatan Muzaffer İlhan Erdost, bir 
söyleşide o günleri şöyle anlatmıştı:

"İçeriye girdik, İlhan’ın yüzü kan içinde. Bağır-
dım, bir yudum su getirin diye. “Midem bu-
lanıyor, kusacağım” diyerek yere düştü İlhan. 
Vahap diye bir çocuk var, tıp fakültesi öğren-
cisiymiş. O koşturdu, şekerli su istedi. Beni 
içeri aldılar o sırada. İlhan’ı iki ranzanın arası-
na yatırdılar, yığıldı zaten. “İlhan İlhan” dedim, 
ses vermedi. Biri nabzı durmuş dedi. Battani-
yenin arasında alıp götürdüler İlhan’ı…"

Muzaffer Erdost 1989 yılında İnsan Hakları 
Derneği Ankara Şubesi Başkanlığı yaptı. An-
kara’da kurduğu İlhan İlhan Kitabevi’ni işletti. 
Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Türkiye İnsan 
Hakları Kurumu kurucu üyesidir.

Muzaffer İlhan Erdost’un şiir, hikâye, sanatsal 
ve siyasal yazıları Son Havadis ve Cumhuri-
yet ile Hisar, Yeni Ufuklar, Seçilmiş Hikâyeler, 
Açık Oturum (tek sayı çıkan kendi yayını, Ma-
yıs 1955), Kaynak, Mavi, Yön, Türk Solu, Dost 
Ülke, Papirüs, Türkiye Yazıları, Edebiyat ve 
Eleştiri gibi dergilerde yayımlandı.

ESERLERİ:
İNCELEME-ARAŞTIRMA-ELEŞTİRİ: 

“Türkiye Sosyalizmi” ve Sosyalizm (1969), 
Türkiye Üzerine Notlar (1970), Bilim 
ile Yazın Arasında (1984), Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Mülkiyet İlişkileri (1984), 
Şemdinli Röportajı (1987), Kapitalizm ve 
Tarım (1984), Demokrasi ve “Demokrasi” 
(1989), Adam İçin Türevler (Eskiz, 1990), Ulus, 
Uluslaşma, Demokratikleşme (1991), Bir 
Fotoğrafta Alt Yazı / İki 7 Kasım (1991), Üç 
Şair / Nazım Hikmet, Cemal Süreyya, Ahmet 
Arif (1994), Kanı Kanla Yıkamak-İnsan 
Hakları ve Türkiye (1994), Faşizm ve Türkiye 
1977 - 1980 (1995), Türkiye’nin Yeni-Sevr’e 
Zorlanması Odağında Üç Sivas (1996), 
İkinci Yeni Yazıları (1997), Küreselleşme ve 
Osmanlı Devlet Modeli Makasında Türkiye 
(1998), Yeni Dünya Düzenine Zorlanması 
Odağında Türkiye (1999), Pandora’nın Bir 
Başka ‘Kutusu’ (2000), Türkiye'nin Kararan 
Fotoğrafları (2003), 12 Eylül Turkaları 
(2004), Azınlıklar Sorunu (2005), Sosyalizmi 
Seviyorum (2007), Türkiye 2009 (2009).

DERLEME: İlhan İlhan (Kardeşi İlhan Erdost 
hakkında yazılar ve şiirler, 1983)

ŞİİR: Havada Kalan Güvercin (1990)

ÖYKÜ: Ey Karanlık Mavi Güneş (1990)

ANLATI: Onu Anlat İşte (1989)

İlhan İlhan!
Sol Yayınları’nın Kurucusu Muzaffer İlhan Erdost’u KaybettikSol Yayınları’nın Kurucusu Muzaffer İlhan Erdost’u Kaybettik
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T.C.
YARGITAY  9. HUKUK DAİRESİ

E. 2017/8957   K. 2019/379  T. 9.1.2019

• TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 40 SAAT 40 SAATİ AŞAN 
ÇALIŞMALARIN FAZLA ÇALIŞMA OLARAK KARARLAŞTIRILMASI

• TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE 40 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALAR FAZLA ÇALIŞMA OLARAK 

TANIMLANDIĞINDAN 40-45 SAAT ARASI ÇALIŞMALARIN FAZLA SÜRELİ ÇALIŞMA OLARAK 
NİTELENDİRİLEMEYECEĞİ FAZLA ÇALIŞMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI

DAVA : Taraflar arasında görülen dava 
sonucunda verilen kararın, temyizen 
incelenmesi davacı ile davalı vekili ta-
rafından istenilmekle, temyiz taleple-
rinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava 
dosyası için Tetkik Hakimi tarafından 
düzenlenen rapor dinlendikten sonra 
dosya incelendi, gereği konuşulup dü-
şünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davalı bankanın .../... 
şubesinde operasyon yönetmeni olarak 
çalıştığını, 30.09.2007 tarihinde emekli ol-
duğunu, 17.09.2007 tarihinde imzaladığı 
ibranameye "hesap hatasından kaynak-
lanabilecek alacağım ve ... Şubesinde ça-
lıştığım sürece ödenmemiş fazla çalışma 
hakkımı ve doğabilecek haklarımı saklı tu-
tuyorum" şeklinde ihtirazi kayıt düştüğünü, 

... Şubesinde çalıştığı süre içinde 2007 yılı-
nın Mart ayında 32 saatlik, Nisan ayında 29 
saatlik, Mayıs ayında 29 saatlik ( ödenen 22 
saatlik ücretin dışında ), Haziran ayında 33 
saatlik, Temmuz ayında 31 saatlik, Ağustos 
ayında 30 saatlik Eylül ayında 7 saatlik ol-
mak üzere toplam 188 saatlik fazla çalışma 
ücretinin ödenmediğini, her ayın fazla ça-
lışma ücretlerinin bir sonraki ay bordrosun-
da gösterildiğini, Haziran ayı bordrosunda 
gösterilen Mayıs ayı için 22 saat fazla çalış-
ma süresi dışında fazla çalışma ücretlerinin 
hiç ödenmediğini ileri sürerek, fazla mesai 
ücreti alacaklarının davalıdan tahsilini iste-
miştir.

Davalı vekili, davacının maaşlarının banka 
aracılığı ile ödendiğini, yerleşik Yargıtay 
uygulamasına göre söz konusu ödemeleri 
ihtirazi kayıtsız kabul ettiğinden fazla me-
sai talebinde bulunmayacağını savunarak, 
davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirki-
şi raporuna dayanılarak, davacının davalı 
işyerinde fazla mesai yaptığı, yaptığı fazla 
mesai karşılığı ücretinin ödenmediği ge-
rekçesiyle, davanın kısmen kabulüne karar 
verilmiştir.

Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle ka-
rarın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere 
göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı 
dışında kalan temyiz itirazları yerinde değil-
dir.

2- Kıdem ve ihbar tazminatlarının giydirilmiş 
ücretten, diğer işçilik alacaklarının ise çıplak 
ücretten hesaplanması gerekir.

Somut uyuşmazlıkta, hükme esas alınan bi-
lirkişi raporunda fazla mesai ücretinin, ikra-
miye dahil edilerek bulunan giydirilmiş üc-
ret üzerinden hesaplandığı anlaşılmıştır.

Fazla mesai ücreti hesaplanırken çıplak üc-
ret üzerinden hesaplama yapılması ve çıplak 
ücret hesabında ikramiyenin dahil edilme-
mesi gerekirken, Mahkemece, fazla mesai 
hesabında giydirilmiş ücretin esas alındığı 
hesap raporuna itibarla hüküm kurulması 
hatalıdır.

3- Fazla çalışma ücretinin hesabı konusunda 
taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu 
iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordro-
larına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İş-
çinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat 
edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. 
Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri 
sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda 
görünen fazla çalışma alacağının ödendiği 
varsayılır.

Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri 
kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gös-
teren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil ni-
teliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı 
belgelerle kanıtlanamaması durumunda ta-
rafların, tanık beyanları ile sonuca gidilmesi 
gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen ge-
nel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne 
alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve 
yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup ol-
madığı araştırılmalıdır.

Somut uyuşmazlıkta, dava dilekçesinde 
2007/Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, 
Ağustos ve Eylül ayları fazla mesai ücretle-
rinin ödenmediği iddia edilerek alacak tale-
binde bulunulduğu ve ispat noktasında im-
zalı günlük devam cetvellerine dayanıldığı 
anlaşılmıştır.

Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi ra-
porunda, dosyada mevcut devam cetvelle-
rine itibar edildiği açıklanarak fazla mesai 
hesabı yapılmış ise de yazılı kayıtlardaki ça-
lışma saatlerinin dökümü yapılmamış, esas 
alınan günlük çalışma saatleri ile ara dinlen-
meler gösterilmemiş, haftalık fazla mesai 
sürelerinin nasıl belirlendiği açıklanmamış-
tır. Mahkemece denetime elverişsiz bilirkişi 
raporuna dayanılarak fazla mesai ücretinin 
hüküm altına alınması isabetsizdir.

4- Davacı sendika üyesi olup, işyerinde 
01.04.2007-31.03.2009 tarihleri arasında 
yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesinin 17. 
maddesinde haftalık çalışma süresi 40 saat 
olarak belirlenmiş, 25. maddede haftalık 40 
saati aşan çalışmaların fazla çalışma oldu-
ğu düzenlenmiştir. Davacı işçi lehine olan 
Toplu İş Sözleşmesinin 25. maddesi dikkate 
alınarak, 2007/Nisan ve sonrasındaki aylar 
yönünden haftalık 40 saati aşan çalışmalar 
doğrudan fazla çalışma kabul edilerek 4857 
Sayılı İş Kanununun 41. maddesinin ikinci 
fıkrası uyarınca fazla çalışma saat ücretinin 
normal çalışma saat ücretinin yüzde elli faz-
lası olarak hesaplatılması gerekirken, 40 ile 
45 saat arasındaki çalışmaların fazla süreler-
le çalışma olarak kabulüyle yapılan hesap-
lamaya itibarla karar verilmesi hatalı olup, 
bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarı-
da yazılı sebeplerden dolayı BOZULMA-
SINA, peşin alınan temyiz harcının istek 
halinde ilgililere iadesine, 09.01.2019 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

HUKUK
Ocak-Şubat 2020
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Aramızdan Ayrılanlar
Diyarbakır Büyükşehir Beleiyesi Med Kentsel A.Ş. işçisi Ensari Vurmaz 28 Aralık’ta, Bağlar Belediyesi işçisi Murat Aslan 3 Ocak’’ta, 
Çiğli Belediyesi Çibel Ltd.Şişçisi Hıdır Altun 10 Ocak’ta, Çan Belediyesi Taşımacılık A.Ş. işçisi Veysi Dülkar 13 Ocak’ta, Uzunköprü 

Belediyesi işçisi Hasım Kaya 15 Ocak’ta, Kadıköy Belediyesi Kasdaş A.Ş. işçisi Erol Çakır 15 Ocak’ta, Bornova Belediyesi Personel A.Ş. 
işçisi Barış Aşkın 20 Ocak’ta, Maltepe Belediyesi Mataş işçisi Mustafa Güneş 20 Ocak’ta, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi işçisi 
Çiçek Demir 24 Ocak’ta, Adana Büyükşehir Belediyesi işçisi Nusrettin Çelik 30 Ocak’ta, Van Büyükşehir Belediyesi işçisi Emrullah Ersari 
5 Şubat’ta, İstanbul B.Evler Emlak Konut Sitesi işçisi Mehmet Arslanoğlu 7 Şubat’ta, Küçükçekmece Belediyesi Küçükçekmece A.Ş. işçisi 
İrem Pekyürek 7 Şubat’ta, Malkara Belediyesi işçisi Arif Bulut 8 Şubat’ta, Yenimahalle Belediyesi Ye-Pa Ltd. Şti. işçisi Tayfun Küçcük 12 
Şubat’ta, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzelman A.Ş. işçisi Erkan Çevik 17 Şubat’ta, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. işçisi Ayhan 
Çömez 15 Şubat’ta, Milas Belediyesi işçisi Gürer Demirci 20 Ocak’ta, Bornova Belediyesi Personel A.Ş. işçisi Oktay Sevinç 20 Şubat’ta, 
İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi işçisi Sefer Şensoy 22 Şubat’ta hayatlarını kaybetti. 

Hayatlarını kaybeden üyelerimizin ailelerine, yakınlarına ve işçi sınıfımıza başsağlığı diliyoruz. 
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SALGININ SOSYAL TAHRİBATINA KARŞI ACİL ÖNLEMLER
 Koronavirüs salgını nedeniyle çalışma yaşamında alınması gereken tedbirler

Koronavirüs 
salgını 
süresinceişten 
çıkarmalar 
(suçlu 
çıkarmalar 
dışında) 
yasaklanmalıdır

1
Ekonomideki 
olumsuz 
gelişmelere paralel 
olarak işsizlikte 
yaşanabilecek 
artışlara karşı 
işsizlik sigortası 
ödeneğinden 
yararlanma 
koşulları 
kolaylaştırılmalıdır.

2

Koranavirüs salgını süresince işsiz 
kalanların ve gelir kaybına 
uğrayanların elektrik, su, 
doğalgaz, iletişim temel 
ihtiyaçlarına ilişkin faturaları ile 
kredi borçları ertelenmelidir.

6

İşten çıkarmalar ve 
ücretsiz izinler yerine 
kısa çalışma ödeneği ve 
ücretli izin uygulaması 
yaygınlaştırılmalıdır. 
Çalışma sürelerini 
azaltmak zorunda kalan, 
salgın süresince 
kapanan, üretim veya 
hizmeti azaltan işyerleri 
için İşsizlik Sigortası 
Fonu kapsamındaki Kısa 
Çalışma Ödeneği 
uygulaması 
başlatılmalıdır. 
Mevzuatta yer alan 
zorlayıcı sebep tanımı 
koronavirüs için derhal 
uygulanmalıdır

3 Okullarının 
tatil süresine 
paralel 
olarak 15 
yaşından 
küçük 
çocuğu olan 
çalışan anne 
babalardan 
birine 
kamuda 
idari izin 
özel 
sektörde ise 
ücretli izin 
verilmelidir.

4 Emekliler 
koronavirüse karşı en 
kırılgan gruplardan 
birini 
oluşturmaktadır. 
Emeklilerin düşük 
gelirleri virüse karşı 
korunmalarını 
zorlaştırmaktadır.
Bu çerçevede asgari 
ücretten düşük gelir 
ve aylık alan 
emeklilere 
koronavirüsle 
mücadele döneminde 
aylık ek 1000 TL 
destek ödemesi 
yapılmalıdır.

5

Kamu Otoriteleri ve
İşverenlerinden Talebimizdir

Zorunlu hizmetler ve halk 
sağlığı hizmetleri için çalışanlar 

dışındaki tüm çalışanların 
ücretli idari izinli sayılması ve 

bu konudaki önlemlerin 
işçilerin izin, ücret gibi 

ekonomik ve sosyal haklarını 
ortadan kaldırmayacak şekilde 

sağlanması

Halkla ilişkilerde 
güvenli mesafe, 
hijyen, çalışma 

alanlarının düzenli 
dezenfekte edilmesi 

gibi standart ve 
uygulamaların 

getirilmesi   

Çalışanların 
sağlığına azami 

dikkat 
gösterilmesi ve

iş güvenliği 
koşullarının en üst 

seviyede 
sağlanması

Özellikle halk sağlığı 
hizmetlerinde ve sağlık riski 

taşıyan hizmetlerde 
çalışanlara  yeterli, etkili ve 

kaliteli (eldiven, gözlük, 
maske, koruyucu tulum 

gibi) kişisel koruyucuların 
temin edilmesi

Belediyelerde 
çalışan 

sağlığına 
dönük kriz 
masaları 

kurulması

Çalışanların 
günlük 
sağlık 

taramasının 
yapılması

Yaptıkları 
işler 

bakımından 
uzaktan 

çalışmaya 
uygun olan 
personelin 

uzaktan 
çalıştırılması

Salgınla mücadele kapsamında 
istihdamla ilgili olarak alınacak 
önlemlerde (salgınla mücadele 

kapsamında işyerleri kapatılan, havuz, 
spor salonu, kreş çalışanları da dahil) 

çalışanların ücretli izinlerini kullanmaya 
zorlanmamaları, ücret ve sosyal 

haklarında herhangi bir indirimin 
yapılmaması, işyerlerinde bekletilmek 

yerine ücretli idari izinli sayılması

İş sağlığı ve güvenliği 
kurullarının çalışır hale 
getirilmesi ve çalışan 

temsilcilerinin salgınla 
mücadeleye aktif olarak 

dahil edilmesi, 
çalışanların sürekli 

eğitiminin ve 
bilgilendirilmesinin 

sağlanması
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