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SUNUŞ 

6 Nisan 2013 tarihinde toplanan Ola-
ğanüstü Genel Kurulumuzdan itiba-
ren yaşanan gelişmeler, taşınması 

ağır büyük sorumlulukları omuzlarımızın 
üzerine bırakmıştır. 2008 yılında ABD’de 
başlayan kapitalizmin küresel krizinin art-
çı dalgaları dönem dönem yeni ekonomik 
ve sosyal krizleri tetikleyerek günümüze 
kadar sürmüş ve yoksul halkların yaşamı-
nı günden güne ağırlaştırmıştır.

Kapitalizmin küresel krizi işsizlik, yoksul-
luk, eşitsizlik, adaletsizlik olarak dünyanın 
en ücra bölgelerine kadar yayılmıştır.

Birçok ülkede çalışanların, emeklilerin üc-
retleri düşürülmüş, alım güçleri azaltılmış, 
geçinme koşulları tahribata uğramıştır.

Dünya ölçeğinde gelir dağılımındaki 
bozulma tarihte hiç görülmedik oranlara 
ulaşmıştır. Son verilere göre dünyada en 
zengin 62 kişinin kişisel serveti, dünya 
nüfusunun en yoksul kesimini oluştu-
ran 3,6 milyar insanın gelirine eşit hale 
gelmiştir. 62 kişinin serveti 2010 yılından 
bu yana 540 milyar dolar artarken, 3,6 
milyar insanın geliri ise 1 trilyon dolar 
azalmıştır. Dünya nüfusunun en zengin 
yüzde 1’lik kesimi, dünyadaki toplam ser-
vetin yarısına yakın bir bölümünü elinde 
tutmaktadır.

Gelir eşitsizliği farklı boyutlarda kendini 
göstermektedir, bir tarafta zenginlik daha 
dar bir kesimin elinde toplanırken, yok-
sulluk daha geniş bir kesime yayılmak-
tadır. Bu dengesizlik, artık zenginleri de 
ürkütür hale gelmiştir. Öte yandan ülkeler 
arasında, cinsiyetler arasında da önemli 
oranda gelir eşitsizlikleri oluşmaktadır. 

Dünya ölçeğinde işsizlik günden güne 
artmış, yeni iş alanlarının açılması için ge-
reken ekonomik büyüme ise en gelişmiş 
kapitalist ülkelerde bile umut verecek 
düzeye ulaşamamıştır.

Sendikal özgürlüklerin kısıtlanması, 
toplu sözleşme hakkından yararlanan-
ların azaltılması için her yol denenmeye 
başlanmıştır. Krizin de etkisi, örgütsüzleş-
tirmeyle de birleşince gelir seviyesinde, 
ücretlerde düşmeler, istihdam koşulların-
da bozulmalar, güvencesizleştirme anla-
mına gelecek yöntemler yaygınlaşmıştır. 
Hemen hemen tüm dünyada işçi ücret-
lerinin ulusal gelir içindeki payı önemli 
ölçüde düşmüş, 1990’lı yılların gerisinde 
kalmıştır.

Küresel kapitalist güçler, işçi sınıfına karşı 
artan saldırılarını, Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) Genel Kurullarında grev hak-
kını tanımayan söylemlere, çalışmaları 
tıkayan müdahalelere dönüştürmüştür.

Tarihleri yüzyılı aşkın bankalar, işletmeler 
birer birer kapanırken, milyonlar umut-
suzca işsizler ordusunun saflarına itilmiş-
tir. Aynı zamanda, işçi sınıfının vergileriyle 
oluşan kamu bütçeleri şirketlerin, ban-
kaların kurtarılmasına seferber edilmiş-
tir. Kapitalizmin akıl almaz işleyişi yine 
kendini göstermiş, her biri yüzlerce işçinin 
istihdamı için kullanılabilecek fonlar, bir-
kaç CEO’ya tazminat olarak ödenmiştir.

Sistemin başrol oyuncuları kendi ya-
rattıkları krizden yine kendilerine ödül 
çıkarmayı başarmıştır. Buna karşılık, 
kapitalizmin bu adaletsiz işleyişine tepki 
gösterenler, işsiz bırakılan işçiler, yoksul-
laştırılan halk kesimleri ise en “demokra-
tik” ülkelerde de bile en sert “emniyet” 
önlemleri ile karşılaşmıştır.
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Uygarlığın beşiği olduğu iddiasındaki bir-
çok ülkede demokrasinin, özgürlüklerin 
kısıtlanması, kişisel hakların daraltılması, 
devlet denetimlerinin ve baskısının ise 
artması dönemin genel bir eğilimi halini 
almıştır.

Emperyalizm, geçmişte olduğu gibi krizini 
aşmak için yine savaştan medet ummuş-
tur. Bölgesel savaşlar geçtiğimiz dönem 
boyunca hızla genişlemiştir. Özellikle 
Kuzey Afrika ülkelerinden başlayan ve 
dönem içinde “Arap Baharı” olarak adlan-
dırılan ayaklanmalar, darbeler ülkemizin 
sınırlarına kadar uzanan iç savaşlara, yeni 
emperyalist bölüşüm çatışmalarına yol 
açmıştır.

Özgürlük, demokrasi umuduyla alanlara 
çıkan birçok ülke halkı, bir süre sonra 
emperyalist merkezlerin yönetim ve 
denetimindeki gerici, dinci faşist yönetim-
lerin darbeleri, çeteler arasındaki çatışma-
ların neden olduğu kaos ortamının içine 
düşürülmüştür.

Emperyalist sistemin büyük oyuncusu 
konumundaki ülkelerin bölgesel payla-
şım ve egemenlik çatışmaları, yalnızca 
Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası ile de 
sınırlı kalmamıştır. En küçük anlaşmazlık, 
halklar için yıkıcı çatışmalara, savaşlara 
yol açmaya başlamıştır.

Bu sürecin en kanlı örneklerinden biri ise 
ülkemizin hemen yanı başındaki Suriye 
olmuştur. Başta ABD olmak üzere emper-
yalist ülkelerin eğittiği, desteklediği cihat-
çı çeteler, Suriye’yi olduğu kadar Irak’ı, 
Libya’yı ve Kuzey Afrika boyunca uzanan 
bir ülkeyi kan gölüne çevirmiştir.

İslam adına, insanlık dışı her türlü saldırı, 
tecavüz, cinayet, savaş suçu işlenmiş ne 

yazık ki bunlara “uygar” dünya tarafından 
“bölgesel çıkarlar” adına göz yumulmuş-
tur. Bugün oluşturulan kimi ittifaklar, 
kendi elleriyle büyüttükleri canavarla 
uğraşmak durumunda kalmıştır.

Kendini “İslam Devleti” olarak tanımlayan, 
karanlık bir örgütün, Irak ve Suriye’de çok 
geniş bir coğrafyayı denetim altına ala-
bilmiş, binlerce aileyi evinden yurdundan 
etmiş, binlerce kadını ve çocuğu köleleş-
tirmiş, milyarca dolar değerindeki petrol 
üretimini ve ticaretini eline geçirmiştir.

Suriye’de son 4 yıl içinde, bitmeyen kanlı 
iç savaş, bütün sorunlarıyla başta Türkiye 
olmak üzere çevre ülkelere de karmaşa 
tehdidi ve yüksek maliyetler getirmiştir. 

Suriye ve Irak’ta sürmekte olan savaş, 
dünyadaki çeşitli ülkelerdeki cihatçı 
akımlar için bir savaş deneyimi alanı ha-
line gelmiş ve aynı zamanda dünyadaki 
her ülke için potansiyel bir terör tehdidi-
ne dönüşmüştür.

Kapitalizmin bitmek bilmeyen kar hırsı, 
yaşam olanaklarını giderek daraltmış, 
dünya nüfusunun büyük bir bölümünün 
yaşam kalitesini bozmuştur.

Kapitalizmin, emperyalizmin dünya üze-
rinde yarattığı tahribat o kadar büyük, o 
kadar yıkıcı hale gelmiştir ki artık küresel 
kapitalizmin üst kuruluşları bile son 10 yıl 
içindeki hemen tüm rapor ve belgelerin-
de “sürdürülebilir”lik kavramına sarılmak 
zorunda kalmıştır.

Doğa tahribatıyla birlikte temiz su kay-
naklarına erişim, temiz hava, sağlıklı gıda 
ve barınma, eğitim ve sağlık hakkından 
yararlanma, sosyal güvenlik gibi birçok 
sorun gün geçtikçe ağırlaşmaya başla-
mıştır.
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Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
gibi kapitalizmin üst düzey kuruluşları 
temiz su kaynaklarına erişim, çevreyi 
kirleten fosil kaynaklara dayalı enerji tü-
ketimi gibi sorunları sürekli gündemlerine 
almak zorunda kalmıştır. 

Ne tuhaftır ki, Ocak 2016’ta Davos’ta 
Oskar adayı bir sinema sanatçısı enerji 
şirketlerinin aç gözlülüğe son verme-
lerini istediğinde hükümet yetkileri ve 
dev şirketlerin CEO’ları kendisini ayakta 
alkışlamıştır. Bütün bu girişimlere ve 
gündemlere rağmen, kapitalizmin aç 
gözlüğü dünyayı yıkıma götürecek kirliliği 
yaratmaktan, talanı sürdürmekten de geri 
durmamaktadır. 

Küresel krizler, yoksulluk, eşitsizlik, 
baskıların artışı, savaşlar, etnik ve/veya 
dinsel ayrımlar üzerine çatışmalar haliyle 
ülkemizi de geniş oranda etkilemektedir.

Olağanüstü Genel Kurulumuzdan bu yana 
yaşadıklarımız, adeta birçok ülkenin on 
yıllarını alacak kadar yoğun ve karmaşık 
bir haldedir.

Bir taraftan dünyadakine paralel bir yok-
sullaşma yaşanırken, işsizlik en yüksek 
seviyelerine çıkarken yapılan her yeni 
düzenleme sorunlara yeni sorunlar ekle-
yerek, çalışma hayatındaki gerilimleri de 
artırmıştır.

İşsizlik ve büyümedeki sorunlar gerekçe 
gösterilerek, istihdamı daha da güven-
cesiz hale getirecek düzenlemelerle, 
çalışma hayatında “köleleştirme” eğilimi 
güçlendirilmiştir.

Artık sürdürülemez hale gelen toplu iş 
sözleşmesi ve sendikalar mevzuatında 
yapılan değişiklikler, temelde hemen 

hiçbir sorunu çözmemiş, Türkiye sendika 
üyeliği ve toplu iş sözleşmesi kapsamı 
bakımından Avrupa’nın en geri ülkelerin-
den biri olma özelliğini sürdürmüştür.

İktidarın her alanda mutlak egemenlik ve 
hegemonya kurma hırsı, eğitimden ada-
lete tüm Anayasal kurum ve kuruluşları 
darmadağın etmiş, devlet açıkça iktidar 
tarafından bir parti aygıtına dönüştürül-
müştür.

Yapılan Anayasa değişikliği ile adalet sis-
temi, Anayasaya aykırı biçimde iktidarın 
denetim ve yönetimine geçmiş, kuvvetler 
ayrılığı iktidarın yaptığı darbe ile ortadan 
kaldırılmıştır.

Bunlarla da yetinilmemiş, tek adam 
iktidarına doğru bir dönüşüm için, baş-
kanlık sistemi dayatılmaya başlanmıştır. 
İktidarın, Türkiye’yi dönüştürme iddia ve 
hırsı, toplumun önemli bir bölümün de 
yaşamına doğrudan müdahaleye kadar 
ileri boyutlara ulaşmıştır.

Kendisi için hiçbir kuralı tanımayan ama 
denetimlerine aldıkları emniyet, yargı 
sistemi üzerinde halkın üzerinde her gün 
artan bir baskı sistemi oluşturan iktidar, 
bir yandan da yolsuzluk başta olmak 
üzere çeşitli yozlaşma eğilimlerinin odağı 
haline gelmiştir. 

Ortaya çıkan rüşvet ve yolsuzluk dos-
yaları hızla kapatılmış, daha düne kadar 
ordudan siyasete birçok çevreyi etkisiz-
leştirmek için birlikte kumpas kurdukları 
emniyet ve adli yapıdaki “paralel devlet” 
oluşumları bu kez hedef haline getiril-
miştir.

Etnik köken ve inançlar üzerinde dozu 
artan ayrımcı söylem, nefret dili ile halkı 
bölen, birbirine karşı kışkırtan bir yakla-
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şım iktidarın olağan politikasına dönüş-
müştür.

Yönetim Kurulumuzun bütün görev 
süresi, hemen her alanda yaşanan hak 
ve özgürlük ihlallerine karşı mücadele ile 
geçmiştir. 

1 Mayıs alanının yasaklanması, adeta bir 
doğa katliamına dönüşen, temiz su kay-
naklarını tahrip eden baraj inşaatlarında 
ısrar edilmesi, ülkemizi nükleer tehlike ile 
yüz yüze getirilmesi, daha fazla rant geliri 
adına kentlerin beton yığınına dönüştü-
rülmesi, eğitim sisteminin alt üst edilerek 
birkaç kuşağın birden geleceğinin karar-
tılması, sermayeye en geniş olanakların 
verilerek iş güvenliğinin ve güvencesinin 
yok edilmesi ve sıralanabilecek onlarca 
sorunu karşı hemen her gün sokaklarda, 
alanlarda mücadele verilmiştir.

Sadece devlet kurumlarında değil, devlet 
kurumlarının olanaklarıyla sermaye 
örgütlerinden emek örgütlerine, meslek 
odalarından diğer demokratik kurum ve 
kuruluşlara ve hatta şirket yönetimlerine 
kadar her yerde egemen olmaya çalışan 
iktidarla ve iktidarın kuklası haline gelmiş 
yapılarla da mücadele verilmek zorunda 
kalınmıştır.

DİSK, tarihsel olarak sahip olduğu sınıf 
bilinci ve inancıyla:

l 1 Mayısın yeniden özgürleştirilmesi;

l Yoksullaşan ve temel geçim kaynağı 
haline dönüşen asgari ücretin yükseltil-
mesi;

l Güvenceli çalışma hakkının savunul-
ması, taşeron, geçici veya kiralık işçilik 
gibi “köleleştirme”ye yönelik girişimlerin 
önlenmesi;

l İş güvenliğinin, işçi sağlığının korunma-
sı, iş cinayetlerinin durdurulması;

l Başta düşünce ve ifade olmak üzere 
tüm hak ve özgürlüklerin kullanılabilmesi;

l Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada 
barışın, demokrasinin, adaletin, eşitliğin 
korunması uğruna tek başına kalma pa-
hasına işçi sınıfının kararlığıyla yürümeye 
devam etmiştir.

İktidarlarını korumak ve sürdürmek için 
her yol ve yöntemi mubah sayan, insan-
ların yatak odalarına dahi girebilen, hiçbir 
kural tanımayan, gerektiğinde memuru, 
savcıyı, hakimi bile değiştirerek istediğini 
alan bir anlayış üzerimize karabasan gibi 
çökmüştür.

İktidar sadece ülkemizde değil komşu-
larımızda da inanç temelinde ayrımcı 
politikalar uygulayarak, yaratığı kaosu ve 
desteklediği cihatçı terörü ülkemize ithal 
etmiştir.

Temelde sadece seçim yöntemi değiştiril-
miş, görevler ve sorumluluklar anlamında 
hiçbir değişim getirmemiş olmasına rağ-
men, Cumhurbaşkanlığı zorlama biçimde 
ve Anayasa görmezden gelinerek fiili 
başkanlık gibi işletilmeye başlamıştır.

Bir anlamda “başkanlık sistemi” referan-
dumuna dönüştürülen 7 Haziran 2015 
genel seçimlerinde, halkın yüzde 60’ı bu 
anlayışı reddetmiş, ancak hiçbir partiye 
de tek başına hükümet kurma olanağı da 
tanımamıştır.

Cumhurbaşkanı bir kez daha tüm kural-
ları, keyfine göre ihlal ederek, hükümet 
kurulmasını engellemiş, uğruna zehir bile 
içebileceğini söylediği “çözüm sürecini” 
rafa kaldırarak, Güneydoğu’da bir iç savaş 
ortamı yaratılmasına zemin hazırlanmıştır.
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11 Kasım 2015 tarihinde tekrarla-
nan genel seçimlerde AKP tekrar tek 
başına hükümet kuracak çoğunluğu 
sağlayabilmiştir. Bir önceki seçimden 
kendine göre ders çıkaran, AKP seçim 
sürecinde başkanlık sisteminden hiç 
söz etmemiş, daha önce ülkeye ihanet 
diye tanımladığı asgari ücretin artışı için 
söz vermiş, kendinden kaçan milliyetçi 
oyları çekebilmek için, etnik çatışmayı 
körüklemiştir.

Her iki seçim dönemi içinde, muhalefet 
partilerini etkisiz hale getirebilmek için 
yalandan terör eylemine kadar her yol 
kullanılmıştır. Patlayan bombalar, kun-
daklanan binalar, kurşunlanan insanlar 
seçim döneminin bir parçasına dönüş-
müştür.

Geçtiğimiz dönem içinde halkın ve emek-
çilerin hak ve özgürlükler mücadelesini 
etkileyen iki önemli olaydan birisi Gezi 
Direnişi diğeri ise Reyhanlı (2013), Diyarba-
kır (1015) Suruç (2015), ve Ankara’da (2015) 
gerçekleştirilen katliamlar olmuştur.

Gezi direnişi, 1 Mayıs Alanı’nın yasak-
lanmasıyla başlayan, yaşam hakkına ve 
tarzına müdahaleye kadar uzanan bir 
dizi baskı ve saldırının da etkisiyle ortaya 
çıkan, kısa sürede tüm ülkeye yayılan bir 
halk isyanı halini almıştır. İktidarın halkın 
taleplerine yönelik tepkisi, acımasız ve 
kıyımcı bir saldırı şeklini almıştır.

Aralarında çocukların do bulunduğu an-
larca insan, emniyet güçlerinin kullandığı 
şiddet nedeniyle yaşamını yitirmiş, onlar-
ca insan yaralanmış ve tedavisi mümkün 
olmayan organ kayıplarıyla yaşamlarını 
engelli olarak sürdürmek durumunda 
kalmıştır. 

Gezi direnişi süresince sadece polisin 
kullandığı biber gazı yoğunluğu, yüzlerce 
insanda kalıcı boğaz, göz, kulak, ciğer 
hasarlarına neden olmuştur.

Öte yandan Reyhanlı’da 52, Suruç’ta 34 
ve Ankara’da 101 kişi patlatılan bomba-
ların kurbanı olmuştur. Bu saldırılarda 
özel olarak etnik ve dini olarak farklılıkları 
nedeniyle Kürtler ve Aleviler hedef olarak 
seçilmiştir. Ankara’daki saldırının bir diğer 
dikkat çeken yanı, Konfederasyonumuz, 
KESK, TMMOB ve TTB tarafından barış ve 
demokrasi talebiyle gerçekleştirilen bir 
mitinge yönelik olmasıdır.

Suriye’deki iç savaşta terör örgütü İslam 
Devleti’ne karşı savaşan iki temel unsu-
run Kürtler ve Aleviler olması, Türkiye’de 
aynı kesimleri bombalı saldırıların da 
hedefine dönüştürmüş ve yine aynen 
Suriye’de olduğu gibi acımasızca kitle 
kıyımı yapılmıştır. Aynı zamanda, ülke-
mizde ve bölgemizde barış taleplerinin, 
demokrasi ve özgürlük taleplerinin de 
sindirilmesi istenmiştir. Bu anlamıyla terör 
örgütü İslam Devleti ile iktidarın amaçları 
örtüşmüştür.

Adalet sistemi, AKP iktidarının, başkanlığı 
saplantı haline getirmiş bir anlayışın halkı 
terörize etmek için kullandığı bir araca 
dönüştürülmüştür. Düzmece belgelerle, 
temelsiz iddialarla, yalancı tanıklarla, tali-
matla yazdırılmış iddianamelerle yüzlerce 
insanın aylarca, yıllarca cezaevlerinde 
tutulduğu bir dönem daha yaşanma-
mıştır. Açık ve kesin tanımlarına rağmen 
gözaltılar, açık ve keyfi bir ceza sistemine 
dönüştürülmüştür.

En temel demokratik hak olan “eleştiri”, 
Türkiye’de emniyet yetkilerinin yayınla-
dıkları belgelere göre “terör” gibi işleme 
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tabi tutulmaya, fiili baskı yöntemleriyle 
bastırılmaya çalışılmaktadır. 

Bu amaçla, demokrasinin ve özgürlüklerin 
en önemli parçalarından biri olan “basın 
ve düşünce özgürlüğü” yok edilmektedir.

Aralarında Konfederasyonumuzun da 
olduğu çok sayıda demokratik kitle ve 
sınıf örgütü, gazeteci, siyaset adamı ve 
hatta akademisyenler hakkında onlarca 
yılı bulan hapis cezalarıyla soruşturmalar, 
davalar açılmaktadır.

Gelinen son noktada, Türkiye birçok 
yönüyle, daha önce Almanya ve İtalya’da 
görülen faşizme doğru evrilen, kimi 
yönlerden 12 Eylül darbesini bile geride 
bırakan bir otoriterleşme sürecinin içinde 
bulunmaktadır.

Her ne kadar dini halkın gözlerini bağla-
mak için kullansa da özünde kapitalizmin 
çıkarlarına hizmet eden ve yöntem olarak 
faşizme yönelen iktidarın bu politikala-
rına, heveslerine karşı mücadele kaçınıl-
maz bir görev olarak hepimizin sorumlu-
luğu altındadır.

Hak ve özgürlüklerimiz açısından son 
derece önemli tarihsel bir süreçten 
geçiyoruz. Bu nedenle sınıfın hak ve 
özgürlüklerini, halkımızın özgürlük 
taleplerini gündemine alan; devletin ve 
sermayenin çalışanları güvencesizliğe 
sürükleyerek köleleştirmesine geçit 
vermeyecek bir mücadele anlayışı için-
de somut sendikal politika ve stratejiler 
oluşturmak zorundayız. “Yeni liberal 
ideolojinin” meşrulaştırdığı işçi sınıfına 
yönelik vahşi saldırının karşısına, “öz-
gür ve insan onuruna yaraşır yepyeni 
bir dünya” anlayışıyla çıkabilmeliyiz. 
Çünkü, gelecek on yıllar bu iki anlayı-

şın tüm dünya çapında hesaplaştığı bir 
dönem olacaktır.

13 Şubat 1967’de, DİSK’in kurucuları şun-
ları söylüyordu:

“Bizler; Türk işçi sınıfının tüm çıkarları, 
hakları ve özgürlükleri ve de onuru 
için bir araya geldik. Emperyalizmin, 
devletimizin ve milletimizin hayatına 
yeniden kastetme çabalarının arttığı 
ve bir avuç aracının, kapkaççının ve 
sömürücünün bu çabalara katıldığını 
gören bizler, ‘bizi mahvetmek isteyen 
emperyalizme ve bizi yutmak isteyen 
kapitalizme karşı’ savaşmaya and içmiş 
sendikacılarız.”

DİSK kurulurken bir söz verildi, yemin 
edildi. O yemin bugün de hepimizin boy-
nunun borcudur. 

Ne yazık ki, sosyal hukuk devleti, uzun 
yıllardır sağın farklı partilerinin ve ağırlıkla 
AKP iktidarının son tahlilde sermayenin ve 
emperyalizmin çıkarları doğrultunda büyük 
oranda aşındırılmış, niteliği itibariyle “oto-
riter-totaliter” bir biçime dönüştürülmüş, 
halkımız, gericiliğin, ırkçılığın hegemonyası 
altına sokulmuşsa da, “bizi mahvetmek 
isteyen emperyalizme ve bizi yutmak 
isteyen kapitalizme karşı” sonuna kadar 
mücadele etmeyi sürdürmeye kararlıyız.

Çünkü bugün de, “emperyalizmin, devle-
timizin ve milletimizin hayatına kas-
tetme çabalarının arttığını ve bir avuç 
aracının, kapkaççının ve sömürücünün 
bu çabalara katıldığını” görüyoruz.

Kaynağını emeğin yüce değerinden, gü-
cünü işçi sınıfından alan Türkiye Devrimci 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 
demokratik, bağımsız bir sınıf ve kitle 
örgütü olarak;
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l İşçi sınıfının hak ve çıkarlarının top-
lumcu, çoğulcu, katılımcı ve özgürlük-
çü temellere dayalı gerçek demokrasi 
ortamında kazanılıp geliştirilebileceğinin 
bilinci içinde, işçi sınıfı ve emekçi halka 
yönelik her türlü sömürü ve baskının 
ortadan kaldırılmasını,

l Evrensel temel hak ve özgürlüklere 
sahip çıkmayı,

l Tüm uluslararası antlaşmalar, sözleş-
meler ve Uluslararası Çalışma Örgütü 
kararlarına dayalı sendikal hak ve özgür-
lükleri eksiksiz yaşama geçirmeyi, geliş-
tirmeyi, çalışma ve yaşama koşullarını 
uygar ve çağdaş bir düzeye ulaştırmayı,

l Üyeler arasında dayanışma, birlik ve 
dirliği sağlamayı,

l Uluslararası sendikal dayanışma içinde, 
Türkiye işçi sınıfının ve emekçi halkın 
ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini 
artırıcı her türlü bilimsel çalışmaya ön-
celik tanıyarak, işçi haklarına örgütlülük 
bilinci ile sahip çıkmayı, bu bilinç temeli 
üzerinde kalıcı sonuçlara ulaşmayı,

l Çağdaş ve demokratik yöntemler 
yoluyla sınıfsal ve toplumsal kalkınmayı 
hedef alan bir mücadeleyi sürekli kılmayı,

l Sınıfının onursal görevi olarak, faşizme, 
cuntacılığa, oligarşiye, baskıya, zulme ve 
işkenceci tüm rejim ve dikta yönetimleri-
ne karşı mücadele etmeyi TEMEL AMAÇ;

l Irk, cins, inanç, din, mezhep, dil ve dü-
şünce ayrımı yapmaksızın, tüm işçilerin, 
işyerlerinde, işkollarında, ulusal ve ulus-
lararası düzeyde birlik ve dayanışmasını 
sağlamayı,

l Tüm sendikal çalışmalarda tabanın söz 
ve karar sahibi olmasını, demokrasinin ve 

demokratik hukuk düzeninin her alanda 
egemen kılınmasını TEMEL İLKE sayar.

DİSK 14. Genel Kurul Çalışma 
Raporu’nun “sunuş” yazısını şu cümley-
le noktalamıştık:

“Ulusal ve uluslararası sermaye, ülke 
içinde kendilerini iyice güçlendiren 
koşulları ve antidemokratik düzeni 
sürdürmek istemektedirler. Bu nedenle; 
açlığın ve yoksulluğun ortadan kaldırıl-
dığı, insanların düşünce ve inançlarını 
korkusuzca ifade edebildikleri, hakla-
rını ve çıkarlarını sağlayabilmek için 
özgürce örgütlenebildikleri ve devletin 
geleneksel baskıcı yönetim politikaları-
nın terk edildiği bir demokratik toplum; 
ancak, çalışanların ‘gelecek hülyası’ 
üzerinden gerçekleştirilebilir.”

Bu “tahayyül” doğrultusunda DİSK, işçileri, 
kamu emekçilerini, köylüleri, kadınları, 
gençleri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, 
aydınları, ezilen milyonlarca çoğunluğu, 
bugünümüzü ve yarınımızı ellerimiz-
den almak isteyen, emek ve demokrasi 
karşıtlarına, onların işbirlikçi politikalarına 
karşı mücadeleye çağırmaktadır. 

DİSK, tüm emek ve demokrasi güçlerini 
haklarımız ve geleceğimiz için bir araya 
gelmeye, gerçekten bağımsız demokratik 
bir Türkiye’yi inşa etmek için mücadele 
etmeye çağırmaktadır.

Bizler;

l Yoksulluk çemberinin kırıldığı, işsizliğin 
ortadan kaldırıldığı, refahın yükseltildiği,

l Temel hak ve özgürlüklerin engelsiz, 
kısıtlamasız yaşama geçirildiği; sendikal 
örgütlenme ve toplu sözleşmenin önün-
deki engellerin kaldırıldığı,
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l Yaşam mücadelesi veren çalışanların 
sorunlarının çözüldüğü ve insanca yaşa-
yabildikleri,

l Hukukun üstünlüğünün istisnasız kabul 
edildiği,

l İnanç ve düşüncelerinden dolayı kim-
senin yargılanmadığı, ayrımcılığa uğrama-
dığı,

l Herkesin sosyal güvenlik sisteminden 
yararlanabildiği, eğitim olanağına kavuş-
tuğu,

l Kimliklerin sorgulanmadığı, demokrasi-
nin tüm kurum ve kurallarıyla işlediği bir 
ülkede,

l Barışın egemen olduğu ve silahların 
sustuğu bir dünyada yaşamak istiyoruz!

Böyle bir ülkeyi elbirliğiyle, örgütlü gücü-
müzle, inancımızla ve bilinçli mücadele-
mizle yaratabileceğimize inanıyoruz.

Gelecekten umutluyuz! Geleceği emek-

çilerin güçlü sesiyle yaratacağız! İnsanca 
yaşanacak bir ülkeye kavuşmak için 1967 
Şubat’ında başlattığımız yürüyüşümü-
zü tüm engellere ve zorluklara rağmen 
sürdürecek; tüm emekçilerin, yoksulların, 
dışlanmışların, farklı olanların, ezilenlerin 
insanca yaşayabilecekleri bir dünyanın 
kapıları açılana kadar yılmadan yola de-
vam edeceğiz. 

***

Raporun hazırlanmasında araştırma ve 
çalışmalarıyla katkıda bulunan Alp Tekin 
Babaç, Ergün İşeri, Fahrettin Erdoğan, 
Gonca Acaray, Gökhan Alpuğan, Gülba-
har Kaya, Kıvanç Eliaçık, Meral Özşahin, 
Mete Sönmez, Necdet Okcan, Özge 
Yurttaş, Özgün Millioğulları, Pınar Ab-
dal, Selma Ergün, Serkan Öngel, Serpil 
Kayış, Sinem Derya Çetinkaya, Tevfik 
Güneş, Umar Karatepe, Ümüs Güngör ve 
Üzeyir Ataman’a çok teşekkür ederiz.

DİSK YÖNETİM KURULU





BİRİNCİ BÖLÜM

DÜNYADA 
SİYASAL VE TOPLUMSAL 

GELİŞMELER



1) GENEL OLARAK KÜRESELLEŞME

2000’li yılların başlangıcından bugüne, 
dünya “küreselleşme“ adı verilen ol-
gunun etkileriyle yeniden biçimle-

niyor. Giderek daha açık bir biçimde ken-
disini gösteren değişim ekonomik, sosyal, 
siyasal alanları bir bütün olarak etkiliyor. 
Uluslar üstü sermayenin karını en çoklama 
amacı doğrultusunda yaygınlaşan gelişme-
ler ekonomik alanla sınırlı kalmıyor. Kaçınıl-
maz olarak tüm dünya genelinde siyasal ve 
toplumsal yapılar değişime uğruyor.

20. Yüzyılın son çeyreğinde başlayan bu 
süreç öncelikle ekonomik faaliyet alanında 
ulusal sınırların ortadan kaldırılmasına da-
yanmaktadır. Korumacılığın ve devlet karı-
şımcılığının gelişmenin önüne engel olduğu 
şeklindeki yeni algılama her şeyin serbest 
bırakılması gerektiği yönündeki düşünce-
leri yoğunlaştırmıştır. Buradaki serbestlik 
toplumsal ve bireysel düzeyde bir özgür-
leşmeyi ifade etmemektedir. Sözü edilen 
serbestlik kar elde edilebilecek faaliyetler 
için her türlü engelin ortadan kaldırıldığı, 
parayla ölçülebilir bir özgürleşmedir. Aslın-
da ekonomik faaliyetin en yüksek getiriyi 
getirmesine engel olacak her türlü özgür-
lük yasaklanmaktadır. Çokça sözü edilen 
ve 21. Yüzyılın adeta vazgeçilmez “kültü“ 
haline gelen “demokratikleşme“ yüzeysel 
ve sanal bir özgürlük kavramı olarak yer-
leşmektedir. 

Böyle bir değişimi sonuçlar üzerinden göz-
lemek ne kadar kolaysa; bu değişimi do-
ğuran nedenler açısından değerlendirmek 
de o kadar karmaşık bir nitelik gösteriyor. 
İletişim ve üretim teknolojisindeki olağa-
nüstü değişim göz ardı edilerek bugünü 
kavramak mümkün görünmüyor. İletişim 
alanındaki gelişmeler ulusal sınırları, yasak 
ve düzenlemeleri iyice anlamsız duruma 
getirerek yaygınlaşıyor. Bu dönemde mil-
yarlarca insan evlerinin içinde naklen ya-

yınlarla savaşları izliyor. 1990’lı yıllarda Kör-
fez Savaşı’yla başlayan bu değişim ABD’nin 
Irak’ı işgalinin saniye saniye izlenmesiyle 
devam etti. 2010 yılında ise Ortadoğu’da 
yaşanan gelişmelerde de olduğu gibi ülke-
lerin siyasal alt üst oluşları ve iktidarların 
devrilişi, kentlerin meydanlarına toplanmış 
milyonlarca insanın ayaklanmasını aynı 
şekilde oturma odalarına taşıdı. İç savaşlar 
da televizyonda izlenir hale geldi. Suriye’de 
yaşananlar ve IŞİD’in (artık kendini İslam 
Devleti ilan etmiştir) ortaya çıkışı da bu du-
rumun bir parçası olarak varlığını koruyor.

İçinde yaşanılan bu süreç kaçınılmaz olarak 
yerel ya da bölgesel gelişmeler üzerinde 
ağır bir evrensel baskı oluşturuyor. Tek tek 
ülkelerdeki tüm yönetimler geçmişle kı-
yaslanamayacak ölçüde dış dünyayı dikka-
te almak, deyim yerindeyse, “ikna etmek“ 
zorunda. Bunu yapamayanlar belirleyici 
olarak dış etkilerden kaynaklanan bir “yö-
netememe sorunu”yla karşı karşıya kalıyor 
ve egemenliklerini yitiriyor. Bu düzeyde 
ulusal ölçekte yaşanan gelişmeleri de belir-
leyen temel güç evrensel düzeydeki genel 
algılama ve sorgulamalar haline geliyor. 

Böylece tüm insanlığın ortaklaşa oluştura-
cağı kültür ve meşru sayabileceği yönetim 
biçimleri gelecekte yaşama olanağı bula-
bilecek iken ortak değerlere aykırı düşen 
toplumsal yapılanmalar yaşama şansını 
yitiriyor. Bu anlamda insanlığın yeni de-
ğerlerinin neler olacağı, bu değerlerin nasıl 
oluşacağı sorularının yanıtları toplumsal ve 
sınıfsal mücadelenin temelini oluşturuyor. 
Başka bir deyişle günümüzde asıl kavga 
insanın kendisini ve çevresini nasıl yorum-
layacağı sorusunun yeni baştan şekillendi-
rilmesi doğrultusunda gündeme geliyor. 

20. Yüzyılın son çeyreği ile 21. Yüzyılın 
başlarında ortaya çıkan dengeleri/denge-
sizlikleri doğuran önemli bir değişim alanı 
da üretim teknolojisindeki gelişmedir. Bir-

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KÜRESELLEŞME VE İŞÇİ SINIFI
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çok başka tartışma yanında son yıllarda in-
sansız üretim sorunu gelişmelerin temelini 
oluşturuyor. Kol emeğinin giderek azaldığı 
üretim süreçlerine doğru bir yaygınlaşma-
nın yaşandığı görülüyor. Geleneksel imalat 
sanayi üretiminde çalışanların sayısı aza-
lırken üretimin örgütlenme biçimleri de 
hızla değişiyor. Kadın emeği öne çıkarken 
çocuk işçilerin üretim ve hizmet faaliyetle-
rinde sürekli bir işgücü olarak yerini aldığı 
görülüyor. Ulusal ve uluslararası ölçekte 
sabit işyerleri yok oluyor. Fiziksel olarak 
iş yapılabilecek her mekân işyeri olmaya 
başladı. Evler işyerlerinin uzantısı durumu-
na geliyor. Böylece çalışma saati tüm güne 
yayılarak 24 saate kadar ulaşabilecek bir 
şekil alıyor. 

Giderek daha az örgütlenen toplum, birey-
sel kimliklerin öne çıktığı ve her koyunun 
kendi bacağından asıldığı yeni bir ilişki 
sistemine dönüşüyor. Böyle bir değişim 
ise aynı toplum içinde bir arada yaşayan 
insanların temel ihtiyaçlarının sistemli bir 
şekilde ve toplumcu bir yaklaşımla karşı-
lanması eğilimlerini zayıflatıyor. Bu gelişme 
dinamiği varlıklı ve güçlü sınıfların egemen-
liklerini herhangi bir sorgulamayla karşılaş-
madan ve sonsuz bir meşruluk temeline 
dayalı şekilde sürdürebilmesinin koşulları-
nı yaratıyor. İnsanın insan olmaktan gelen 
tüm özelliklerine ve binlerce yıl boyunca 
oluşturduğu uygarlık arayışlarına aykırı bir 
toplumsal var oluş şekli ortaya çıkıyor.

Söz konusu bireyselleşmenin siyasal dü-
zeydeki karşılığı demokratikleşme olarak 
öne çıkarılıyor. Toplumsal ve ekonomik 
örgütlenmesi ya da gelişmişlik düzeyi ne 
olursa olsun, tüm ülkelerde, seçimlerle iş 
başına gelen yönetimlerle siyasal mekaniz-
maların oluşturulması eğilimi giderek yay-
gınlaşıyor. İçeriği boşaltılmış ve hangi araç-
larla nasıl yönettiği tartışılmayan, mutlak 
meşruiyetini yalnızca seçilmiş olmaktan 
alan yönetimlere dayalı yeni bir demokrasi 
kavramı üretiliyor. 

Yeni bir bağımlılık ilişkisi, açık ifadesiyle 

mevcut yapıyı dönüştüren “küreselleşme”, 
dünya ölçeğinde ekonomik ve siyasal uy-
gulamalarıyla gündeme yerleşmiş bulu-
nuyor. Tüm bu gelişmeler çok karmaşık 
bir görünüm sunmakta ve birçok faktörün 
etkisi altında biçimlenmektedir. Ancak ön-
celikle küreselleşmenin uluslararası pazarı 
genişletme, dış satımı arttırma ve işgücü 
maliyetlerini ucuzlatma hedefleri ile ta-
nımlanabileceği açıktır. Bu nedenle küre-
selleşme 1940’larda ortaya çıkan bir olgu 
olan sosyal devletin ortadan kaldırılması 
ve işçi sınıfının kazanımlarının geri alınma-
sı yönünde bir eğilimi yapısal olarak içinde 
taşıyor.

Uluslararası sermayenin çıkarları doğrul-
tusunda gelişen küreselleşme ile ucuz işçi 
bölgeleri oluşturulmakta, emek ve kaynak 
yoğun üretim alanları gelişmiş ülkelerden 
gelişmekte olan ülkelere kaydırılmakta, 
uluslararası sermaye maliyetlerin en düşük 
olarak gerçekleşeceği ülkeleri seçebilme 
olanağına sahip olarak karlılık ve rekabet 
şansını yükseltmektedir. Gelişme sürecinin 
doğal bir sonucu eşitsiz genişleme olduğu 
için, dünyanın kuzeyi ile güneyi arasındaki 
uçurum daha da derinleşmekte, evrensel 
olarak kendi kendisini sürdürülemez duru-
ma getirecek bir süreç işlemektedir.

Ulus ötesi sermayenin dünya ölçeğinde 
yeniden yapılanması; sosyal devlet mo-
delinin “yarattığı“ sorunların giderilmesi ve 
1940’larda İkinci Büyük Savaş’ın ardından 
kurulan yeni dünya düzeninin yarattığı et-
kilerin ortadan kaldırılması amacıyla “neoli-
beral politikalar” adı altında birtakım uygu-
lamalar gerçekleştirilmektedir. Uluslararası 
sermaye grupları, devletin sosyal yapısının 
gereği olan eğitim, sağlık, çevre gibi hiz-
metlere katkısının azaltılması, işçi sınıfının 
aldığı ücretlerin ve birtakım sosyal hakla-
rın geriletilmesi gerektiğini vurgulamakta-
dır. Özelleştirme hareketi, sosyal güvenlik 
kuruluşlarının etkinliğini yitirmesi bunun 
önemli bir boyutunu oluşturmaktadır.

Küreselleşme ortamında üretimi gerileyen 



18

sektörler, kaynak yoğun sektörler olarak 
adlandırılabilecek olan gıda, deri ve ağaç 
ürünleri, içecek gibi alanlardır. Emek yoğun 
sektörler olarak adlandırılan tekstil, makine 
ve malzeme hariç metal eşya ve hazır giyim 
endüstrileri de kaynak yoğun endüstrilerle 
aynı gelişmeyle karşı karşıya kalmaktadır. 
Özellikle giyim eşyası, deri, ayakkabı, petrol 
ve kömür türevleri, petrol rafinerileri gibi 
sektörlerde üretim ve istihdamın azalma-
sı aynı anda görülmektedir. Tekstil sektörü 
2000’li yıllarda 1970’li yıllardaki seviyesine 
dönmüş, istihdamda %30’lara yakın azalma 
görülmüştür. Metal ana sanayi ise dönem 
içinde sadece %1 oranında bir artış göster-
miştir. 

Bu dönem içinde sermaye yoğun sektör-
ler olarak nitelendirilebilecek kimya, cam, 
elektrik, gaz, plastik, porselen gibi üretim 
endüstrilerinde istihdamın azalması çok az 
boyutta görülmüş, buna karşılık bu sek-
törlerin gelişme içerisinde olduğu gözlen-
miştir. Benzer bir durum teknolojinin yo-
ğun olarak kullanıldığı sektörlerde ortaya 
çıkmaktadır. Elektrikli makine ve teçhizat, 
taşıt araçları sanayi gibi sektörlerde geliş-
menin yaşandığı, gözlenen bir durumdur. 
Ancak birçok işkolu gelişmiş ülkelerden 
gelişmekte olan ülkelere kaydırılmıştır. Bu-
nun ana nedenlerinin artan çevre sorunları, 
doğal kaynaklarda görülen azalma ile özel-
likle bu tür sorunlara neden olan emek ve 
kaynak yoğun sektörlerden kaçınma oldu-
ğu söylenmelidir.

Genel bir eğilim olarak işletmeler, genellik-
le çevre sorunlarının ve doğal kaynakların 
kullanımına ilişkin sorunların önemli bir tar-
tışma alanı oluşturmadığı gelişmekte olan 
ülkelere kaydırılmaktadır. Bu gelişme, hem 
gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan 
ülkelerde yepyeni sorunları da beraberinde 
getirmekte, gelişmiş ülkelerde iş güvence-
si sorunu büyümekte, iş güvencesine karşı 
ödünlü pazarlıklar gündeme gelmekte, ge-
nel olarak işsizlik ve ardından gelen sen-
dikaların üye kayıpları ile birlikte sendikal 
politikaları hayata geçirmek zorlaşmakta, 

esnek çalışma gibi bugüne kadar elde edi-
len kazanımları gerileten çalışma biçimleri 
yaygınlaşmaktadır.

Küreselleşme koşullarında son 20-30 yıl-
da yaşanan gelişmeler Batı Avrupa başta 
olmak üzere tüm dünyada işçi sınıfının ni-
teliğinin değiştiği türünden tartışmaları do-
ğurmuştur. İşçi sınıfının ortadan kalkması 
olarak yorumlandığı görülen bu gelişmeler, 
gerçekte yalnızca emeğin iş görme biçimin-
deki değişiklikten başka bir şey değildir. 
Yaşanan süreç, ücretli çalışma koşullarında 
ve emeğin toplumsal konumunda bir nite-
lik değişimi yaratmamaktadır.

Çalışma biçimlerinin değişmesi ile işgücünü 
satarak geçimini sağlamaktan başka ola-
nağı olmayan insanların işçi niteliğinin de-
ğişmesi aynı şey değildir. Ancak şu gerçeği 
vurgulamak da kaçınılmazdır: Yaşanan ge-
lişme süreci ile birlikte, sendikaların önüne 
yeni sorunlar çıkmakta, sendikal yapılan-
ma, demokratik talepler ve toplu sözleşme 
politikaları yeni yörüngelere oturmaktadır. 
Örneğin gelişme eğiliminin doğal bir sonucu 
iş çeşitliliğinin artması ve buna bağlı olarak 
yeni ücretlendirme sorunlarının ortaya çık-
masıdır. Tüm dünyada işe göre ücret belir-
lenmesi temeline dayalı ücret sistemlerinin 
uygulamaya koyulduğu gözlenmektedir.

Sendikal hareket açısından gelişmelerin 
doğurduğu bir başka sorun ise, teknolojik 
gelişmenin doğurduğu işsizlik karşısında 
çözümler üretebilmektedir. Sendikaların 
teknolojik işsizlik konusunda çözüm yolla-
rı olarak, işçilerin toplu işten çıkarılmasının 
sınırlandırılması, ek işsizlik yardımı, çalışma 
süresi garantisi, işgücünün eğitimi ve işin 
paylaşılması gibi yöntemlere başvurdukları 
görülmektedir. Elbette çalışma saatlerinin 
düşürülmesi ve fazla mesailerin kaldırılma-
sı da, temel istekler olarak gündemdedir. 
Toplu sözleşmelerde yarım zamanlı çalış-
maları sınırlayan, işgücü planlamasını ön-
gören ve iş güvencesini sağlayacak yeni 
maddelere yer verildiği de belirtilmelidir.
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1980’li yıllardan başlayarak gelişen bu 
çerçeve sermaye birikiminin uluslarara-
sı alanda da sağlanamaz duruma gelmesi 
dolayısıyla 2008 yılının ortalarında küresel 
bir krize yol açmış bulunmaktadır. Bu kriz 
ABD’de konut finansmanı için ayrılmış fon-
ların şişkinliğinden çıkmış gibi görünmekle 
birlikte asıl olarak sermayenin kendisini 
yeniden üretebilmek amacıyla küresel dü-
zeyde oluşturulmuş bulunan finansman 
ağının çökmesiyle ilişkilidir. Nitekim kriz 
kısa sürede tüm dünya ülkelerine yayılmış, 
otomotiv başta olmak üzere birçok üretici 
sektörde yıkıcı etkiler yaratmıştır.2009 yı-
lında da kriz sürmüştür. Bugün de dünyada 
birçok ülkede küresel bunalımın yarattığı 
sorunlar varlığını sürdürmektedir.

Ancak ne olursa olsun yaşanan küresel 
kriz süreci ile insanlığın gelişme çizgisini ta-
mamladığı, artık uygarlığın son aşamasına 
ulaşıldığı gibi spekülatif ve ultra ideolojik 
yaklaşımlara yol açan “küresel serbest pi-
yasa hayali” sona ermiştir. Bu krizle birlikte 
sermayenin çıkarlarına bağlı bir küreselleş-
menin sürdürülemeyeceğini, ulusal ve ulus-
lararası düzeyde sermaye birikimine kaynak 
oluşturan fon hareketlerinin sınırlanması ge-
rektiğini ve piyasanın işleyişine terk edilen 
bir dünyanın öngörülemeyeceğini öne sü-
ren yaklaşımlar geliştirilmeye başlanmıştır. 
İşçi sınıfı ve sendikalar tüm dünyada krizin 
yükünü taşımayacaklarını belirten yaygın, 
sürekli ve geniş çaplı gösteriler düzenlemiş-
lerdir. Dolayısıyla, gelecek yıllar, yaklaşık 30 
yıldır neo-liberal yaklaşımları putlaştırarak 
yerleştirilen kurumsal yapı ve ideolojik ba-
kışların sorgulanacağı ve yeni yaklaşımların 
geliştirileceği bir dönem olacaktır.

Nitekim küresel krizin etkisi ile büyük so-
runlar yaşayan Yunanistan ve İspanya 
başta olmak üzere birçok ülkede yeni ara-
yışları ve toplumcu çözümleri savunan si-
yasal hareketlerin geliştiği görünmektedir. 
Şimdilik ülkeleri içinde iktidara gelen ya 
da iktidara gelme potansiyeli oluşan Syriza 
ile Podemos bu gelişmenin ilk örnekleridir. 
Benzer şekilde dünya sendikal hareketinin 

ulusal ve uluslararası düzeyde ortaya koy-
duğu mücadele de aynı eğilimlerin giderek 
güçlenmesi ve yaygınlaşması sonucunu 
doğurmaktadır. 

Sonuç olarak iletişim ve üretim teknoloji-
sindeki gelişmeler ve küreselleşme süre-
cinin tıkanması, işçi sınıfı ve emekçi güçler 
için yeni bir dünyanın kapılarını açmakta; 
ancak, gelişen koşullara uygun politika ve 
yöntem arayışlarını da ciddi biçimde gerek-
li kılmaktadır. Toplumsal sürecin gerektirdi-
ği yeni ve yaratıcı adımların atılamaması ve 
çözüm yollarının üretilememesi durumun-
da, işçi sınıfını ve sendikaları çok büyük bo-
yutlu bunalımlar beklemektedir.

Bugün açıkça vurgulanması gereken, işçi sı-
nıfının sorumluluğunun giderek arttığı, do-
layısıyla sendikaların toplumsal işlevlerinin 
giderek önem kazandığı gerçeğidir.

Bu demektir ki, işçi sınıfının tarihsel görev-
leri, içinde bulunduğumuz dönemde yeni 
bir boyut kazanmıştır. İnsanlığın, ulusal ya 
da uluslararası düzeydeki toplumsal baskı 
ve sömürüye karşı vereceği mücadelenin 
yönlendiricisi olmak yanında, bugün artık 
işçi sınıfı, nükleer silahlanmaya dayalı bir 
yıkımdan, doğal çevrenin kirlenmesinden 
doğacak sorunlardan da insanlığı korumak 
göreviyle yüz yüzedir.

Evrensel ve çok boyutlu sorunların çözü-
müne ulusal düzeyde, bölgesel ya da kısmi 
nitelikteki çözümlerle ulaşılmayacağı açık-
tır. Tüm eğilimler, işçi sınıfının uluslararası 
mücadelesinin öneminin günümüzde çok 
büyük ölçüde arttığını ortaya koymaktadır. 
Geçtiğimiz on yıl, dünyamızda demokrasi 
ve insan hakları sorununun önemini koru-
duğu bir dönem olmuştur. Bir yandan, ge-
lişmekte olan ya da geri kalmış ülkelerde 
otoriter-baskıcı yönetimler giderek yıkıl-
mış, diktatörlükler birbirinin peşi sıra dev-
rilmiş, ancak hemen hiçbir yerde gerçek bir 
demokratik dönüşüm gerçekleşmemiştir. 
Üstelik bazı ülkelerde açık diktatörlüklere 
geri dönüş yaşanmıştır.
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Öte yandan ise, gelişmiş kapitalist ülke-
lerde ortaya çıkan yeni eğilimler bu ülke-
lerdeki işçi sınıfının demokratik haklarını 
tehdit eder boyutlara yönelmiştir. Gelişmiş 
ülkeler diye nitelendirilen dünya kapitaliz-
minin merkezindeki ülkeler ve ekonomiler 
açısından, yeni ve “tehlikeli“ eğilimler söz 
konusudur. Bu ülkelerde işçi sınıfının, ge-
lişmeye katkısı ve toplumsal gelişmenin 
içindeki yeri önemli ve belirleyicidir. An-
cak, geçtiğimiz yıllar boyunca sistemin içi-
ne girdiği bunalım dolayısıyla bu ülkelerde 
ekonomik açıdan güçlenmeyi sağlamak 
ve kaynakların daha çok özel sektör tara-
fından kullanılmasını gerçekleştirebilmek 
amacıyla, işçi sınıfının geleneksel haklarına 
yönelik yeni bir tutucu düşünce biçiminin 
geliştiği görülüyor. Buna göre, sosyal gü-
venliğin önemi azalıyor; “herkesin kendi 
ekonomik sorunlarını kendisinin çözmesi 
gerekir” düşüncesine dayalı bir toplumsal 
çerçeve oluşuyor; artık sosyal devlet ilke-
sinin ortadan kalkması gerektiği ve gerçek 
dinamiğin özel sektörün yaratıcı gücünde 
olduğu düşüncesiyle; toplumsal gelişmenin 
ancak “bırakınız yapsınlar, bırakınız geç-
sinler” ilkesiyle gerçekleşebileceği öne sü-
rülüyor. Bütün bu tartışmanın özünde ise, 
içinde yaşanılan bunalımı, kar oranlarının 
düşmesini önleyerek ve sömürü oranını 
artırarak aşabilmek amacı yatıyor. Böylece 
Keynes’in yerini, yeni liberal politikaların al-
dığı bir geriye dönüş süreci gözleniyor. Bü-
tün bu ekonomik görüş ve yaklaşım değişi-
minin somut sonucu ise işçi sınıfının sosyal 
haklarının ve emekçilerin özgürlüklerinin 
budanmaya çalışılması olarak görülüyor.

2) KÜRESELLEŞME SÜRECİ GELİR 
EŞİTSİZLİĞİNİ ARTTIRIYOR

Teknolojinin gelişmesiyle dünya üzerinde 
gerek nüfus yapısından gerekse ekonomik 
düzenlemelerden kaynaklanan sorunlar gi-
derek derinleşmektedir. Günümüzde dün-
yada yaşayan insanlar arasında eşitlikçi ve 
dengeli bir gelir dağılımı oluşmamış; tersine 
toplumsal ve teknolojik gelişmenin yarat-

tığı olanaklardan insan toplulukları daha 
eşitsiz ve daha dengesiz bir biçimde ya-
rarlanır olmuşlardır. Üstelik bu eşitsizlik ve 
dengesizlikler gerek bireysel gerekse top-
lumsal düzeyde derinleşmektedir.

Günümüzde gelişmiş ülkelerde toplumun 
üçte ikisi bu gelişmişlikten belirli bir pay 
alırken üçte biri yoksulluk sınırları içinde 
yaşamaktadır. Dünya nüfusunun beşte 
dördünü oluşturan gelişmekte olan ve geri 
kalmış ülkeler ise gelir dağılımı açısından 
önemli çarpıklıklar göstermektedir. Bu 
toplumlarda nüfusun dörtte biri belirli bir 
düzeyde yaşarken, dörtte üçü yoksulluk sı-
nırları içerisinde yaşam savaşı vermektedir. 

Çin başta olmak üzere bazı Doğu toplum-
larında ulusal gelirde yüksek oranlı artışlar 
görünmesine karşın küresel düzeyde gelir 
dağılımı giderek dengesizleşmektedir. Bir 
bütün olarak var olan sistemin uluslara-
rası tekellerin çıkarları doğrultusunda bi-
çimlendiğini söylemek yerinde olacaktır. 
Bu anlamda “gelişmiş Kuzey-geri kalmış 
Güney” ya da “Doğu-Batı” şeklinde yan-
sıyan ayrımlar tümüyle dünya üzerindeki 
emek-sermaye çelişkisinin bir türevi ola-
rak ortaya çıkmaktadır. Nitekim son on 
yıllık dönemin önemli özelliklerinden birisi 
de bütün dünyada işçileşme düzeyinin ar-
tış göstermesidir.

2016 yılında dünyaya bakıldığında toplum-
sal dengesizlikler açısından içinde bulu-
nulan durum kabul edilebilecek nitelikte 
değildir. Küreselleşmenin yeryüzünün ge-
nelinde insanların gelirleri ve yaşam dü-
zeyleri üzerindeki etkisi giderek daha çok 
eşitsizlik ve adaletsizlik yaratmak şeklinde 
olmaktadır. Nüfus dağılımına ve ekonomik 
politikalara ilişkin dinamikler değişmediği 
sürece bu eğilimin süreceği de açıktır.

Dünya Nüfus Vakfı (WPF), dünya nüfusunun 
2014 yılında 80 milyon kişi arttığını, 2015 
yılına girerken 7 milyar 284 milyon 283 
bin kişiye ulaştığını açıkladı. Dünya üzerin-
deki her 100 kişiden 20’si Çin’de, 17’si ise 
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Hindistan’da yaşamaktadır. Gelecek on yıl-
lık süreç içinde Hindistan’ın toplam nüfus 
olarak Çin’i yakalayacağı tahmin edilmek-
tedir. Her iki ülkede de 2025 yılında 1,4 
milyar insanın yaşaması beklenmektedir. 
Buna karşılık günümüzde toplum dünya 
nüfusunun %4,5’ni oluşturan ABD gelecek-
te de aynı oranda kalacaktır. Bugün dünya 
nüfusunun %1,14’ünün yaşadığı ülkemiz 
de aynı oranı koruyacaktır. Buna karşılık 
gelişmemiş ülkelerin dünya nüfusu içinde-
ki oranları giderek artış gösterecektir. Bu 
yapı, ücretler, yaşam koşulları ve işgücü-
nün dağılımı açısından gelecekte küresel 
çapta belirlenmiş politikalar olmaksızın 
çalışanların mevcut durumlarının iyileşti-
rilmesinin mümkün olamayacağını açıkça 
göstermektedir.

Uluslararası sermayenin dünya üzerindeki 
akışkanlığı ülkeden ülkeye göçleri de art-
tırmıştır. Bu göç emeğin yer değiştirmesi 
şeklinde yaşandığı gibi yatırımların kaydırıl-
ması biçiminde de kendisini göstermekte-
dir. Ortaya çıkan bu durum uluslararası ser-
maye için dünya genelinde emek gelirlerini 
azaltıcı bir olanak olarak kullanılmaktadır. 
Gelişmekte olan ülkelerde yoğunlaşan ka-
yıt dışılık ve azaltılamayan işsizlik kitlelerin 
mutlak olarak yoksullaşması sonucunu do-
ğurmuş bulunmaktadır. Ücretlerin üretim 
maliyetleri içindeki payının göreli olarak 
azalması artık uluslararası sermayeyi tat-
min etmemektedir. Çok uluslu yatırımlar 
emeğin hiçbir güvencesinin bulunmadığı 
koşulları yaratmayı ön görmektedir.

Ulus ötesi şirketler kendi içlerinde veya 
aralarında rekabet edebilmek için sade-
ce işçilik maliyetini ucuzlatma yöntemleri 
üzerinde durmaktadır. Bu nedenle yatırım-
lar ücretlerin daha düşük ve sosyal güven-
celerin zayıf olduğu ülkelere doğru kay-
maktadır. Türkiye’de de bazı işkollarında 
yatırımlar benzer gerekçelerle başka ülke-
lere kaydırılmaktadır. Özellikle Çin gerekçe 
gösterilerek tüm dünyada işçilerin ücretleri 
ve sosyal haklar üzerinde baskı oluşturul-
maktadır. Nüfusun ve işgücünün dünya-

daki dağılımının benzer biçimde devam 
edeceği varsayıldığında bu gelişme ken-
diliğinden kaçınılmaz bir kader durumuna 
dönüşmektedir. 

Son 20 yılda Çin, Hindistan, Tayvan, Endo-
nezya gibi ülkelere yapılan yatırımların 
çok büyük bölümü uluslararası şirketle-
rin doğrudan yatırımlarıdır. Böylece aynı 
uluslararası şirketin iç maliyetlerini daha 
düşük gerçekleştirebilmek için kendisine 
ait değişik ülkelerdeki işletmeler arasında 
işçilerin gelirleri üzerinden sürdürülen bir 
rekabet ortaya çıkmaktadır. Bu niteliğiyle 
küreselleşme tümüyle emekçilerin hak ve 
çıkarlarını gasp etmek amacıyla oynanan 
bir oyuna dönüşmüş bulunmaktadır. İşçi 
hareketlerinin ve sendikaların böyle bir ge-
lişme karşısında yalnızca kendi üyeleriyle 
sınırlı ve ulusal bir çerçevede çözüm ürete-
bilmesi olası değildir. Bu süreç uluslararası 
işçi hareketinin ortak mücadelesi ile işbirli-
ğinin önemini belirleyici duruma getirmek-
tedir. Dünya çapında örgütlenen sendikal 
hareketin her türlü mücadelede ve toplu 
sözleşmelerde birlikte hareket edecek şe-
kilde yeniden yapılanması kaçınılmaz bir 
zorunluluktur.

3) KÜRESELLEŞME ORTAMINDA 
TÜRKİYE

Geçtiğimiz 4 yıl ülkemizde kayıt dışı işçili-
ğin tüm çarpık sonuçları ile birlikte varlığını 
devam ettirdiği bir dönem oldu. Taşeron iş-
çiliği başta olmak üzere güvencesiz çalışma 
aldı başını gitti. Türkiye gelir dağılımı en bo-
zuk ülkelerden birisi olarak dünyada yerini 
aldı. 5 yıl içinde 2011 yılından başlayarak 
sırasıyla bir genel seçim, bir yerel seçim, bir 
halk oylaması, bir cumhurbaşkanlığı seçimi 
ve 2015 yılının ikinci yarısında iki genel se-
çim yaşanmasına rağmen temel hak ve öz-
gürlüklerin geliştiği söylenemez. Çünkü 12 
Eylül darbesinin siyasal yapıda ve sendikal 
alanda var ettiği yasakçı düzen bugün de 
sürüyor. Sendikaların toplumda etkisizleşti-
rilmesi için egemen güçler büyük bir çaba 
gösteriyorlar. Devletin yasama-yürütme ve 
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yargı erkleri arasındaki çelişkiler iyice su 
yüzüne çıkarak büyük bir kargaşanın ya-
şanmasına yol açmış durumda. Bu kargaşa 
sahte bir dönüşümün işareti gibi sunuluyor.

2011-2015 döneminde 4857 sayılı İş Kanunu 
varlığını sürdürdü ve uygulama alanı geniş-
ledi. Bu yasa ile çalışanların kazanılmış bir-
çok hakkı yok edilmişti. 4857 sayılı Yasa’nın 
yürürlüğe girmesinden sonra esnek ve gü-
vencesiz çalışma giderek yaygınlaştı. Toplu 
sözleşme düzeni içindeki çalışan sayıları da 
azaldı. 2000 yılında yaklaşık bir milyon olan 
toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki sendi-
kalı işçi sayısı günümüzde 700 bin dolayına 
indiği tahmin edilmektedir. 

Geçen 4-5 yıllık dönem içinde ülkemizde 
işsizlik en ağır sorun olarak varlığını sür-
dürdü. Gelir dağılımındaki bozulma giderek 
arttı. Türkiye, Meksika ve Şili ile birlikte ge-
lir dağılımı en bozuk üç ülkeden biri oldu. 
Ekonomi büyüdü ama işsizlik ve enflasyon 
var olmaya devam etti. Ortaya çıkan yaygın 
örgütsüzlük, kaçınılmaz olarak, emekçilerin 
ücretlerinde gerilemeye ve gelir dağılımın-
da büyük dengesizliklere yol açtı. 

Bu gelişmeler ülkemizde işverenlerin ve 
siyasal iktidarların bilinçli tercihleri sonu-
cunda ortaya çıkmaktadır. Öyle anlaşılıyor 
ki yarım yüzyıl boyunca uygulanan ucuz, 
güvencesiz ve örgütsüz istihdam politikası, 
Türkiye sermayesinin uluslararası rekabet 
gücünü arttırmaya yetmemiştir. Dünya ça-
pında emeğe ve emek örgütlerine yaşama 
hakkı tanımayan uygulamalardan ülkemi-
zin payına işsizlik, yoksulluk ve derinleşen 
bir sosyal bunalım düşmüştür.

Türkiye’de uygulanan politikalarla bugün 
milyonlarca işsiz ortaya çıkmıştır. Resmi 
rakamlarla, 2000’li yılların başında %5-6’lar 
civarında olan işsizlik oranı, son birkaç yıldır 
%10-11’lere ulaşmış bulunmaktadır. İşsizli-
ğin gerçek değerinin ise çok daha yüksek 
olduğu ve en az 6 milyon işsizin bulunduğu 
herkes tarafından kabul edilmektedir. İşten 
çıkarma oranları çok yüksektir.

Dünyanın en yüksek enflasyon oranların-
dan birisi Türkiye’de yaşanmaktadır. 

Sendikalaşma ve toplu sözleşme kapsamı-
na giren işçi sayısı açısından dünyanın en 
düşük değerlerinden biri Türkiye’dedir.

Toplu sözleşme kapsamı dardır. Bütün çalı-
şanların sadece % 5’i yani 650-700 bin işçi 
toplu sözleşmelerden yararlanabilmekte-
dir.

Asgari ücret açlık sınırının bile altındadır. 
Açlık sınırı 1.450 TL olarak belirlenmişken 
asgari ücretin net tutarı 01.01.2016 tarihin-
de ancak 1.177 TL’ye ulaşabilmiştir! Üstelik 
bu tutar büyük bir başarıymış gibi müjde 
olarak açıklanmıştır. Öte yandan % 30’ a ya-
kın bir artışla ulaşılan bu 1.177 TL tutarı iş-
verenlerce çok yüksek bulunmuş ve birçok 
işçinin işten çıkarılmasını meşrulaştırmak 
için kullanılmıştır. 2016 yılında açlık sınırı-
nın altındaki bir asgari ücret tutarı gerekçe 
gösterilerek işçilerin işten çıkarılacağı veya 
kayıt dışına geçişin hızlanacağı anlaşılmak-
tadır.

Ülkemizde çalışma saatleri çok uzundur. 
Ortalama 45 saat haftalık çalışma süresi 
yüksek olduğu gibi fiili ortalama çalışma 
süresi de 55 saati bulmaktadır. Ayrıca gü-
vencesiz ve örgütsüz işyerlerinde her gün 
12 saatlik çalışma düzeni uygulanmakta ve 
haftalık çalışma süresi 70 saati geçmekte-
dir. Bugün ülkemizde işçiler yaşayabilecek 
bir gelire sahip olmak için, iki yüz yıl ön-
cesindekine benzer ilkel çalışma koşullarını 
kabul ederek iş yerlerinde çalışmaktadırlar.

4) KÜRESELLEŞMENİN DİNAMİKLERİ!

Frederich Engels’in “İngiltere’de Emekçi Sı-
nıfın Durumu” adlı yapıtında söyledikleri 
150 yıl öncesinden bugünü anlatır gibidir: 
“Toplum binlerce insanı yaşamın zorunlu 
gereklerinden yoksun bıraktı; içinde ya-
şayamayacakları konumlara soktu. Kaçı-
nılmaz sonuç olan ölüm gelinceye dek o 
koşullarda kalmaya zorladı. Binlerce mağ-
durun ortaya çıkacağını bildiği ve gene de 



23

bu koşulların sürmesine izin verdiği zaman, 
toplumun yaptığı, bir bireyin yaptığı gibi 
ve aynı kesinlikle cinayettir; örtülü, kasıtlı 
cinayettir; hiç kimsenin kendisini savuna-
madığı bir cinayettir; kimse katili görmedi-
ği için; mağdurun ölümü doğal göründüğü 
için, cinayet gibi olmayan cinayettir; çünkü 
suç bir şeyi yapmaktan çok yapmamanın 
sonucudur.“

Engels’in cinayet diye tanımladığı ve in-
sanların yaşamaları için temel araçlardan 
yoksun kılınarak ömrünü tamamlamaya 
zorlandığı bu koşullar 2000’li yılların başla-
rında küreselleşme olgusuna bağlı olarak 
yeniden yaygınlaşmış bulunuyor. Aslında 
küreselleşme 1980’lerden bu yana ortaya 
çıkan çok yeni bir durum değildir. Kapitaliz-
min temel dinamiği ve işleyişi yeni pazarla-
ra açılmayı sürekli olarak içinde taşımakta-
dır. Kapitalizmin ortaya çıkışının da sanayi 
devrimi ve coğrafi keşiflerle yeni yerlere 
ulaşma gibi iki temel gelişmeye dayandığı 
açıktır. Aynı gelişme eğilimi 1800’lerin sonu 
ile 1900’lerin başında tekelci sermayenin 
uluslararası egemenliği olarak kendisini 
göstermiş ve yeni bir kapitalist evre olan 
emperyalizm çağı başlamıştır. 

Dolayısıyla 2000’li yılların başından itibaren 
yaşanan süreç, kapitalist sistemin tıkan-
ması ve krize girmesi sonucunda krizin aşı-
labilmesi için gündeme gelen bir süreçtir. 
Bugün küreselleşme olgusunu çok yeni bir 
gelişme gibi gösteren ise, çok uluslu kuru-
luşların iletişime ve üretime uygulanan bil-
gisayar teknolojilerinin sonucu olarak, ulu-
sal sınırları yok edebilecek bir şekilde tüm 
dünyaya yayılmasıdır. Doğal olarak böyle 
bir yayılma kısa zamanda ve neredeyse eş 
anlı olarak ekonomik, sosyal, kültürel ve si-
yasal sonuçlar doğurmaktadır.

20. Yüzyılda iki büyük savaşa yol açan ka-
pitalist sermaye birikim süreci 1970’lerin 
sonlarına doğru yeniden tıkandı ve kriz ya-
şamaya başladı. Şirketler ürettiklerini sata-
maz hale geldiler ve kar oranlarında büyük 
oranda düşüşlerle karşı karşıya kaldılar. Bu 

koşullar altında krizden kurtulmanın, kar 
oranlarındaki düşüşü engellemenin yeni 
yolları aranmaya başlandı. Böylece birbi-
riyle bağlantılı ve çok boyutlu değişik uy-
gulamalar ortaya çıktı. Bu yeni durum bir 
bütün olarak “küreselleşme” başlığı altında 
tanımlanır oldu.

4.1) Daha Küçük Ancak Daha 
Vurucu Bir Devlet

Küreselleşmenin içerdiği belki de en önem-
li sonuç devletin küçültülmesi olgusudur. 
Çünkü bu küçültme tüm dünyada özelleş-
tirme ve sosyal güvencelerin yok edilmesi 
şeklinde acımasızca uygulanmıştır ve ser-
meyenin her türlü egemenliğini küresel 
çapta besleyecek bir devlet örgütlenmesi 
yaratmıştır. 

Bunun görünürdeki yansıması devletin 
mülkiyetinde olan işletmelerin özel sek-
töre devredilmesi yaygın deyimle özelleş-
tirilmesi ve sosyal amaçlı eğitim, sağlık, 
sosyal güvenlik benzeri geniş kitlelerin 
güvencesini sağlamaya yönelik alanların 
piyasa ilişkileri içerisine sokularak yeni-
den yapılandırılmasıdır. Aslında amaçlanan, 
devlet harcamalarının azaltılması yoluyla 
sermaye kesiminin vergi yükünün düşürül-
mesidir. Dolayısıyla devletin küçültülmesi, 
sermaye birikimine yeni kaynak sağlamak 
için bir araç olarak öne çıkmaktadır. Böyle 
bir uygulamanın meşrulaştırılması ise özel 
sermayenin kamudan daha verimli olduğu 
yönünde “ideolojik“ bir yaklaşımın egemen 
kılınmasıyla mümkün olabilir. Bu çerçevede 
özelleştirme uygulamaları ile özel sektöre 
devredilen kaynaklar, kamunun elinde israf 
edilmekten kurtarılacak ve özel sermaye-
nin yaratıcı gücü bu kaynakları yatırıma yö-
nelterek ekonomide yeniden bir canlanma 
ortaya çıkaracaktır.

4.2) Sermayenin Yönü Gelişmekte 
Olan Ülkelere Doğru 

Küreselleşmenin önemli bir ayağını da 
Batılı ülkelerde birikmiş sermayenin ge-



lişmekte olan ülkelere doğru yönlenmesi 
oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler-
de sermaye yetersizliği söz konusu olduğu 
için, bu şekilde gelişmekte olan ülkelerin 
ekonomik büyümesi ve kalkınması da hız-
lanacaktır. Bu anlayış çerçevesinde 20. Yüz-
yılın son çeyreğinden başlayarak gelişmek-
te olan ülkelere gerek finansal anlamda 
(sıcak para) gerekse doğrudan yatırım ala-
nında önemli bir sermaye akışı gerçekleş-
meye başlamıştır. Uluslar ötesi sermayenin 
bu hareketliliği küreselleşmeye bağlı çok 
yönlü sonuçların tüm dünyaya yayılması-
nın temelini oluşturmuştur.

Gelişmiş ülkelerde hizmet üretimi ile tek-
noloji bilgi üreten, bilgi teknikleri kullanan 
esnek üretim türleri ağırlık kazanmaya 
başlarken, buna karşılık üretimin emek yo-
ğun ya da ileri teknoloji kullansa da tek-
noloji üretimine dayanmayan bölümleri 
gelişmekte olan ülkelere kaydırılmaktadır.

Ya da bir başka ifade ile karlılık oranı yük-
sek, sosyal ve ekolojik maliyeti düşük 
ürünler gelişmiş ülkelerde, çevre kirlenme-
sine yol açan, bu nedenle sosyal ve ekolo-
jik maliyeti yüksek, nispeten düşük karlılığı 
olan ürünler gelişmekte olan ülkelerde üre-
tilmeye çalışılmaktadır.

4.3) Küreselleşmenin Emek ve 
Sendikalar Üzerine Etkileri

Küreselleşmenin çalışanların çıkarları ve 
sendikal haklar açısından iki temel gelişme 
eğilimi söz konusu edilebilir. Küreselleş-
me ile çalışma yaşamında emeğin hak ve 
çıkarlarının “esnetildiği“ yeni koşullar oluş-
maktadır. Bu durum “kuralsızlaştırma“ adı 
verilen ancak kuralların sermayenin çıkar-
ları yönünde değiştirildiği bir ortamı ifade 
etmektedir. Başka bir deyişle kuralsızlaş-
tırma, kuralların olmaması değil, çalışma 
koşullarının işverenlerin çıkarlarına uygun 
şekilde dönüştürülmesidir. 

Küreselleşmenin doğurduğu yeni çalışma 
ortamı aynı zamanda, çalışanlar için var 

olan güvencelerin ortadan kaldırıldığı bir 
“güvencesizlik“ durumunun egemen ol-
masıdır. Bu yeni iş ortamı yalnızca işten 
çıkarmayı kolaylaştırıcı düzenlemelerle 
değil, aynı zamanda iş koşullarının da gü-
venli olmayan biçimler almasıyla ilişkilidir. 
Nitekim son 20 yılda iş kazaları sonucun-
da ortaya çıkan ölümlerin Türkiye gibi 
gelişmekte olan ülkelerde binlerce işçinin 
hayatına mal olması bu durumun en açık 
göstergelerinden birisini oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla küreselleşmenin gerek işgücü 
gerekse sendikalar üzerinde son derece 
önemli etkileri olmaktadır. İşsizlik sigortası, 
sosyal güvenlik kurumları, sağlık ve eğitim 
kurumlarından ücretsiz yararlanma hakkı 
ve işçiyi koruyucu mevzuatlar bu süreç içe-
risinde giderek “tarih öncesi“ uygulamalar 
durumuna gelmektedir. Hemen tüm ülke-
lerde gündemde olan özelleştirmelerin te-
mel sonuçlarından biri de işsizliğin ve sen-
dikasızlığın artışı olmaktadır.

Çok uluslu tekelci kuruluşlar gelişmekte 
olan ülkelere kendi kuralları ile gelmekte-
dirler. Bu kurallar içerisinde ise “katı çalış-
ma mevzuatlarının esnekleştirilmesi” ve 
sendikasız çalışma ortamı başta gelmekte-
dir. Küreselleşmenin dayandığı çok uluslu 
sermayenin niteliği üzerine yapılan araştır-
malar, bu kuruluşların sendikasız bir üretim 
ortamını yaratmaya çalıştıklarını göster-
mektedir. Sendikasızlaştırma başarılmazsa 
çok uluslu sermaye yalnızca işyeri düze-
yinde etkinlik gösterecek türden zayıf bir 
sendikal yapıyı oluşturmaya çalışmaktadır.

Küreselleşme ile standart istihdam biçimle-
ri giderek önemini yitirmekte, istihdam çok 
parçalı hale gelmektedir. Kısmi zamanlı ça-
lışma, eve iş verme, vardiyalı çalışma, çağrı 
üzerine çalışma, değişen mesai sistemleri-
ne göre çalışma gibi yöntemlerin yaygınlık 
kazanması işgücünü kendi içinde çok daha 
katmanlı hale getirmekte ve bu koşullarda 
sendikal örgütlenmeyi gerçekleştirmek de, 
korumakta oldukça güçleşmektedir. 

Türkiye “24 Ocak Kararları” ve ardından 
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gelen 12 Eylül rejimi ile yeni bir iktisa-
di ve siyasi sürecin içerisine girdi. Türkiye 
artık iç pazara yönelik üretim yapmaktan 
ziyade ihracata yönelecekler, ihracatları-
nı artırdıkları ölçüde döviz kaynaklarını da 
çoğaltarak birikmiş dış borçlarını ödeye-
cekler, bunu başarabilenler aynı zamanda 
girdi ithalatı alanında yaşadıkları tıkanık-
lıkları da aşabileceklerdi. Türkiye artık dış 
pazarda bir rekabet ortamında ayakta ka-
labilmeyi başarmak, dahası bir takım ikti-
sadi kazançlar elde etmek zorundaydı. Bu 
ise ancak Türkiye’nin dış pazara ucuz mal 
sunabilmesiyle olanaklı olacaktı. Diğer ma-
liyet kalemleri üzerinde fazla bir tasarruf 
imkânı bulunmayan Türkiye açısından bu 
koşullarda ücret maliyetini asgari sınırlara 
kadar çekebilmek bir zorunluluk oluyordu. 
Böylece Türkiye’nin küresel ekonomiye en-
tegre olma çabaları daha başından itibaren 
sendikal yaşam üzerinde sarsıcı etkiler ya-
ratmaya başlamıştı.

Türkiye küresel ekonomiyle bütünleşme-
nin kaçınılmaz bir sonucu olarak aynı dö-
nemde devleti küçültme politikalarını da 
yürürlüğe koydu. İç pazara yönelik strate-
jiden ve dolayısıyla iç talebin geliştirilmesi 
yaklaşımından vazgeçen Türkiye’de, devle-
tin rolü de zorunlu olarak bir değişime uğ-
ramak durumundaydı. Eğer Türkiye ulus-
lararası pazarlarda rekabet edebilecekse, 
bu takdirde, devletin o güne kadar hem 
düzenleyici hem de işveren olarak gelirin 
yeniden dağılımında ücretliler lehine oyna-
dığı rolü oynaması artık olanaklı olamaya-
caktı. Devletin ücretsiz yürüttüğü kamusal 
hizmetler önce ücret karşılığı gerçekleştiril-
meye başlandı ve ardından da bu hizmet 
alanların özelleştirilmesi için çalışmalar 
başlatıldı.

Artan taşeronlaştırmanın da sendikal ör-
gütlenmeler üzerindeki etkisi benzer nite-
likler taşımaktadır. 

Küreselleşme süreci ile beraber sosyal gü-
venlik minimum düzeyde koruma sağlayan 
bir sosyal politika aracı haline dönüşmek-

tedir. Bu standartların üzerinde bir korun-
ma sağlanması özel sigorta programları ile 
bireyin kendi çabasına bırakılmıştır. Sosyal 
güvenlik yardımlarından yararlanma süre-
sinin sınırlandırılması ya da hak kazanma 
koşullarının zorlaştırılması yoluyla devlet 
üzerindeki yükün azaltılması, küreselleşme 
süreciyle beraber hakim olan bakış açısı 
haline gelmiştir.

Tüm dünyada bütün işverenler esneklik 
uygulamalarını temel olarak ücret maliye-
tini düşürücü bir araç olarak kabul etmiştir. 
Böylece çalışanların haklarının ve yaşam 
koşullarının nasıl oluşacağı konusu sendi-
kaların ortaya koyduğu yaklaşım ve giri-
şimler dışında gündeme bile gelmemiştir. 

5) KÜRESELLEŞME ÇALIŞANLARIN 
YOKSULLAŞTIRILMASI VE 
SENDİKASIZLAŞTIRMA DEMEKTİR

Uluslararası yatırımcılar yatırım için en ucuz 
emek, en düşük vergi, en az çevre koruma 
yasaları ve en fazla kar talep etmektedirler. 
Küreselleşme işsizlik, adaletsizlik, bölgeler 
arası uçurum, bölgesel gerginlikler, çatış-
ma, silahlanma, dünyanın ekolojik denge-
sinin bozulması gibi dünyanın önündeki 
temel sorunları çözmek bir yana daha da 
derinleştirmiştir. 

Yeni çalışma düzeni, taşeronlaştırma bir 
yandan emeğin maliyetinin düşmesine 
buna karşın işsizliğin daha hızlı bir biçimde 
büyümesine yol açmakta, diğer yandan iş-
çilerin sendikalaşmasını güçleştiren koşul-
lar ortaya çıkarmaktadır. 

Toplu sözleşme düzeni bundan olumsuz 
etkilenmektedir. Aynı iş kolundaki işçiler 
arasında vasıflı-vasıfsız işçi farklılaşması; 
buna bağlı olarak hem alınan ücret hem de 
çalışma koşulları yönüyle çalışanların ara-
sındaki farklılıklar giderek artmaktadır. 

Sendikalar işçi sınıfının genel çıkarları ve 
kazanımları için, örneğin çalışma saatlerinin 
düşürülmesi için daha az, o iş kolunda ça-
lışanların özel çıkarları için daha fazla mü-
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cadele etmeye başlamışlardır. Bu yönde 
gelişen bir sendikal mücadele, işçi sınıfının 
temel toplumsal ve sınıfsal hedeflerinden 
kısmi anlamda da olsa bir kopuşu ifade et-
mektedir. Örneğin bu koşullar altında yu-
karıda da belirtildiği gibi çalışma saatlerinin 
düşürülmesi ya da tüm çalışanların koşulla-
rının iyileştirilmesi gündeme gelememek-
te; mücadele daha çok sendika üyelerinin 
ekonomik koşullarının iyileştirilmesiyle sı-
nırlı olarak sürdürülmektedir. 

Böyle bir gelişme ise emekçiler arasında 
ortak bir sınıf bilinci geliştirme çabalarını 
zorlaştırmaktadır. Demokratik gelenekle-
rin ve toplumsal örgütlerin güçsüz, sendi-
kal örgütlenmenin parçalanmış ve dağınık 
olduğu, sosyal devlet geleneğinin henüz 
kurumsallaşamadığı, sendikal kazanımların 
yerleşip yaygınlaşamadığı Türkiye gibi ka-
pitalist gelişme sürecine geç giren ülkeler 
üzerinde küreselleşmenin etkileri çok daha 
ağır, çarpıcı ve yok edici olmaktadır.

Kapitalizm koşullarında işçiler kendi yarat-
tıkları sermaye birikimi ile birlikte aslında 
kendilerini fazlalık haline getirip, işsize dö-
nüştüren araçları da üretmiş olurlar. İşsizler, 
her an çalışmaya hazır bulunan yedek bir 
sanayi ordusu oluştururlar. Bir yandan işçi 
sınıfının çalışan kesiminin aşırı çalışması ye-
dek sanayi ordusunun sayısını büyütürken, 
öte yandan bu yedek ordunun rekabet 
yoluyla çalışanlar üzerindeki artan baskısı, 
işsizleri aşırı çalışmaya boyun eğmek zo-
runda bırakır. Kapitalizmde esas olan her-
kese iş olanağı yaratmak ve onların yaşam 
düzeylerini yükseltmek değildir. Asıl olan 
mümkün olduğunca önemli oranda bir iş-
siz varlığını her zaman yedekte tutmaktır. 
Çünkü, yoksul işçiler ile işsizler, işçi sınıfını 
baskı altında tutar ve aşırı üretim ve işçi-
lerin taleplerine ulaşmaları önünde engel 
oluştururlar. Kapitalistler işçi hareketini iş-
sizlerle ve yedek sanayi ordusu ile denetim 
altında tutarlar. 

Küreselleşme olgusu da temel olarak aynı 
dinamiğe dayanmaktadır. Nitekim son 20 

yıl boyunca işsiz sayısı genel olarak artmış 
bulunmaktadır. Dolayısıyla küreselleşme 
söz konusu edildiğinde yeni olan hiçbir şey 
yoktur. Kapitalizm emperyalizm koşulla-
rında yöntem ve uygulama değişiklikleri 
ile varlığını sürdürmektedir. Bu anlamda 
küreselleşme emperyalist kapitalizmin 21. 
Yüzyılın koşullarına göre kendisini yeniden 
üretmesinden başka bir şey değildir. 

“Küreselleşme” döneminde temel hedef ve 
amaç olarak dünyaya açılma, rekabet gücü 
gibi kavramlar öne çıkarken, 1980 öncesi-
nin kalkınma, sanayileşme, sosyal adalet, 
sosyal refah gibi kavramları tamamen unu-
tulmuştur. Rekabet adına emek piyasala-
rının esnekleştirilmesi, kuralsızlaştırılması, 
işçilerin örgütsüz kılınması çalışanları hem 
güçsüz kılmakta hem de geleceğe yöne-
lik güvenini yok etmektedir. Bu anlamda 
küreselleşme olarak adlandırılan süreç işçi 
sınıfını örgütsüzleştirme, böylece bütün bir 
toplumun yoksullaştırılmasından başka bir 
şey değildir. Yoksullaştırmanın en önemli 
aracı ise bölüşüm sürecinde emeğin aldığı 
payın artırılması mücadelesinde işlevi olan 
sendikaların etkisizleştirilmesidir.

Küreselleşme ideolojisinin bir parçası ola-
rak işçi sınıfının eski önemini kaybettiği 
sıkça ileriye sürülmekte, böylece kendine 
güvenini kaybetmiş, mücadele azmini yi-
tirmiş, kendisini önemsiz ve değersiz gören 
bir sınıf yaratılarak sistem ve düzene yöne-
lik potansiyel bir tehlike olması önlenmek 
istenmektedir.

Sınıflı bir toplumda işçiler hareketlenmişse, 
daha yüksek ücret ve daha iyi yaşam is-
teklerini daha yüksek sesle dile getirirler. O 
nedenle sermaye açısından bu bilinci ve bu 
bilincin kaynağı örgütleri yok etmek ya da 
en azından zayıflatmak gerekir. Kapitalizm 
de işsizlikten, bir gelirden yoksun kalmak-
tan daha büyük korku olmaz. Küreselleş-
me ile işçilerin zincirleri, işleri ve elde ettik-
leri düşük gelirler olmuştur. 

Bu nedenle de 1980 sonrası dönem genel 
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olarak sendikasızlaştırma dönemi şeklinde 
tanımlanabilir. Çünkü, sendikanın güçlü ol-
duğu yerde kapitalistler ücretleri istedikleri 
düzeye indiremez. Dünya ekonomisi ile bü-
tünleşmek ve ihracatta rekabet üstünlüğü 
elde etmek için işçilerin ucuz çalıştırmaya 
razı edilmesi, daha doğru bir ifadeyle bo-
yun eğmesi gerekir. Sendikaların etkisizleş-
tirilmesinin hem gelir dağılımının bozulma-
sında, hem de yoksullaştırmada önemli bir 
rolünün olduğu bir gerçektir. Sendikaların 
etkisizleştirilmesi ile birlikte gerçek ücretler 
düşürülmüş, İş gücü piyasaları kuralsızlaştı-
rılıp, esnekleştirilmiş, atipik ve kayıt dışı is-
tihdam yaygınlaşmış, kadın ve çocuk eme-
ği ucuz emek gücü olarak yaygın biçimde 
istihdam edilmeğe başlanmıştır. 

6) KÜRESELLEŞME KOŞULLARINDA 
YALNIZCA EMEKÇİLER İÇİN DEĞİL 
TÜM İNSANLIK İÇİN ONURLU BİR 
GELECEK YOKTUR

6.1) Dayanışma ve Ortak Çıkarlar 
İçin Mücadele 

Dünya çapında son yıllarda ortaya çıkan 
gelişmeler bireysel inisiyatifi öne çıkaran 
ve toplumsal yapıları göz ardı eden yakla-
şımların yaygınlaşmasına yol açmıştır. Baş-
ka bir deyişle, bireyin toplum içinde bir var-
lık olduğu gerçeği bir yana bırakılarak, “tek 
başına” sahip olduğu özelliklerin üzerine 
vurgu yapılmıştır. Bu çerçevede bireylerin 
kendilerini geliştirme olanaklarının arttı-
ğı ve bireysel özgürlük alanlarının geliştiği 
öne sürülmüştür. 

Bireyselleşmeye ve bireyin kendini gerçek-
leştirmesine dayalı bu yaklaşımlar, “top-
lumsal sınıfların ortadan kalktığı” şeklindeki 
değerlendirmelere kadar uzanmıştır. “Yeni” 
dünyanın artık bireylere dayalı olarak var 
olduğu; bireysel yaratıcılığın belirleyici ol-
duğu ve sınıfsal kimliklerin öneminin kal-
madığı doğrultusunda görüşler ve değer-
lendirmeler yapılmıştır. Bu yaklaşımlar, 
toplumsal gelişmenin sınıfsal farklılıklara 
dayalı olarak gerçekleşmeyeceği yönün-

deki çözümlemelere de kaynaklık etmiştir. 
Böylece “sınıf mücadelelerinin sona erdiği, 
kapitalizmin ulaştığı bu yeni düzeyin tari-
hin sonu olduğu ve bundan sonra başka bir 
değişimin yaşanmayacağı” savları öne sü-
rülmüştür. Bu değerlendirmeler, kaçınılmaz 
olarak, geleneksel dayanışmacı değerlerin 
öneminin kalmadığı; toplumdaki bireylerin 
ortak çıkarlar çevresinde bir araya gelmesi-
nin mümkün olmadığı sonucuna ulaşmıştır. 

Yukarıda belirtilen “zihniyet” değişiminin 
başlıca üç olguya dayanarak yaygınlaştığı 
söylenebilir: Küreselleşme süreci, üretim ve 
iletişim teknolojisindeki değişim ve Sovyet-
ler Birliği’nin çözülüşü. 

1970’lerden sonra giderek hızlanan küre-
selleşme süreci ulusal kimlikler arasında 
-özellikle tüketim alışkanlıkları açısından- 
benzerliklerin artmasına yol açmıştır. Ya-
şam biçimleri görüntü olarak birbirine ben-
zemeye başlayan insanlık için, bir yandan 
da “bireyselleşme” vurgusunun yapılması 
ilginç bir çelişki ortaya koymaktadır. Ulus-
lararası sermayenin çıkarları doğrultusunda 
gelişen küreselleşme süreci, emek-serma-
ye ekseninde oluşan sınıfsal çelişkilerin üs-
tünü örten birey vurgulu yaklaşımları belir-
gin duruma getirmektedir. 

Son otuz yıllık süreç içerisinde üretim ve 
iletişim teknolojilerindeki hızlı değişim de 
benzer sonuçların doğmasına yol açmıştır. 
Bu teknolojik gelişmeler bir yandan birey-
makine ilişkisinin eskisinden farklı biçimler 
almasına yol açmış; öte yandan bireyin bir 
işi gerçekleştirebilmek için sahip olması ge-
reken özelliklerin bileşiminde değişiklikler 
doğurmuştur. Bilgisayar kullanımının mal 
ve hizmet üretiminin merkezine yerleşme-
si, işgücünün daha eğitimli ve daha nitelikli 
olmasını zorunlu kılmıştır. Bu durumun iki 
farklı sonucu olduğu görülmektedir. İlk ola-
rak, iş eskisine göre bireyselleşmiş, çoğun-
lukla “yalnız” yapılabilir hale gelmiş, bireyin 
karar ve inisiyatifinin işteki önemi artmıştır. 
Aslında “bireyi yücelten” yaklaşımların te-
melinde bu değişim yatmaktadır. 
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İkinci olarak teknolojik değişimin hız kazan-
ması yapılan işlerin niteliğinde de önemli 
değişikliklere yol açmıştır. Üretim işlerinde 
çalışanların oransal değeri düşerken hiz-
metlerde istihdamın göreli olarak arttığı 
görülmüştür. Ayrıca işlerin niteliğindeki de-
ğişiklik kadın ve çocuk emeğinin de daha 
çok kullanılır hale gelmesine yol açmıştır. 

Bütün bu değişimler aslında işçilerin iş gör-
me biçimlerinde ortaya çıkan değişimleri 
anlatmaktadır. Oysa işçi olma durumu ve bir 
bütün olarak işçi sınıfı kimliği iş görme bi-
çimleriyle değil; çalışma yaşamı içindeki ko-
numlanışla ilgilidir. Bu anlamda “Yaptığı iş ne 
olursa olsun ücretli olarak çalışma ve üretim 
araçlarının mülkiyetine sahip olmama” du-
rumunun bir ifadesi olarak işçi sınıfı varlığını 
sürdürmektedir. Dolayısıyla işçi kimliğinin ve 
işçi sınıfının ortadan kalktığı yönündeki de-
ğerlendirmelerin toplumsal bir temeli olma-
dığı gibi, egemen sınıfların çıkarları doğrultu-
sunda üretilen “demogojik yaklaşımlardan” 
öteye bir değeri de yoktur. Nitekim küre-
selleşme süreci işçi sınıfının ortadan kalktığı 
değil; işçileşmenin ve proleterleşmenin yo-
ğunlaştığı bir süreç olarak yaşanmaktadır. 
Son otuz yıllık dönem içinde tüm dünyada 
ücretli çalışanların toplam nüfus içerisindeki 
oranı giderek yükselmiştir. 

İşçi sınıfının kavramsal olarak reddine ka-
dar uzanan değerlendirmelerin yaygınlaş-
masına yol açan temel nedenlerden birisi 
de Sovyetler Birliği’nin dağılmasıdır. 1989 ve 
sonrasında yaşanan gelişmeler işçi sınıfının 
iktidarı anlamında Sosyalist uygulamanın 
çöküşü olarak algılanmış ve bu durum ge-
nel olarak Sol ve Sosyalist hareketlerin bir 
gerileme içine girmesine yol açmıştır. Dün-
ya genelinde kapitalizmin ürettiği maddi ve 
manevi değerler “baskın ve yaygın gerçek-
lik” olarak algılanır olmuştur. Bu değişim 
kaçınılmaz biçimde toplumcu değerlerin ve 
“alternatif” yaklaşımların “gerçekleşebilir 
olma umudunu” azaltmıştır. 

Oysa küreselleşme koşullarında sınıf mü-
cadelesi, tüm dünya üzerinde en keskin 

biçimleriyle varlığını sürdürmüştür. Değişik 
ülkelerde sendikalar ve siyasal hareketler 
emekçilerin talepleri doğrultusunda örgüt-
lenme, hak arama ve mevcut kazanımları 
koruma mücadelesinin sıcak örneklerini 
yansıtmışlardır.

Örneğin 1980’li yıllardan günümüze tüm 
dünya çapında yaygın grevlerin yaşandığı 
görülmüştür. 1980’de Sri Lanka’da genel 
grevden başlayarak İsveç’te, Polonya’da 
büyük grevler gerçekleştirilmiştir. 1984-
1985 yıllarında İngiltere’de yaşanan ma-
denci grevleri bu dönemin unutulmaz mü-
cadeleleri arasında yerini almıştır. Amerika 
çelik işçilerinin ve Güney Kore’deki çalışan-
ların mücadelesi de 1980’li yıllar boyunca 
yaygın grevlerle birlikte gelişmiştir. Benzer 
şekilde Fransa’da 1995’te yaşanan grevler, 
1996-1997’de Güney Kore’deki gelişme-
ler ve aynı yıllarda Kanada’da çalışanların 
grevleri küreselleşme koşullarında sınıf 
mücadelesinin örnekleri olarak gösterile-
bilir. Aynı süreç 2000’li yıllar boyunca da 
varlığını sürdürmüştür. Fransa’da ve Yeni 
Zelanda’da 2006 grevleri, Güney Kore de-
miryolu işçilerinin mücadelesi, 2007 ve 
2008 yıllarında Hindistan haberleşme işçi-
leri ile Japon işçilerinin grevleri bu durumun 
seçilmiş birkaç örneği olarak sayılabilir. 

Aynı dönemde Türkiye’de de özellikle Kon-
federasyonumuzun kurucu üyesi Lastik-
İş sendikamız tarafından lastik işkolunda 
gerçekleştirilen grevler, verilen mücadele, 
metal iş kolunda Birleşik Metal-İş Sendika-
mızın MESS üyesi işyerlerinde gerçekleştir-
diği grevler ve mücadele, cam işkolunda 
yaşanan gelişmeler, 1990’da Körfez Krizi 
gerekçe gösterilerek siyasal iktidar tarafın-
dan ertelenen tüm ülkeye çapına yayılmış 
grevler, dünyadaki gelişmelerin ülkemiz 
özelindeki örneklerinden sadece birkaçını 
ifade etmektedir.

Sınıf mücadelesinin küreselleşme koşul-
ları altında varlığını sürdürdüğünün açık 
kanıtları 2008 kriziyle birlikte yadsınamaz 
bir biçimde ortaya çıkmıştır. Küresel kri-
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zin faturasını çalışanlara yıkılması doğrul-
tusundaki politikalara karşı tüm dünyada 
işçi sınıfı sürekli bir direniş göstermektedir. 
Şili’den İspanya’ya, İsrail’den Fransa’ya ka-
dar uzanan geniş bir yelpazede toplumsal 
direnişin yaygınlaştığı gözlenmiştir. Özel-
likle Avrupa’da doğrudan işçilerin ve sen-
dikaların öncülüğünde örgütlenmiş genel 
grev ve direniş eylemleri yaygın biçimde 
yaşanmıştır. 

Bugün de yaygınlaşarak süren direniş ve 
grevler Avrupa başta olmak üzere dünya-
nın hemen her ülkesinde yaşanmaktadır. 
Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya, Şili en 
yaygın grev ve direnişlerin gerçekleştiği ül-
kelere örnek olarak verilebilir. Bu grevlerin 
ve direnişlerin birçoğu geniş çaplı ve küre-
sel krize karşı direnme amacıyla gerçekleş-
tirilen genel grev niteliğindeki eylemlerdir. 

Orta Doğu’nun yeniden yapılanmasına 
yol açan ve Tunus’tan Mısır’a, Yemen’den 
Suriye’ye kadar birçok ülkede yaşananla-
rın, işçi hareketinin de içinde yer aldığı top-
lumsal tepkilere dayalı olarak gerçekleştiği 
de göz ardı edilmemelidir. Bölgedeki ülke-
lerin gelişmişlik düzeyi dolayısıyla işçi sını-
fının öne çıkamadığı bu sürecin geleceğinin 
sınıfsal nitelikli çatışmalarla biçimleneceği 
de açıktır. 

Bütün bu gelişmeler, günümüzde, sınıf 
mücadelesinin tüm dünyadaki kapitalist 
ülkelerde keskinleşerek sürdüğünü göster-
mektedir. Daha gelişmiş bir demokrasiye, 
insanca yaşanabilir koşullarda bir yaşam 
standardına ve insan onuruna saygılı ilişki-
lere dayalı bir topluma ulaşabilmenin yolu 
bu mücadelenin sürekli olarak ve kararlı-
lıkla verilmesine bağlıdır. Mücadelenin sü-
rekliliği ise ancak egemen güçler tarafından 
yok edilmeye çalışılan “emekçilerin ortak 
çıkarlarına dayalı dayanışmasının sağlan-
masından” geçmektedir. 

Kapitalizmin ve uluslararası sermayenin 
“bireysel kimliği öne çıkaran ve ortak çı-
karlar temelinde dayanışmayı yok etmeyi 

amaçlayan” yaklaşımlarını geriletmek zo-
rundayız. Emekçilerin yeni bir dünya özle-
mi ve geleneksel dayanışma temeline da-
yalı mücadele çizgisi kapitalizmin karşısına 
yeniden ve daha kararlı bir biçimde çıka-
rılmalıdır. 

Dünyamızdaki en temel ilişki, ücretli emek-
sermaye ilişkisidir ve geleceğimiz bu ilişki 
üzerinden yaşanacak çelişki ve çatışmalar-
la biçimlenecektir. Bu durumu küreselleş-
me sürecinin tümü kadar, küresel krizden 
sonra ortaya çıkan gelişmeler de açıkça 
kanıtlanmaktadır. 

6.2) Küreselleşmenin Yarattığı Çevre 
Sorunları ve Nükleer Tehlike

Serbest piyasa işleyişinin küresel çapta 
ortaya koyduğu çözümsüzlük yalnızca 
ekonomik çıkmazlar doğurmamıştır. Üze-
rinde yaşadığımız gezegenin doğal yapısı 
da, ulus-ötesi şirketler tarafından “en çok 
kar elde etmek” amacıyla insafsızca sö-
mürülmüş ve kirletilmiştir. Geçtiğimiz 25 
yılda dünya iki kat büyümüş, buna karşılık 
gıda, su, temiz hava ve enerji kaynaklarının 
%60’ı tüketilmiştir. 

Küresel çapta ortaya çıkan doğal kaynak 
kirlenmesinin yol açtığı trajik sonuçlar 
açıkça gözler önünde durmaktadır. Bu so-
nuçların en son örneği 2011 yılı başında 
Japonya’da oluşan depremde yaşanmıştır. 
Bilindiği gibi Japonya’daki olayda deprem 
gibi doğal bir yıkım nükleer santrallerde 
hasara yol açmış ve nasıl başa çıkılacağı bi-
linemeyen büyük tehlikeler doğurmuştur. 
Bu gelişmelere bağlı olarak nükleer enerji 
tartışma gündemine oturmuş ve Almanya 
başta olmak üzere birçok ülke aşamalı ola-
rak nükleer santralleri kapatma kararı al-
mak zorunda kalmıştır. Bu nedenle bu gün 
genel olarak, kömür, petrol ve doğalgaz 
gibi fosil yakıtlar ile nükleer enerjiye olan 
bağımlılığın tam bir çıkmaz oluşturduğu 
kabul edilmektedir. Başka bir ifadeyle, “kü-
resel ekonomik kriz, küresel ekolojik krizle” 
at- başı gitmektedir. İklim değişikliğinin geri 
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dönülemez aşamaya doğru sürüklendiği, 
su ve gıda krizinin yaşandığı, canlı türlerinin 
kimilerinin ortadan kalktığı, dünya çapın-
daki tarımsal üretimin düşmeye başladığı 
koşullarda, üzerinde yaşadığımız yerkü-
redeki yaşam giderek sürdürülemez hale 
gelmektedir. 

Dünyanın sürüklendiği bu nokta rastlantısal 
olarak ortaya çıkmamıştır. Küresel serma-
yenin “en çok kar” amacı peşinde koşarken 
metalaştırmadığı, alınır-satılır hale getirme-
diği hiçbir varlık ve değer kalmamaktadır. 
İnsanlığın varlığını sürdürmesi için korun-
ması gereken doğal kaynaklar, tıpkı üretim 
sürecinde uzun ve elverişsiz çalışma koşul-
larıyla baskı altına alınan insan ömrü gibi 
yıpratılmakta ve yok edilmektedir. 

Serbest piyasa anlayışının bir sonucu ola-
rak örgütsüz hale getirilen, iş cinayetlerin-
de öldürülen, işsiz ve aç bırakılan insanların 
durumu ile soluduğumuz havanın ve içti-
ğimiz suyun kullanılamaz hale getirilmesi 
arasında hiçbir fark yoktur. Yer kürenin 
sahip olduğu doğal kaynakların kirletilerek 
yok edilmesi de, emekçilerin örgütsüz ve 
güvencesiz bir çalışma ortamında işsiz ve 
aç bırakılması da, dünyamızın temel varlık-
larının ortadan kaldırılması demektir. 

Küresel çaptaki özel sermaye birikiminin, 
hem insanın öz varlığına hem de içinde 
yaşam bulduğu doğal ortama bir saldırı 
anlamına geldiği açıktır. Çünkü, somut ihti-
yaçlara göre gerçekleştirilen ve adil bir bö-
lüşüm anlayışına dayalı ekonomik ve doğal 
denge arayışı, tüm alanların özel sermaye 
birikimine açık olduğu sistemlerle sağla-
namaz. Böyle bir ekonomik düzenle doğa 
korunamayacağı gibi, iklim değişiklikleri de 
önlenemez. Günümüzde insanların sosyal 
hakları ile doğal bir çevrede yaşama hakları 
iç içe geçmiş bir bütün oluşturmaktadır ve 
bu hakları tehdit eden doğrudan doğruya 
piyasa ekonomisi işleyişinin kendisidir. Bu 
nedenle Benzer şekilde sağlık, eğitim ve 
konut gibi, temel insan ihtiyaçlarının kar-
şılanmasına ilişkin alanların, serbest piyasa 

ekonomisinin öngördüğü kara açık sistem-
ler çerçevesinde, insan ve insanın yaşadı-
ğı çevre yararına bir çözüme ulaştırılması 
mümkün değildir. 

Yine de, karşımızdaki soruna, “küresel ola-
rak ortaya çıkan yıkıcı çevre sorunlarının 
nasıl engellenebileceği” şeklinde yaklaşıl-
dığında, söylenebilecek önemli sözler söz 
konusudur. Doğal kaynak kullanımının ve 
enerji kaynaklarının korunabilmesi için ne-
lerin yapılması gerektiği bugünden tartışıl-
malı, belirlenmeli ve yaşama geçirilmelidir. 
Böylece bu tartışma içinde yeni fonlar or-
taya çıkacak, yeni çözüm yolları belirlene-
cek, yeni doğal kaynak kullanım sistemleri 
oluşacaktır. Bu tartışmanın elbette toplum-
sal yaşama, istihdama ve üretim süreçle-
rine ilişkin sonuçları da olacaktır. Örneğin; 
küresel çapta fosil yakıt sübvansiyonu için 
harcanan üç yüz milyar dolarlık bir kaynak 
başka alanlarda kullanılabilecek, yenilene-
bilir enerji kaynaklarına dayalı bir çözüm 
ise, dünyanın kirlenmesinin -en azından- 
durdurulması yönünde önemli yararlar 
sağlayacaktır. Benzer şekilde dönüştürülen 
politikalar milyonlarca yeni istihdam ala-
nının açılmasına da yol açacaktır. Su kay-
nakları korunacak, orman alanları artacak, 
doğal dengenin yeniden kurulabilmesi için 
olanaklar yaratılacaktır.

Ancak bu bağlamda, içinde yaşadığımız 
“ekolojik krizin” çözümü için önerilecek 
yeni politikalar, ekonomik krizle içine giri-
len toplumsal bunalımın aşılabilmesi için 
önerilecek yeni yaklaşımlarla birlikte ele 
alınmalıdır. Başka bir deyişle, iklim değişik-
liğini ve doğal kaynak kirlenmesini engel-
leyecek yeni yollar, aslında insanları işsiz-
likten, açlıktan, dışlanmışlıktan koruyacak 
sosyal politikaların belirleyici olduğu yeni 
bir birikim modeliyle birlikte değerlendiril-
melidir. 

Bu anlamda, tartışılması gereken; sosyal 
korumalarıyla, bireysel güvenceleriyle ve 
doğal dengeleriyle insanın ve doğanın en 
iyi şekilde korunmasını sağlayacak yeni 
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bir “toplumsal düzen arayışı” olmalıdır. 
İnsanın varlığını ve onurunu koruyan bir 
demokratik toplumsal yapı kaçınılmaz ola-
rak doğanın korunmasını da öngörecektir. 
Ya da doğanın, bu anlamda suyun, enerji 
kaynaklarının, hayvanların, bitkilerin ko-
runmasını amaçlayan gelişme ve kalkınma 
politikaları, kaçınılmaz olarak insan varlığı-
nın ve onurunun korunmasını da zorunlu 
kılacaktır. 

6.3) Bireyin Özgürlüğü ve Korkunun 
Egemenliği

Küreselleşme koşullarında yukarıda be-
lirtilen çerçevede oluşan “bireyselleşme” 
eğilimi, bireyin özgürleşmesi sonucunu 
doğurduğu öne sürülerek “dogma” haline 
getirilmiştir. Gerçekten de yaşanan süreç, 
bireylerin iş yaşamında daha “yaratıcı” bir 
işlev yüklenmelerini zorlamaktadır. Bu “ya-
ratıcılık” sistemin öngördüğü sınırlar içeri-
sinde oldukça dar kapsamlı ve ekonomik 
amaçlarla sınırlı olarak gerçekleşmektedir. 
Dolayısıyla insan kimliğinin, sözcüğün asıl 
anlamıyla bir “özgürleşme” yaşaması söz 
konusu değildir. Başka bir deyişle, üretim 
süreçlerine, “insanın fiziksel gücü yanında 
düşünsel gücünün daha çok katılması” te-
melindeki özgürleşmenin ne denli özgür-
leştirici bir niteliğinin olduğu kuşkuludur. 
Belki bu nitelikteki bir insan-makine iliş-
kisinin özgürleşmekten çok, “yeni tür bir 
bağımlılık” doğurduğunu söylemek daha 
doğru olacaktır.

İnsanı içinde yer aldığı toplumsal bütünden 
koparan bu yeni biçim, aslında, bireyin top-
lumsal boyutunun yok olmasını, örgütsel 
bilincinin gerilemesini ve geleceğini kurma 
konusunda “yapayalnız” kalan bireyin “yeni 
korkularla” karşı karşıya kalması sonucunu 
doğurmaktadır. Gerçekten de küresel ka-
pitalizmin gelişme dinamikleri, öncelikle, iş 
güvencesini herkes için yok etmektedir. Bu 
olgu yalnızca kriz dönemlerinde yaşanan 
bir durum değildir. Ancak kriz dönemleri 
sözü edilen eğilimin ağırlıklı olarak ken-
disini gösterdiği süreçlerdir. Örneğin 2008 

kriziyle birlikte tüm dünyada elli milyona 
yakın çalışan işini kaybetmiştir. Bu durum 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafın-
dan “insanlar yaşamlarının en kötü dönem-
lerini geçirmektedir. İşlerini, evlerini, sosyal 
güvencelerini ve karınlarını doyurma umut-
larını kaybetmektedir” biçiminde açıkça 
ifade edilmiştir. Burada sözü edilen “in-
sanların” çoğunluğu, eğitim ve yetenekleri 
açısından yüksek nitelikli ve özgürleşmiş 
bireylerdir. Ancak edindikleri yetenekler ve 
bilgiler bu çalışanları bekleyen “kaçınılmaz 
sondan” korunmak için yeterli olamamıştır. 
Günümüzde de bilindiği gibi dünyanın en 
büyük bankaları birbirinin peşi sıra binlerce 
insanın işten çıkarılma kararlarını açıklamış 
bulunmaktadır. İşten çıkarılacak çalışan sa-
yısı, sadece bankalarda, yüz binlerle ifade 
edilmektedir. Bankalarda çalışan ve işten 
çıkarılacak bu yüz binlerce insanın hemen 
hemen tümü, sistemin yücelttiği “nitelikli 
ve özgür” bireylerden oluşmaktadır. 

İnsanın bir parçası olduğu toplumsal bütün-
lükten ve üretim süreçlerinden koparılarak 
soyutlanması, sınıfsal ilişkilerin göz ardı 
edilmesine yol açmakta; böylece sistemin 
sürekliliğini ve toplumların yönetilmesini 
kolaylaştıran bir “yanılsama” yaratılmak-
tadır. Küreselleşme ile “özgür birey” orta-
ya çıkmamış; “bireyler”, sistem karşısında 
yapayalnız bırakılmalarıyla içine düştükleri 
bir korkuyla yüz yüze kalmışlardır. Böylece, 
asıl olarak, içine düştüğü “gelecek korku-
suyla, direnme gücünü yitiren” ve boyun 
eğici eğilimler gösteren insanların ortaya 
çıkarılması amaçlanmıştır. 

21. Yüzyılın bireyi elbette 20. Yüzyıla göre 
daha gelişmiş koşullarda yaşamını sürdü-
recek ve toplumsal ilişkiler içinde biçimle-
necektir. Bu toplumsal ilişkilerin üzerinde 
yükseldiği temeller ve sınıfsal ilişkiler ge-
lecekte de belirleyici bir işlev görecektir. 
Dünya toplumlarının ortak bilinci, insanlığın 
bugüne dek geliştirdiği tüm değerleri yok 
sayarak insanı yalnızlaştıran ve köleleştiren 
ilişkilere geri dönülmesine izin vermeye-
cektir. 
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6.4) Toplumsal Dışlama, İşten 
Atılma, “İşsizlik, Devlet Baskısı

Küreselleşme ile iletişim olanakları gelişip 
tüm dünya üzerinde insanların yaşam bi-
çimi birbirine benzer özellikler göstermeye 
başlarken, aynı zamanda, gerek toplumla-
rın kendi içinde gerekse toplumlar arasında 
“çok büyük farklılıkların da” oluştuğu gö-
rülmüştür. “Proleterleşme” yaygınlaşarak 
ücretli çalışanların sayısı ve oranı artarken; 
ücretliler arasındaki farklılıklar derinleşmiş-
tir. Bu derinleşme başlıca iki yolla gerçek-
leşmiş bulunmaktadır: İlk olarak esnek ça-
lışma biçimlerinin yaygınlaşması, öncelikle, 
yeni istihdam türlerinin ortaya çıkışına yol 
açmıştır. Bu yeni biçimlerin ortak özelliği; 
“güvencesiz ve ucuz istihdam”dır. Küresel-
leşme ile birlikte ikinci olarak ise toplumlar 
arasında farklılıklar artmıştır. Sermaye bi-
rikiminin gerçekleşme süreci göreli olarak 
daha yoksul bir Güney ve daha zengin bir 
Kuzey doğurmuştur. 

Son otuz yıllık dönemde, hemen tüm top-
lumlarda işsizlik “yapısal” bir özellik kazan-
mıştır. Sistemin “ucuz ve örgütsüz iş gücü 
üzerinden kendini yeniden üretebilmesi”, 
çalışanlar için sürekli olarak tehdit olma 
niteliğini koruyacak bir işsizliğin varlığıyla 
sağlanmaktadır. Sadece Avrupa Birliği ve 
Türkiye’deki ekonomik gelişme ve işsizlik 
arasındaki ilişkilere bakmak bile bu du-
rumun varlığını kanıtlamak için yeterlidir. 
2008 ve sonrasında ekonomik krizle sıçra-
ma gösteren işsizlik, 1970’lerden başlaya-
rak büyüyen ekonomilerde de çözüleme-
yen bir sorun olarak var olmuştur. Örneğin 
Avrupa Birliği’nde ortalama olarak %10’lar 
dolayında seyretmiş ve ekonomilerin bü-
yüme değerlerinden bağımsız bir nitelik 
göstermiştir. Aynı durum, Türkiye’de de, 
“çok yüksek büyüme oranlarına ulaşılan 
yıllarda bile işsizlikte bir azalmanın gerçek-
leşmemesi” şeklinde kendisini ortaya koy-
muştur. 

Yaygın işsizliğin yarattığı ortam, “kar oran-
larının düşmesini önlemek” amacıyla, küre-

sel çapta esnek çalışma biçimlerinin yerleş-
tirilmesi için en uygun koşulları yaratmıştır. 
İşi yapan insanın sahip olması gereken ni-
teliklerin artışı, doğrudan doğruya işçinin 
kendisine karşı kullanılmış ve bağımsız iş 
yapma ya da özgürleşme görüntüsü altın-
da güvencesizlik yaygınlaştırılmıştır. Taşe-
ronlaşma, iş-işyeri-ücret esneklikleri yara-
tan düzenlemeler, yarı zamanlı çalışmalar, 
kayıt dışılık, kiralık işçi kullanımı, ücretleri 
ve ücret dışı maliyetleri düşürebilmek için 
tüm dünyada hızla yaygınlaştırılan çalışma 
ilişkileri haline gelmiştir. 

Esnek iş ilişkileri bir yandan da işyerlerinin 
parçalanmasına yol açmıştır. Aslında, işyer-
lerinde yapılan işlerin sayımında beklenen 
değişimler dışında bir azalma gerçekleş-
memektedir. Ancak çalışanların bir bölü-
münün, bazı işler dışarıya verilerek işyeri 
dışına itilmesi, bir işyerinde birden çok 
işverenin ortaya çıkmasına yol açmakta-
dır. Böylece, işyerleri içinde, aralarında her 
açıdan büyük farklılıklar bulunan işçi grup-
ları doğmaktadır. Bu durum zaman zaman 
çekirdek-çevre işgücü şeklinde ayrımların 
yapılmasına da değerlendirmelere de yol 
açmıştır. Sendikal örgütlenmede yaşanan 
gerileme ile birlikte, işyerlerinde ortaya çı-
kan bu yeni durum süreklilik kazanmış ve 
giderek belirleyici duruma gelmiştir.

Eğitim, sağlık, emeklilik, barınma, toplu ta-
şıma gibi alanların giderek özelleştirilmesi 
ile çalışanlar arasında doğan farklılıklara 
benzer bir biçimde, toplumun genelinde 
de yaşam düzeyleri arasındaki farklılık-
ların derinleştiği geniş topluluklar ortaya 
çıkmaktadır. “Toplumsal haklar” kavramını 
dışlayan ve bu haklara ulaşımı piyasa ko-
şullarına bağlı hale getiren düzenlemeler, 
sermayenin karını ve yatırım kaynaklarını 
arttırırken, milyarlarca insanın yaşam ola-
naklarını geriletmektedir. Böylece, tüm 
dünyada beslenme, eğitim, sağlık, barınma 
gibi temel haklarına ulaşamayan geniş kit-
leler ortaya çıkmıştır. 

İşyerlerindeki çevre işgücünden başlayarak 
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kayıt dışılık ya da işsizlik şeklinde kendisi-
ni gösteren olgularla birlikte; temel yaşam 
araçlarını sağlaması mümkün olmayan 
insanlardan oluşan ve “toplumsal dışlan-
mışlık” biçiminde ifade edilebilecek olan 
bir gelişme ortaya çıkmış bulunmaktadır. 
Emeklileri, engellileri, güçsüzleri topluma 
yük olarak algılayan bu anlayış, yüksek 
katma değer yaratarak çalışan işgücünden 
başka hiç bir insanı “değerli” saymamakta-
dır. Çalışma raporunda ayrıntılı olarak ince-
lenen dinamiklerle bağlantılı değerlendiril-
diğinde daha açıkça görüleceği gibi; işsizlik, 
yoksulluk ya da güçsüzlük toplumsal bir 
sorun olmaktan çıkarılmakta ve bireysel 
yetersizliklere bağlı olgular olarak “benim-
setilmeye” çalışılmaktadır. 

Bu yaklaşım emekçilerin kendileri tarafın-
dan da kabul edildiği oranda, değişimin 
önü kesilmektedir. Küreselleşmiş kapita-
lizmin dünya çapında sermaye birikimi 
politikalarının bir sonucu olarak ortaya 
çıkan bu gelişmeler, geniş emekçi kitleler 
tarafından, “çözümü olmayan çaresizlik-
ler” şeklinde değerlendirildiği ölçüde “sü-
reklilik” kazanmakta ve bir “kader” haline 
dönüşmektedir. 

“Gününü kurtarabilmek” için yüzlerce yıldır 
sınıf mücadelesiyle elde edilmiş bulunan 
haklarını ve geleceğini yok sayan milyon-
larca emekçi; sadece günlük ekonomik ta-
leplerini ifade etmek için harekete geçtiğin-
de bile zor kullanarak bastırılmaktadır. Tüm 
dünyada çalışanların onlarca yıl boyunca 
sürdürdüğü mücadele içinde yaşananlar 
bu durumun açık örnekleridir. Bir yandan 
toplumsal hakları ortadan kaldıran yasal 
değişiklikler yapılarak kazanılmış haklar 
geriletilmekte ve “hukuksal zor” uygulan-
makta; öte yandan ise meşru hak talepleri 
için verilen mücadeleler “doğrudan şiddet” 
yoluyla bastırılmaktadır. Son otuz yıllık 
süreç, Güney Kore’den Şili’ye, Türkiye’den 
Liberya’ya kadar uzanan tüm dünya çapın-
daki bu türden örneklerle doludur. 

Küreselleşmeyle bir “cennet” vaat edilmiş; 

ancak bu cennet, yalnızca en çok kar elde 
edenlerin ve bu yolla trilyonlarca dolar tu-
tarında parasal fon biriktirenlerin cenneti 
olmuştur. Bu gelişmenin dünya çapındaki 
emekçiler ve tüm işçi sınıfı için karşılığı; sı-
nıfsal parçalanmışlık, daha çok işsizlik, daha 
az gelir, açlık ve yoksulluktur. Türkiye dahil 
dünyanın bir çok ülkesinde açlıkla başa çık-
maya çalışan insanların var olduğu bir dün-
ya doğmuştur. Ekonomik düzeni “piyasanın 
kutsal eli ve kurallarıyla sürdürmeye” çalı-
şanlar, 2008 küresel krizine kadar bu geliş-
melere gözlerini kapatmışlardır. Küresel kriz 
sonrasında sistemin tıkanması ve sermaye 
birikiminin sağlanamaması, Dünya Bankası 
ve IMF gibi bazı kuruluşlar dahil, egemen 
güçlerce, var olan gerçekliğin fark edilmesi-
ne yol açmış bulunmaktadır. Ancak, bugün 
de, sistemi krize sokan yoğunlaşmış ve çok 
büyümüş parasal fonların hareketini sınır-
layacak önlemler almak dışında, başka bir 
açılım ortaya konulmamaktadır. Yoksul-
laşma ve dışlanma, kriz değerlendirilirken 
sözü edilen; ancak, krizden çıkış söz ko-
nusu olduğunda “unutulan” olgular duru-
mundadır. Küresel düzeyde, parasal fonla-
rın hareketini sınırlamakla yetinen politika 
arayışları, krizi doğuran nedenleri ortadan 
kaldıramayacağı gibi, küreselleşmenin yol 
açtığı toplumsal açmazların çözümünü de 
hiçbir şekilde sağlayamayacaktır.

6.5) Güvencesiz Çalışma, Kayıt Dışı, 
Taşeron, Kiralık İşçiler

Sistemin toplumsal dışlanma ve ucuz işçilik 
üzerinden var olurken geliştirdiği çalışma 
biçimleri, güvencesizliği kalıcılaştıran ka-
yıt dışılık, taşeron işçilik, kiralık işçilik ile işi 
ve ödemeleri esnekleştiren başka her tür 
ilişkidir. Eve iş verme, yarı zamanlı çalışma, 
günlük ücret usulü çalışma ilk bakışta sayı-
labilecek benzer istihdam biçimleridir. 

Gerçekten de işin “outsource” edilmesi 
(fasonlaştırılması) ile başlayan parçalanma 
süreci, kayıt dışılıkla birlikte, “her türlü gü-
vencenin yok edildiği” çalışma ilişkilerine 
doğru gelişmiştir. “Atipik” çalışma biçimleri 
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altında toplanan eve iş verme ve yarı za-
manlı çalışmalar, yine de, işçinin karşısında 
bir işverenin bulunduğu uygulamalardır. 
Daha sonra hızla yaygınlaşan ve özel istih-
dam büroları aracılığıyla kurumsallaştırılan 
“kiralık işçilik” uygulaması ise, işçinin işye-
rini de yok etmektedir. Özel istihdam bü-
rosuna bağlı işçilerin bir işyeri olmadığı gibi, 
genel olarak “kendilerini gerçekleştirecek-
leri sürekli bir işleri de” yoktur. Bu anlamda, 
özel istihdam büroları ile bireysel düzeyde 
mutlak güvencesizlik yaratan kayıt dışına 
göre, işçilerin üretken kimliğine ve kişiliğine 
yönelik en üst düzeyde bir saldırı söz konu-
su olmaktadır.

Çalışanları her açıdan olumsuz etkileyen 
bu gelişmeler, örgütlenmede yaşanan ge-
rileme ve yetersizliklerin bir sonucu ola-
rak yaygınlaşmaktadır. Özellikle sendikal 
hareket kayıtdışını, taşeron işçiliğini, evde 
çalışanları, yarı zamanlı işçileri, kadın ve 
çocuk emeğini örgütlemekte başarısızdır. 
Sendikaların daha çok geleneksel çekir-
dek işçilerin örgütleri olarak var olmaları, 
bir yandan bireysel düzeyde, çalışanların 
yaşam koşullarının olağanüstü kötüleşme-
sine yol açmakta; öte yandan ise toplumsal 
korumaların ve temel hakların ortadan kal-
dırılması eğilimlerine güç kazandırmakta-
dır. 2008 kriziyle kendisini en üst düzeyde 
ortaya koyan bu çözümsüzlük karşısında, 
sendikal hareketin “sistemin bütününe 
ilişkin değişim ve dönüşüm sağlayacak 
politikaları üretememesi de” bugünün bir 
başka gerçeğidir. Böylece sendikalar “tüm 
çalışanların çıkarlarını temsil eden örgütler” 
olmaktan uzaklaşmakta; bu ise, güvencesiz 
çalışma biçimlerini yaygınlaştırarak, örgüt-
süzlüğü daha da arttırmaktadır. 

Son otuz yıllık dönem işsiz sayısında oldu-
ğu gibi güvencesiz ve kayıt dışı çalışanların 
sayısında da olağanüstü artışların gerçek-
leştiği bir dönemdir.

Başlangıçta işgücünün küçük bir bölümünü 
oluşturan kayıt dışı çalışanlar, 2000’li yıllara 
gelindiğinde çok yüksek oranlara ulaşmış-

lardır. Örneğin 2006 yılı verileri gayri safi yurt 
içi hasılanın Türkiye’de %45’inin, Nijerya’da 
%76’sının, Tayland’da %70’inin, Mısır’da 
%68’inin, Filipinler’de %50’sinin, Meksika’da 
%49’unun, Rusya’da %40’ının, Malezya’da 
%39’unun, Güney Kore’de %38’inin Brezilya 
ve Yunanistan’da %29’unun, Macaristan’da 
%27’sinin, İtalya’da %26’sının, İspanya’da 
%24’ünün, Belçika’da %22’sinin, Arjantin’de 
%21’inin, İsveç’te %20’sinin, Kanada’da 
%16’sının, Çek Cumhuriyeti ve Fransa’da 
%15’nin, Almanya’da %14’ünün, İngiltere’de 
%11’inin, ABD ve Japonya’da yaklaşık 
%9’unun kayıt dışı ekonomiyle üretildiğini 
ortaya koymaktadır.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
(OECD) bütün dünyada kayıt dışı çalışanla-
rın sayısının 1,8 milyara ulaştığını belirlemiş 
bulunmaktadır. Bu değer, tüm çalışanların 
sayısının yaklaşık 3 milyar olduğu göz önü-
ne alınırsa, dünyada on çalışandan altısının 
kayıt dışı çalıştığını ortaya koymaktadır. 
Başka bir deyişle, kayıt dışı çalışanlar ka-
yıt içi istihdamdan 600 milyon daha fazla-
dır. Kaldı ki, kayıt içi görünen çalışanların 
önemli bir bölümünün de esnek çalışma 
biçimleri içinde yer aldığı göz önüne alın-
malıdır. Böylece günümüzde çalışanların 
güvencelerinin ve kazanılmış haklarının ne 
ölçüde gerilediği tüm korkunçluğuyla orta-
ya çıkacaktır. 

Üstelik OECD tahminine göre kayıt dışı ça-
lışan sayısı 2020 yılına kadar toplam çalı-
şanların %75’ine ulaşacaktır. Günümüzde 
Sahra Afrikası’nda tarım dışı işkollarında 
çalışanları üçte ikisinin herhangi bir güven-
cesi, yasal hakkı veya koruması bulunma-
maktadır. Benzer şekilde Güney Asya’da ve 
Latin Amerika’da çalışanların en az yarısının 
güvencelerden yoksun olduğu görülmek-
tedir.

Ayrıca 1,8 milyar kayıt dışı çalışanın 1,2 
milyarı, günlük 2 dolardan az kazanarak 
çalışmaktadır. Bu durum özellikle yüksek 
büyüme oranlarıyla dikkat çeken Çin, Hin-
distan ve Brezilya gibi ülkelerde kendisini 
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göstermektedir. Örneğin Hindistan’da on 
çalışandan dokuzu, başka bir ifadeyle 370 
milyon kişi, sosyal güvencelerden yoksun 
olarak çalışmaktadır. 

Avrupa Birliği özelinde bakıldığında ise es-
nek ve güvencesiz çalışmanın giderek yay-
gınlaştığı görülmektedir. Örneğin Avrupa 
Birliği üyesi 27 ülkede geçici işçi olarak çalı-
şanların sayısı 32 milyona ulaşmış ve %15’i 
bulmuştur. Oysa yaklaşık on yıl önce bu 
oran %11 dolayında olup 22 milyon kişiyi 
ifade etmektedir. Benzer şekilde yarı za-
manlı çalışanların sayısı da %18’e, yani 40 
milyon kişiye ulaşmıştır. 

Avrupa Birliği’nde %15’e denk gelen 31 
milyon işçi açlık sınırının altında bir ücretle 
yaşamını sürdürmektedir. Ayrıca 17 milyon 
işçi de yoksulluk sınırının altında bulun-
makta ve böylece Avrupa Birliği’nde her 
dört çalışandan biri yoksulluk koşulları için-
de yaşamaktadır. Bu durumun bir göster-
gesi olarak örneğin İtalya’da 3 milyon kayıt 
dışı işçi bulunmakta, Almanya’da 6 milyon 
işçi açlık sınırının altında ücret almakta, 
İspanya’da 6 milyon geçici işçi çalışmakta, 
İngiltere’de ise 5 milyon güvencesiz işçi bu-
lunmaktadır.

Bu gerçekler uluslararası sermayenin çı-
karları doğrultusunda gerçekleştirilen kü-
reselleşmenin, emekçilerin ve genel olarak 
insanlığın yararına sonuçlar doğurmadığını 
açıkça ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, 
gelişmiş ülkelerde de, gelişmemiş ülkeler-
de de yaşanmaktadır. Oysa, sermayenin gi-
derek daha çok merkezileştiği, tekelleşme 
eğiliminin arttığı, ara malı ve girdi üreten iş-
verenlerin tekellere daha çok bağımlı hale 
geldiği buna karşılık milyarlarca çalışanın 
yoksulluk, güvencesizlik ve işsizlik sarma-
lında kaldığı böyle bir düzen, insanlığın ge-
leceği olamaz. 

Emekçiler, “kendi ürettikleri değerlerin, 
uluslar üstü aktarım mekanizmalarıyla 
kendi yoksulluklarının ve çaresizliklerinin 
nedeni haline sokulduğu bu akıl dışı işle-

yişi” kabul edemezler. Dünya çapında işçi 
hareketi ve sendikalar, emekçilerin hak ve 
özgürlük talepleri çerçevesinde sınıf müca-
delesini yükseltmek ve toplumsal bir dönü-
şüm yaratabilmek için gerekenleri yerine 
getirmek zorundadırlar.

6.6) Emeğin Göçü, Yabancı İşçiler

Emek göçü, dünyamızın son 300 yıllık eko-
nomik ve sosyal gelişmesini yaratan en 
önemli öğe sayılabilir. Bilindiği gibi, kapita-
lizm, varlığı için gerekli işgücünü tarımsal 
üretimden kopan “yarı-kölelerin” kapitalist 
işyerlerinde “ücretli emek” niteliğini kazan-
masıyla elde etmiştir. 17. Yüzyıldan başla-
yarak Batı Avrupa’da hızlanan kırdan kente 
göç, değişik görünümler altında günümüz-
de de varlığını sürdürmektedir. Türkiye’de 
de yaklaşık 50 yıllık bir geçmiş boyunca 
benzer bir süreç yaşanmıştır. Bugünlerde 
ise Çin, belki de tarihin gördüğü en büyük 
emek göçünü yaşamaktadır. Batı Avrupa’da 
bir yüzyıla yayılan gelişme süreci Çin’de bir-
kaç on yılda gerçekleşmektedir. Çin’in 800 
milyonluk iş gücünden kırsal kesimden 
üretim alanlarına göçerek işçileşen emekçi 
sayısı 300 milyon dolayına ulaşmıştır. 

Öte yandan, kapitalist sermaye birikimi, iç 
göçler yanında uluslararası göç hareket-
lerini de doğurmuştur. Özellikle “çevre ül-
kelerden merkez ülkelere” doğru, gelişmiş 
ülkelerdeki “iş gücü açığını” karşılamak 
amacıyla uluslararası göçler yaygın biçim-
de yaşanmıştır. Türkiye de 1960’larda baş-
layan ve Almanya yoğunluklu olmakla bir-
likte tüm Avrupa’ya yönelen milyonlarca 
insanıyla bu sürecin bir parçası olmuştur. 

Ancak küreselleşme süreciyle birlikte eme-
ğin uluslararası göçünün niteliğinde önemli 
değişiklikler gerçekleşmiştir. Sınırsız biçim-
de uygulanan “vahşi liberal” politikalarla 
milyonlarca insan yoksulluğa sürüklenmiş; 
dünya zenginliklerinin uluslararası tekel-
lerde toplandığı bir dönem yaşanmıştır. Bu 
değişmelerle birlikte insanların bölgeler, 
ülkeler ve kıtalar arasındaki hareketliliği 
artmıştır. Bu hareketliliğin temel özelliği; bir 
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zorunluluk olarak ortaya çıkmasıdır. Çünkü 
küreselleşme ile birlikte küresel gelir dağı-
lımı bozulmuş ve dünyanın belli bölgele-
rinde yoksulluk artmıştır. Böylece son otuz 
yılda göçmen sayısı olağanüstü artmıştır. 
1960’lı yıllarda toplam olarak 75 milyon do-
layında bulunan göçmenlerin sayısı bugün 
yaklaşık 200 milyona ulaşmıştır. Bu değer-
ler dünyada her otuz insandan birinin göç-
men olduğunu göstermektedir. 

Göçmenlerin bileşimi incelendiğinde yak-
laşık %10’nun politik nedenlerle veya 
savaşlar dolayısıyla göç edenler olduğu 
görülecektir. Sığınmacı ya da mülteci du-
rumundaki bu insanların sayısı 1970’lerden 
günümüze dört kat artarak 4,5 milyondan 
17 milyona çıkmıştır. Göçmenler içinde 25 
milyon kişinin zorla yerlerinden edildiği ve 
bunların üçte ikisini kadınların oluşturduğu 
tahmin edilmektedir. Ancak son dönemde 
uluslararası göç hareketleri içinde payını 
giderek arttıran olgu. ekonomik nedenlerle 
göçtür. Sayısal olarak küçük bir oranını be-
yin göçünün oluşturduğu bu hareketin asıl 
gövdesi, uluslararası piyasaların talepleri 
doğrultusunda yer değiştiren nitelikli ya da 
niteliksiz işgücünden oluşmaktadır. 

Tarihsel olarak, işsizliğin bulunmadığı, do-
layısıyla işin olduğu yerlere doğru yönelen 
uluslararası emek göçü, küreselleşmeyle 
birlikte nitelik değiştirmiştir. Tüm dünya 
üzerinde işsizliğin var olduğu gerçeği göz 
önüne alındığında kendi ülkelerinde işsiz, 
yoksul ve aç kalanların işsizliğin yaygın ol-
duğu başka yerlere göç ettiği anlaşılacaktır. 
Birçok ülke işsizlik oranlarının yüksek ol-
masına karşın diğer ülkelerden gelen yasal 
ya da kaçak işçileri istihdam etmektedir. 
Türkiye gibi dünyanın belli başlı bütün ül-
kelerinde, bir yandan yüksek işsizlik yaşan-
makta, öte yandan kaçak ya da yasal işçi 
göçü görülmektedir. Örneğin gerçek veri-
lerle yaklaşık 6 milyon işsizin bulunduğu 
Türkiye’de yabancı işçilerin sayısının da 1 
milyona ulaştığı tahmin edilmektedir. Daha 
genel bir bakışla dünya üzerinde 250 mil-
yona ulaşan işsiz varken 200 milyon insan 

da iş bulabilmek için işsizliğin yoğun oldu-
ğu ülkelere göç etmektedir. Bu değerler 
evrensel düzeyde göçlerin yol açtığı soru-
nun karmaşıklığını gösterdiği kadar göç so-
rununun trajik boyutunu da gözler önüne 
sermektedir. 

Aslında gerçekleşme biçimi farklı olmak-
la birlikte 1970’lere dek yaşanan göçler-
le, 1970’lerden günümüze kadar yaşanan 
göçlerin, emekçilerin hak ve özgürlükleri 
üzerindeki etkisi benzerlik göstermektedir. 
Geleneksel iç ya da dış göçmenler, kırdan 
kente ya da gelişmemiş ülkelerden geliş-
miş ülkelere akarken, gittikleri yerde işsiz-
liği yaratmış, ücretlerin ve güvencelerin, 
belirli sürelerde de olsa gerilemesine yol 
açmıştır. Ancak kapitalizmin doğal gelişim 
süreci içinde, giderek büyüyen sermaye bi-
rikimiyle işçilerin sayısal artışı, örgütlenme 
olanaklarını geliştirmiş ve böylece temel 
hak, özgürlük ve güvencelerin gerçekleşti-
rilmesini sağlamıştır. 

Küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan göç 
olgusu da, işsizliği arttırarak ve güvencesiz 
çalışma biçimlerini yaygınlaştırarak yaşam 
standartlarının düşük düzeylerde süreklilik 
kazanmasına yol açmaktadır. Bugün, ABD, 
Avrupa ile Güney ve Güneydoğu Asya ül-
keleri bu güvencesizlik üzerinden göçmen 
işgücü alan bölgeler durumundadır. Gü-
nümüzde küresel dünya kentlerine göçler 
nitelikli ve niteliksiz emek arasında bir “ku-
tuplaşma” yaratılarak talep edilmektedir. 
İşgücünün bir bölümünün göçü, nitelikli iş 
gücü açığını kapatmak için zorunlu olarak 
gündeme gelmektedir. Ancak daha büyük 
bölümü, “ucuz emek” şeklinde esneklik uy-
gulamaları ile istihdam edilmektedir. 

Küreselleşme ile birlikte ekonomik sınır-
ların ortadan kalktığı ve yeni bir dönemin 
başladığı öne sürülmüştür. Ancak yaşanan-
lar sınırların gerçekte işçiler ve yoksullar 
için değil, sadece sermaye için açıldığını 
kısa zamanda ortaya koymuştur. Ekono-
mik sınırların kalkması, sermaye hareket-
lerinin tüm dünya üzerinde karın en çok 



37

olduğu alanlara doğru hızlı, en düşük ma-
liyetle ve istediği gibi gidebilmesi sonucu-
nu doğurmuştur. Emekçiler için ise Avrupa 
Birliği örneğinde de gözlenebileceği gibi, sı-
nırlar daha da yükseltilmiş bulunmaktadır. 

İşgücü göçünün sermaye birikiminin bi-
çimiyle yakın bir ilişkisi vardır. Gelişmiş 
ülkeler bir çok iş kolunda, üretimlerini, 
ucuz emek istihdamının mümkün olduğu 
ülkelere kaydırırken, bu ülkelerde hizmet 
sektörü büyümüştür. Bu ülkeler teknoloji 
yaratma, iletişim, finans gibi alanlarda yo-
ğunlaşmaktadır. Dolayısıyla, nüfusun yaş-
lanması dışında, ekonomik nedenlerden 
kaynaklanan kitlesel bir işçi talebi söz ko-
nusu değildir. Bu nedenle, özellikle gelişmiş 
ülkelerin küreselleşme görüntüsü altında 
emeğin serbest dolaşımını sağlamasını 
beklemek gerçekçi görünmemektedir. Bu 
ülkeler sermaye yatırımlarına ve yalnızca 
sınırlı sayıdaki nitelikli işgücüne açık dur-
maktadırlar. 

Yaygın işsizlik ve dünya çapında gerçek-
leşen büyük dengesizlikler kaçak göç ha-
reketlerinin de artması sonucunu doğur-
maktadır. İş güvencesi olmayan, ücretlerin 
düşük ve çalışma koşullarının ağır olduğu 
işlerde, gelişmiş ülkelere yasadışı yollardan 
giren kaçak göçmenler çalıştırılmaktadır. 
Bu göç hareketleri, aslında, kaçak durumda 
oldukları için haklarını aramaları mümkün 

olmayan milyonlarca insanın, güvencesiz 
ve çok kötü koşullarda çalıştırılmalarıyla 
sonuçlanmaktadır. Kısa sürede örgütlen-
meleri de beklenemeyecek olan bu kitleler, 
evrensel düzeyde emekçilerin kazanılmış 
haklarını ortadan kaldırmak isteyen ulus-
lararası sermayenin öngördüğü iş ilişkileri 
düzeni içinde çalışmayı sürdürmektedir. 

Yukarıda belirtildiği gibi iletişim ve ulaşım 
olanaklarının ulaştığı düzey dünya üzerinde 
emek hareketliliğini daha önce görülmedik 
ölçüde arttırmıştır. Ancak bu artışın teme-
linde kapitalizmin yarattığı açlık, yoksulluk 
ve savaş ortamı yatmaktadır. İş arayan ve 
başka ülkeye göç eden insanlar, küresel-
leşme ile uygulamaya konan “serbest pi-
yasacı politikaların” işsiz ve yoksul bıraktığı 
insanlardır. Buna karşılık gelişmiş ülkelerin 
bu göçleri kendi dışlarında bir olgu gibi de-
ğerlendirdiği ve çeşitli sınırlamalar ile polisi-
ye önlemler uygulayarak çözmeye çalıştığı 
görülmektedir. Uluslararası sermayenin ve 
gelişmiş kapitalist ülkelerin politikaları dün-
ya genelinde daha çok işsiz ve yoksul yara-
tılmasına yol açmaktadır. Bu birikim modeli 
devam ettiği sürece, aç ve işsiz kalanlar ile 
yoksulların uluslararası hareketi niteliğin-
deki göç sorununun ve bu göçlerin doğur-
duğu dünya çapındaki bireysel, toplumsal 
ve ekonomik açmazların çözümü mümkün 
değildir.





İKİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE’DE 
SİYASAL VE TOPLUMSAL 

GELİŞMELER



Türkiye kısa vadeli ve sıcak para giri-
şi üzerine kurulu ekonomik büyüme 
efsanesinin sona erdiği 2007 yılından 

bu yana kriz yönetimi üzerinden sürdür-
düğü politikalarına devam etmektedir. 
Bu süreçte bir yandan sermaye birikim 
sürecinin önündeki engeller, sendikal hak 
ve özgürlük baskı altına alınması, kamu 
kaynaklarının yağmalanması, doğanın kar 
amacı ile tahribi üzerinden kaldırılırken, 
diğer yandan sosyal yardım mekanizma-
ları aracılığıyla sistemin sürdürülebilirliği 
sağlanmaya çalışılmaktadır.

Özellikle enerji, madencilik ve inşaat sek-
törü üzerinden yaratılmaya çalışılan yeni 
bir sermaye sınıfının serpilmekte olduğu 
söylenebilir. Bu üç alan doğanın, fiziksel 
mekanın tahrip edilmesi üzerinden eko-
loji ve kentsel boyutu ile yerel unsurlarla 
çatışmayı gündeme getirmekte, işçi sınıfı 
üzerinde kurulan sermaye egemenliği iş 
cinayetleri üzerinden özellikle bu sektör-
lerde kendini göstermektedir. 

Bunun yanında başta sağlık sektörü olmak 
üzere hizmet sektörü sömürünün önemli 
alanlarından biri haline gelmektedir.

Ancak sömürü ilişkilerinin derinleşmesi 
Türkiye sermaye sınıfı için kriz koşulları-
nın ya da kırılganlıkların yokluğu anlamına 
gelmemektedir.

Korkut Boratav1 , son yirmi beş yılda Tür-
kiye ekonomisi, yabancı sermaye hare-
ketlerinin “net çıkış” gösterdiği on iki veya 
on üç aylık dönemlerden geçtiğini, 1994, 
1999, 2001 ve 2009 yıllarının milli gelirleri 
de öncelikle bu dışsal şoklar nedeniyle kü-
çüldüğünü ifade etmektedir. 

Boratav’a göre 2015’in ilk 11 ayında 
Türkiye’ye giriş yapan yabancı sermaye 
(35,2 milyar dolar) 2014’ün aynı dönemine 

göre 14,6 milyar dolar azalmıştır. Bu geri-
lemenin bir “şok” olup olmadığı, bir önceki 
yılın milli gelirine oranlayarak anlaşılabil-
mektedir: Yabancı para girişi, milli gelirin 
%1,8’i oranında gerilemiştir.

Boratav buradan üç saptama yapmakta-
dır: 

1) Bu aşamada net sermaye çıkışı söz ko-
nusu değildir. 

2) 2015’te ekonomi, yabancı sermaye gi-
rişlerindeki yavaşlamanın etkisi altına gir-
miştir. 

3) Dış kaynak girişlerindeki azalmanın milli 
gelire oranı, önceki dört krizdeki yüzdele-
rin gerisindedir.

Boratav, son durumu şöyle özetlemekte-
dir. 

“Yabancı sermaye girişlerindeki yavaş-
lama 2015’te ve IIF öngörülerine göre 
2016’da bir finansal şok yaratacak boyutta 
değildir.

Ne var ki, son krizden bu yana Türkiye’nin 
sıcak paraya, toplam ve kısa vadeli dış 
borçlara bağımlılığı belirgin oranlarda art-
mıştır. Rezervlerin yetersizliği ortadadır ve 
yetersizlik zaman içinde artmıştır. Türkiye 
“kırılganlar” listesinde bu nedenlerle de 
kalmaktadır.

2016’da vadesi gelen dış borçların ve TL’ye 
bağlanmış yabancı sıcak paranın toplamı 
235 milyar dolara ulaşmaktadır. Dünya 
ekonomisi bir finansal çalkantı içine sü-
rüklenirse, bu toplamın öngörülemeyen 
bir bölümü Türkiye’den çıkacaktır. “Net 
yabancı sermaye çıkışı”, bir finansal krizin 
tetikleyicisi ve başlangıcı anlamındadır.”

Bu durum Türkiye ekonomisi açısından 

“KIRILGANLAR LİGİ”NDEN ÇIKAMAYAN
 TÜRKİYE EKONOMİSİ
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zorlu bir sürece girildiğinin bir ifadesi ola-
rak okunabilir. Çalışma raporumuzun bu 
kısmında Türkiye ekonomisinin gelişme 
dinamiklerine, işsizlik, yoksulluk, borçlan-
ma ve vergi politikaları gibi temel mesele-
lere odaklanılacaktır.

1) EKONOMİK BÜYÜME EFSANESİ

2009 krizinden dünya genelinde en çok 
etkilenen ülke olan Türkiye’nin kriz son-
rası yakaladığı görece hızlı büyüme, son 
yıllarda vasat büyüme rakamlarına dön-
müştür. 2008 yılında 0,66 büyüme ve 
arından da 2009 yılında % 4,83’lük eko-
nomik daralmanın ardından, Türkiye eko-
nomisi 2010 yılında % 9,16, 2011 yılında 
% 8,77’lik yüksek büyüme oranları yaka-
lamış, bu verileri 2012 yılında % 4,2, 2013 
yılında %  2,9’luk büyüme oranları takip 
etmiştir. 2015 yılı için büyüme tahmini % 
3,04 düzeyindedir. 

Türkiye ekonomisini 12 Eylül askeri dar-
besinin sonrasındaki dönemde (1983-

2015) ekonomik büyüme ortalaması yıllık 
% 4,4’tür. 

Türkiye ekonomisi dalgalı bir seyir iz-
lemektedir. En önemli iki genişleme 
dönemi iki büyük krizin sonrasına gel-
miştir. 1995-1998 döneminde ekonomi 
yine bir kriz sonrası % 6,2 büyümüş, bu 
büyümeyi 1999-2002 arasında ortalama 
% 1’lik büyüme ile ciddi bir kriz takip 
etmiştir. Bu krizi 2003-2006 dönemin-
deki % 7,5’lik genişleme takip etmiştir. 
Sonrasında ise ekonomik büyüme % 
2,4 ile son derece düşük bir ortalamaya 
oturmuştur.

Türkiye ekonomisi yaratılan algının aksi-
ne dünya ekonomisi açısından çok parlak 
bir performans sergilememiştir. Türkiye 
ekonomisinin son AKP hükümetleri dö-
neminde yaklaşık 3 kat büyüdüğü doğ-
rudur. Dünya ekonomisi aynı dönemde 
2 kat büyümüştür. Ancak bu büyüme 
“kalkınmış” ekonomilerin büyümesindeki 
yavaşlamadan kaynaklanmaktadır. Buna 

Grafik 1- Dönemlere göre ekonomik büyüme oranları 

Kaynak: IMF World Economic Outlook Database  October 2015 verileri üzerinden tarafı-
mızca hesaplanmıştır. 
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karşın Türkiye’nin içinde yer aldığı yükse-
len ekonomilerde ortalama büyüme aynı 
dönem için 4 kattır. 

Yükselen ve kalkınmakta olan Asya için 
ise ekonomik büyüme 6 kata ulaşmıştır. 
Alt-Sahra, Bağımsız Devletler Topluluğu, 
Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya ve 
Singapur’dan oluşan ASEAN bölgesi, Orta-
doğu, Kuzey Afrika ve Afganistan bölgesi 
Türkiye’den hızlı büyüme gösteren diğer 
bölgelerdir.

Türkiye kendisi ile aynı kategori içinde 
değerlendirilen Avrupa ülkelerine göre 
ise çok küçük bir oranla daha fazla bü-
yümüştür. 

Grafik 2’de de görüldüğü gibi ekonomik 
büyüme oranlarının düşük seyrettiği ül-

keler Türkiye’nin içine dahil olmaya çalış-
tığı gelişmiş ekonomilerdir. 

Bu dönemde Türkiye’de emeğin milli ge-
lirden aldığı payda hızla gerilemiştir. 

AB ülkelerinde emeğin ulusal gelirden al-
dığı pay % 55,9 seviyesindedir . Buna kar-
şın emeğin yüzde 50’nin altında bir paya 
sahip olduğu Türkiye ve Meksika’da dibe 
doğru hızlı bir düşüş yaşanmıştır. 1995 
yılında emeğin ulusal gelirden aldığı pay 
Meksika’da yüzde 43,8, Türkiye’de yüzde 
41,2 iken, bu oranlar 2013 yılında Mek-
sika için yüzde 38,1’e, Türkiye için yüz-
de 32,9’a gerilemiştir. Çin’de de emeğin 
ulusal gelirden aldığı pay 1992-2011 ara-
sında yüzde 54,6’dan, yüzde 47’ye gerile-
miştir (Grafik 3). 

Grafik 2- Dünya ve Türkiye Ekonomik Büyüme Karşılaştırması (2002-2015)

Kaynak: IMF World Economic Outlook Database October 2015 verileri üzerinden tarafı-
mızca hesaplanmış ve grafiklendirilmiştir.2015 verileri tahminidir. 

Not: Veriler dolar bazlı ekonomik büyüme verileri üzerinden çıkartılmıştır. Tablodaki veri-
ler ekonomik büyümenin kaç kat gerçekleştiğini göstermektedir. 
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Dolayısıyla sınıfsal bölüşüm ilişkileri 
emek aleyhine seyretmiştir. 

2) TÜRKİYE’NİN BORCU 
DURMAKSIZIN ARTIYOR

Türkiye yüksek dış ticaret ve cari açığın 
beslediği bir borç girdabı bulunmaktadır. 
2002 yılından bu yana dolar cinsinden top-
lam iç ve dış borç stoku 581 milyar dola-
ra ulaşmıştır. Buna göre Türkiye’nin borç 
stok toplamı güncel döviz kuru üzerinden 
hesaplanırsa 906 milyar TL’dir. Bu değer 
Merkezi Yönetim Bütçesi ile devletin faiz 
hariç gerçekleştirmeyi hedeflediği bütün 
harcamalarının yaklaşık 4 katıdır.

Türkiye’nin borcu her yıl sistematik ola-
rak artış kaydetmektedir. 2002 yılından bu 
yana ortalama her yıl borcumuza 28 milyar 
dolar daha ilave olmuştur. 

AKP hükümeti döneminde iç borçta ya-
şanan artış 2 kat, dış borç için ise 3 kattır. 

Toplam borçlarda artış ise 2,6 kata ulaş-
maktadır. Aynı dönem için toplam iç ve dış 
borç stoku 221 milyar dolardan, 581 milyar 
dolara çıkmıştır. 

3) VERGİ POLİTİKASI YOKSULU 
DAHA YOKSUL YAPIYOR!

Bir ülkede vergi sistemi, o ülkedeki siste-
min hangi sınıfsal kesimler üzerinde yük-
seldiğini göstermektedir. Çünkü vergi, dev-
letin yasalar yoluyla gerçek ve tüzel kişilere 
yüklediği ekonomik bir yükümlülüktür ve 
uygulamaları ile gelir dağılımına doğrudan 
müdahale aracıdır. Devlet yükümlülüklerin 
yerine getirilmediği durumlarda, söz konu-
su vergiyi zorla tahsil etmek için bir takım 
yasal yaptırımlara başvurabilmektedir. 

Verginin adil bir biçimde “az kazanandan 
az, çok kazanandan çok” ilkesi ile tahsil 
edilmesi, toplumsal adaletin sağlanması 
için bir gerekliliktir. Mal ve hizmetlerden, 
kişilerin gelirine bakılmaksızın, aynı oranda 

Grafik 3- Meksika ve Türkiye’de milli gelirde emek gelirinin payı

Kaynak: ILO Global Wage Report 2014/15.
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alınan dolaylı vergiler ise bu anlamda eşit-
sizliği derinleştirici bir rol oynamaktadır. 

Türkiye gelirler politikası büyük oranda 
adaletsiz vergi olarak tanımlanan “dolaylı 
vergiler” üzerine kurulmuştur.

1974 yılından 1994 yılına kadar geçen 20 
yıllık sürede vergi gelirlerinin ortalamada 
dolaylı ve dolaysız vergiler açısından bir 
denge durumuna sahip olduğu, ancak bu 
dengenin 1995-2002 yılları arasında bozu-
larak, dolaylı vergilerin oranının ortalamada 
yüzde 58 düzeyine çıktığı, AKP’li yıllarda ise 
yüzde 67 gibi yüksek bir orana ulaştığı gö-
rülmektedir.

Adaletsiz verginin toplam vergi geliri 
içindeki payı 2010 yılı verilerine göre de 
yüzde 67 seviyesindedir. Bunda özelikle 
2002 yılında uygulamaya konulan Özel 
Tüketim Vergisi’nin önemli bir payı var-
dır. Petrol ve Doğalgaz ürünleri, Kolalı Ga-
zoz, Alkol ve Tütün mamulleri, Motorlu 
Taşıt Araçları, Dayanıklı Tüketim ve Diğer 
Mallar üzerinden elde edilen ÖTV 2010 yı-
lında 56 milyar TL’lik kaynak ile toplam 

vergi gelirlerinin yüzde 25’ine yakın bir 
düzeye çıkmıştır.

Bunun yanında 1999 yılında deprem vergisi 
olarak uygulamaya giren ve daha sonra ka-
lıcılaşan Özel İletişim Vergisi de toplumun 
üzerine yıkılan bir başka yük durumunda-
dır. Buna karşın AKP hükümeti çok ciddi bir 
gelir kapısı olan bu vergilerden vazgeçmek 
istememektedir. Türkiye’nin dünyanın en 
pahalı benzinini kullanmasının nedeni, bu 
vergilerdeki ısrardır.

OECD verilerine göre 2008 yılında, OECD 
ülkelerinde dolaylı vergilerin oranı yüzde 
30 seviyesindedir. Buna karşın doğrudan 
vergilerin oranı yüzde 70 düzeyindedir. Bu 
durum Türkiye’de tamamen zıt bir biçimde 
görülmektedir.

4) VERGİ GELİRLERİ ADALETSİZ 
VE YETERSİZ 

Böylece Türkiye servet, gelir ve sermaye 
üzerinden yeterli vergi alamazken, mal ve 
hizmetlerden OECD ortalamasının üstünde 
bir oranda vergi toplamaktadır. 

Grafik 4- 2002-2014 İç ve Dış Borç Verileri (Milyon USD)

Kaynak: Hazine müsteşarlığı
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Bunun yanında Türkiye için servet, gelir ve 
sermaye gibi kişilerden ya da kurumlardan 
doğrudan alınan vergiler de emekçi kesim-
lerin üzerindedir. Toplam servet, gelir ve 
sermaye karlarından elde edilen verginin 
yüzde 43’ü ücretlilerin cebinden çıkmak-
tadır. Yani Türkiye’de vergi sistemi, hem 
doğrudan hem de dolaylı vergilerle büyük 
oranda toplumun geniş kesimlerinin üzeri-
ne yıkılırken, toplumun varlıklı kesimleri bu 
durumun ayrıcalığını yaşamaktadır.

Gelirlerin GSYİH içindeki payı bakımından 
34 OECD ülkesi içerisinde yapılan kıyasla-
maya göre Türkiye 27. sırada yer almakta-
dır.

Grafik 5’te görüldüğü gibi Türkiye vergi ge-
lirlerinin milli gelire oranı bakımından son 
sıralarda yer almaktadır. Danimarka, Fran-
sa, Belçika ve Finlandiya gibi yüksek sosyal 
harcama yapabilen ülkelerde ise vergi geliri 
düzeyi yüksek ülkelerdir 

Grafik 5- OECD Ülkelerinde Vergi Gelirlerinin Türlerine Göre GSYİH İçindeki Payı (%)

Kaynak: http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/revenue-statistics-19963726.htm

Grafik 6- OECD Ülkelerinde Vergi Gelirlerinin Türlerine Göre GSYİH İçindeki Payında Yıllara 
Göre Yaşanan Dönüşüm (%)

Kaynak: http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/revenue-statistics-19963726.htm
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Gelirlerin milli gelir içindeki payı bakımın-
dan Türkiye 34 OECD ülkesi içerisinde ya-
pılan kıyaslamaya göre 27. Sıradadır. Yani 
son sıralarda yer almaktadır. Gelir ve servet 
üzerinden alınan vergilerin milli gelire oranı 
bakımından bu tablo daha da bozulmakta-
dır. Türkiye bu alanda en az gelir oranına 
sahip 2. ülkedir. Buna karşın adaletsiz vergi 
olarak bilinen mal ve hizmet üzerinden alı-
nan vergilerin GSYİH oranı bakımından en 
yüksek orana sahip beşinci ülkedir. 

Vergi gelirlerindeki gelişme eğilimine göre 
ise Türkiye’de vergi gelirlerinde bir artış 
yaşandığı ve gelir artışının OECD ortalama-
sına yöneldiği görülmektedir (Grafik 4). Bu 
gelişme adaletsiz vergi olarak bilinen mal 
ve hizmetler üzerinden alınan vergilerin 
payındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Tür-
kiye 2000’li yıllarla birlikte mal ve hizmetler 
üzerinden alınan vergilerde OECD ortalama-
sını geçerken, gelir ve kar üzerinden alınan 
vergilerde bir gerileme görülmektedir. 

Türkiye için gelirlerin kaynaklarına göre 
dağılımına baktığımızda ve bu verileri Av-

rupa bölgesi ile karşılaştırdığımızda gelir 
kaybının sigorta prim gelirleri ile gelir ve 
refah üzerinden alınan vergiler alanlarında 
yaşandığı görülmektedir. Bunun en önemli 
nedenleri arasında kayıt dışı ekonominin, 
sıkça gündeme gelen vergi aflarının ve teş-
vik paketlerinin geldiği söylenebilir.

Türkiye özelleştirme gelirlerini de içinde 
barındıran diğer vergiler ve gelirler açısın-
dan Avrupa Bölgesi ortalamasının üstünde 
bir orana sahiptir.

5) İŞSİZLİK

İşsizlik Türkiye açısından en kritik sorun-
lardan biri olmaya devam etmektedir.  
Araştırma Enstitümüz (DİSK-AR), Ocak 2016 
tarihinde TÜİK tarafından açıklanan İşgücü 
Anketi Ekim 2015 dönem sonuçların dair 
yaptığı değerlendirmede işsizlikte yaşanan 
durumu açık bir biçimde ortaya koymakta-
dır. Buna göre; 

Resmi işsizlik oranı yüzde 10,5 ile geçtiği-
miz yılın aynı dönemine göre 0,1 puan ve 
104 bin kişi artarken, mevsim etkilerinden 

Grafik 7- Gelirlerin Kaynaklarına Göre GSYİH’deki Payı (%)

Kaynak: Total general government revenue- National Accounts at a Glance 2014
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arındırılmış istihdam verilerine göre yine 
10,5 ile geçtiğimiz aydaki işsizlik oranını 
0,2 puan üzerinde gerçekleşmiştir. İşsizlik 
oranında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 
artış, kayıtlı işsizlerin çalışma hayatından 
uzak kalmaması amacıyla uygulamaya so-
kulan Toplum Yararına Çalışma Programı 
kapsamındaki kişilerin sayısındaki artışa 
rağmen yükselmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı 
döneminde bu kapsamda çalıştırılan işsiz 
sayısı 37 binden 223 bine yükselmiştir. Bu 
kişiler hakları söz konusu olduğunda işçi 
kapsamında değerlendirilmemekte ve en 
temel haklardan yoksun bırakılmaktadır.. 
Programın amacı da “istihdamında zorluk 
çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve di-
siplininden uzaklaşmalarını engellenmesi” 
olarak ortaya konulmaktadır. Buna kar-
şın işsizlik verilerinde bu kişiler “çalışan” 
kategorisinde değerlendirilmektedir. Söz 
konusu kişiler işsiz kapsamında değerlen-
dirilseydi resmi işsizlik oran yüzde 11,1’e 
yükselecekti. Resmi işsiz sayısı ise 186 bin 
kişilik artışla 3 milyon 333 bine yüksele-
cekti. Bu sayı Cumhuriyet tarihinin en yük-
sek işsiz sayısıdır.  

Ekim 2015 dönemi için işsiz sayısı 
TYÇP’nin etkisine rağmen Ekim 2012 dö-
nemine göre % 41 artmış durumundadır. 
Söz konusu dönemde işsiz sayısı 2 milyon 
225 bindi. Türkiye ekonomisi 3 yılda 926 
bin yeni işsiz yaratmıştır. Ekim 2015 dö-
nemindeki işsiz sayısı tüm yılların Ekim 
dönemlerine göre rekor kırmıştır. Ekim 
2009 için işsiz sayısı 2 milyon 968 bindi. 
İşsizlik Haziran 2009’dan bu yana yani 
son 77 aylık dönemin en yükseği düze-
yindedir.

Ekim 2015 döneminde resmi işsizlere, umu-
du olmadığı için ya da diğer nedenlerle son 
4 haftadır iş arama kanallarını kullanmayan 
ve işe başlamaya hazır olduğu halde bu ne-
denle işsiz sayılmayanlar da (umutsuzlar ve 
diğer) dâhil edildiğinde işsizlik oranı yüzde 
17, işsiz sayısı da 5 milyon 500 bin kişi ola-
rak gerçekleşmiştir (resmi veri 3 milyon 147 
bin). İşinden memnun olmayan ya da daha 
fazla çalışmak istediği halde düzgün işler 
bulamadığı için çaresiz kısa süreli işler ya-
panlar  (eksik ve yetersiz istihdam edilen-
ler) ilave edildiğinde işsizler, gizli işsizler ve 
çaresizlerin toplam sayısı 6 milyon 446 bin 

Dünya genelinde işsizlik-2015
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kişi olmuştur. Bunların geniş işgücü içindeki 
payı ise % 20 olarak gerçekleşmiştir.

Kadınlar için resmi işsizlik oranı bir ön-
ceki yılın aynı dönemine göre 41 bin kişi 
artmıştır. Kadınlarda geniş tanımlı işsizlik 
oranı ise yüzde 24,4 seviyesindedir. 

Yükseköğretim mezunları arasında işsiz 
sayısı bir önceki senenin aynı dönemi-
ne göre 40 bin kişi arttı. Yükseköğretim 
mezunu resmi işsiz sayısı 768 bin kişidir. 
Yükseköğretim mezunları için işsizlik ora-
nı yüzde 11,7 ile ortalamanın üstündedir. 
Yükseköğretim mezunu kadınlar için iş-
sizlik ise yüzde 16,9 seviyesindedir. Bu 
oran yükseköğretim mezunu erkeklerin 
işsizlik oranı olan yüzde 8,3’ün iki katın-
dan fazladır. Gençler için (15-24 yaş) geniş 
tanımlı işsizlik oranı resmi genç işsizlik 
oranı olan yüzde 19,3 rakamının 8,7 puan 
üzerinde % 28 seviyesinde gerçekleşmiş-
tir.

Türkiye haftalık çalışma sürelerinin em-
sallerine göre çok daha yüksek olduğu 
bir ülkedir. Avrupa Birliği ülkeleri ile kı-
yaslandığında haftalık çalışma sürele-
rindeki fark 12 saati bulmaktadır. Buna 
göre Türkiye’de 5 kişinin yapacağı işi 4 
kişi yapmaktadır. Bir yandan işgücüne 
katılım oranlarını yükseltirken, öte yan-

dan işsizlik verileri ile mücadele etmenin 
yegâne yolu, gelir kaybına yol açmaksı-
zın haftalık çalışma sürelerini azaltmak-
tan geçmektedir. 64. Hükümetin eylem 
planı ile ortaya çıkan tabloda özellikle as-
gari ücret tartışmaları üzerinden güncel 
kılınmaya çalışılan temel meselelerden 
biri emeğin kazanılmış haklarına yöne-
lik kapsamlı bir saldırının hazırlıklarıdır. 
Toplumsal baskı sonucunda asgari ücrete 
yapılması gündeme gelen ücret artışının 
henüz uygulama yokken adeta rövanşı 
alınmak istenmektedir. Kıdem tazminatı-
nın fona devri ile gaspı, dayıbaşılık siste-
minin kurumsallaşması anlamına gelecek 
olan özel istihdam bürolarının yetkilerini 
genişletmek için yapılması düşünülen 
değişiklikler, işverenlerin işçi üzerindeki 
keyfiyeti anlamına gelen esnekliğin özel-
likle gençler üzerinden yaygınlaştırılması 
ve kamu emekçilerinin iş güvencesinin 
ortadan kaldırılmasını hedefleyen stra-
tejiler önümüzdeki dönem açısından son 
derece kritik olacaktır.

Türkiye dünya ülkeleri ile karşılaştırıldı-
ğında da en yüksek işsizlik oranına sahip 
ülkelerden biri konumundadır . 

Türkiye, IMF 2015 tahminlerine göre dün-
ya genelinde işsizliğin en yüksek oldu-
ğu ülkeler arasında yer almaya adaydır. 
Dünya genelinde 105 ülkenin 27’sinde 
işsizlik oranı % 0 ile % 5 arasındadır. 47 
ülkede işsizlik oranı % 5 ile % 10 düzeyin-
dedir.  Aralarında Türkiye’nin de olduğu 
kalan 31 ülkede ise işsizliğin çift hanede 
olacağı tahmin edilmektedir. Türkiye bu 
sıralamada% 10,76 tahmini ile işsizliğin 
en yüksek olduğu 26. ülkedir. AKP’nin ik-
tidara geldiği 2002 yılında Türkiye % 8,99 
işsizlik oranı ile 110 ülke arasında işsizli-
ğin en yüksek olduğu 49. ülkeydi. Geçen 
yıllar arasında Türkiye işsizlikte üst sırala-
ra doğru tırmanmıştır.     

6) YOKSULLUK

Türkiye yoksulluğun son derece yaygın 
olduğu bir ülkedir. TÜİK, Gelir ve Yaşam 

Kaynak: TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları 
Araştırması, 2014



49

Koşulları Araştırması, 2014 verilerine göre 
Türkiye’de bir hanenin kullanılabilir aylık 
geliri ortalama sadece 1.212 TL’dir. He-
saplama için 2013 verileri esas alınmak-
tadır. 2013 yılı Kasım ayı için DİSK-AR’ın 
dört kişilik bir aile için açıkladığı açlık sını-
rı 1.121, yoksulluk sınırı 3.544 TL’dir.

Bu veriye göre sadece en zengin % 10’luk 
gelir dilimi yoksulluk sınırını geçebilmek-

te, % 70’lik önemli bir kesim ise açlık 
sınırın altında kalmaktadır. En yoksul % 
10’luk dilim ayda sadece 290 TL’lik kul-
lanılabilir gelire sahiptir. Dolayısıyla yok-
sulluk Türkiye’nin genel bir sorunu olarak 
görülmektedir. 

DİSK-AR’ın Kasım 2015 için açıkladığı gün-
cel açlık sınırı 1.405, yoksulluk sınırı 4.443 
TL’dir.



2015 sonu, 2016 başından Türkiye’ye 
bakıldığında son otuz yıldır temel 
sorunlar açısından değişen çok faz-

la bir şeyin olmadığı görülüyor. Bugün de 
demokratik bir dönüşüm yaratma çabaları 
her aşamada büyük engellerle karşılaşıyor. 
Türkiye’de bugün yine en önemli sorunu 
temel hak ve özgürlükler oluşturuyor. Dü-
şünce özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, 
toplantı ve gösteri özgürlüğü, sendikal hak 
ve özgürlükler, yasaların demokratikleşti-
rilmesi, insan hakları ihlallerinin önlenmesi 
gibi sorunlar yine gündemin ön sıralarında 
bulunuyor. Örgütlenme ve hak arama öz-
gürlüğü, sendikaya üye oma özgürlüğü ve 
toplumsal haklar kullanılamıyor. Yasa dışı 
dinlemeler, yayınlanmamış kitapları önce-
den yok etmeye kadar varan uygulamalar 
ve kabul edilemez nitelik taşıyan çeşitli 
baskılar varlığını sürdürüyor. 

Günümüzdeki koşulların ortaya çıkışında, 
2011 yılının Haziran ayında yapılan genel 
seçimler Türkiye için bir dönüm noktası 
olmuştur. Ancak, aslında seçim sonrasında 
yaşanacak gelişmelerin doğrultusu da se-
çimden önce gerçekleşen olgularla açığa 
çıkmıştı. 

“Demokratikleşme ve 12 Eylül düzenini 
aşma” iddiasıyla yapılan anayasa değişik-
likleri, genel seçimler sonrasında kurulması 
öngörülen yeni düzenin köşe taşlarını oluş-
turuyordu. Birçok kesimin olumlu yaklaş-
tığı bu değişiklikler, öne sürülenin aksine 
yerleşik 12 Eylül düzenini daha da kalıcı 
hale getiren bir nitelik taşımaktaydı. 

Bu değişikliklerin temel olarak “yargıyı 
yürütmenin denetimine sokan bir yapı-
nın oluşturulması için” gündeme getirildiği 
açıkça ortadaydı. Anayasa değişiklik paketi 
içinde yer alan özgürlükçü düzenlemelerin 
içi boştu. Nitekim sendikal hak ve özgürlük-

lere ilişkin olarak gerçekleştirilen değişiklik-
ler konusunda DİSK, bu aldatıcı görünümü 
açıkça ortaya koymuş ve tüm demokratik 
güçleri uyarmıştı. 

DİSK anayasa değişiklikleri konusunda ya-
yınladığı broşürde şu ara başlıkları atıyordu: 

• Anayasa değişikliği ile 12 Eylül döneminin 
sona erdiği iddiası dayanaktan yoksundur.

• Bu değişim paketiyle demokratik bir top-
lumsal dönüşüm gerçekleştirilemez.

• Bu anayasa paketiyle sendikal örgütlen-
meye ve grev özgürlüğüne ilişkin yasaklar 
kaldırılmamaktadır.

• Yeni düzenlemeler kamu çalışanlarına 
zorunlu tahkim ve mutlak bir grev yasağı 
getirmektedir.

• Kamu çalışanlarının toplu sözleşme hak-
kının kapsamı toplu sözleşme kavramını 
ortadan kaldıracak şekilde daraltılmaktadır.

Broşürde ayrıca anayasa değişiklikleri ile 
Anayasa Mahkemesi’nin ve Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısında ger-
çekleştirilen değişikliklerle, yargının yürüt-
menin denetimine sokulduğu vurgulanı-
yordu. 

Aynı dönem, yaygın tutuklamaların, yasa 
dışı dinlemelerin, basın özgürlüğünün sınır-
lanmasının, üniversitelerin baskı altına alın-
masının yaşandığı bir dönem oldu.

Bu gelişmeler 2011 seçimlerinden bugüne 
kadar yaşanan süreci de önemli ölçüde 
açıklıyor. Ancak yaşananlar aynı zamanda, 
30 yıllık dönemde ortaya çıkan gelişme-
lerle bir bütünlük taşımaktadır. Bilindiği 
gibi, Türkiye’de 24 Ocak 1980 kararlarıyla 
başlayan neo-liberal piyasacı uygulamalar 
ülkemizin ekonomik büyüme ve gelişme 

SON 10 YILDA TÜRKİYE’NİN “DEĞİŞİMİ…” 
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sürecini ucuz emek istihdamı ile sağlamayı 
öngörmüştür.

Türkiye’nin dünya kapitalizmi ile bütün-
leşmesi ucuz işgücünün yaratacağı reka-
bet avantajı üzerinden gerçekleştirilmiştir. 
Böyle bir bütünleşmenin kalıcılığının sağ-
lanabilmesi için 12 Eylül 1980 tarihinde bir 
askeri darbe yapılmıştır. Böylece faşist bir 
diktatörlük altında işçi sınıfı ve sendikalar 
baskı altına alınarak sermaye birikimi sağ-
lanmaya çalışılmıştır. Günümüze dek adım 
adım kurumsallaştırılarak sürdürülen eko-
nomik politikalar kaçınılmaz biçimde bas-
kıcı ve anti-demokratik bir siyasal yapının 
oluşmasına yol açmıştır. 12 Eylül koşulların-
da hazırlanan yeni çalışma yasaları da sen-
dikal örgütlenmeyi engelleyecek ve toplu 
sözleşme düzeninin çalışanların çok küçük 
bir azınlığıyla sınırlı kalmasını sağlayacak 
şekilde oluşturulmuştur. 

1990’lı yıllarda sendikal hareketin ve toplu 
sözleşme düzeninin göreli olarak yaygın-
laşması, “ucuzluğun” başta taşeronlaşma 
olmak üzere güvencesiz ve esnek çalışma 
biçimlerinde aranmasına yol açmıştır. Bir 
yandan kayıt dışı istihdamın yüksek oran-
larda devam etmesi öte yandan esnek 
çalışma ve güvencesiz çalışma türlerinin 
yaygınlaşması, 24 Ocak 1980 kararlarıyla 
öngörülen amaçlara ulaşmayı sağlarken, 
sendikal hareketin ve işçi sınıfının örgütlen-
mesine de büyük engeller oluşturmuştur. 

2000 ve sonrasında ise piyasada yaygınlaş-
mış bulunan güvencesizlik yasal düzenle-
meye bağlanırken toplumsal muhalefeti ve 
sendikal hareketi baskı altında tutan engel-
leme ve yasaklar da sürdürülmüştür. 

2003 yılında 1475 sayılı Yasa yürürlükten 
kaldırılarak çıkarılan 4857 sayılı İş Kanunu, 
AKP iktidarının sermaye yanlısı politika-
larla varlığını sürdüreceğini açıkça ortaya 
koymuştur. Yeni İş Yasası ile iş güvencesi 
geriletilmiş, esnek çalışma biçimleri düzen-
lenmiş, işçilerin çalışma koşulları güvence-
siz hale getirilmiş ve kazanılmış haklar yok 

edilmiştir. Süreç içinde 2008’de aynı anla-
yışla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu yürürlüğe konul-
muştur. Bu yasa ile de sağlık ve emeklilik 
alanında hak kayıplarına yol açan ve ücret 
dışı iş gücü maliyetlerini azaltma hedefiy-
le uyumlu yeni bir Sosyal Güvenlik Düze-
ni oluşturulmuştur. Yukarıda da belirtildiği 
gibi 2011 yılında yürürlüğe giren 6111 sayılı 
Torba Yasa İşsizlik Sigortası Fonunda birik-
miş kaynaklara el koymanın yolunu açmış, 
kamu çalışanlarının güvencelerini gerilet-
miş, yerel yönetimlerde taşeronlaşmayı 
yaygınlaştırarak tasfiyelere yol açmıştır. 

Çalışanların temel hak ve özgürlüklerini 
düzenleyen 2821 sayılı Sendikalar ve 2822 
sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
kanunları ise noter koşulunun kaldırılması 
dışında anlamlı hiçbir değişiklik geçirme-
den günümüze kadar gelmiştir. Gerçekten 
de 2012 yılının Kasım ayında yürürlüğe 
giren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu, toplu iş sözleşmesi ve 
grev hakkına ilişkin olarak özgürleştirici hiç-
bir değişiklik getirmemiştir. 

Gerekçesinde uluslararası çalışma örgütü-
nün sözleşmelerine uyum sağlamak için 
çıkarıldığı belirtilen bu yasada, evrensel 
sözleşmelere aykırılıklar olduğu gibi ko-
runmuştur. Toplu iş sözleşmesi sürecine ve 
yetki düzenlemelerine ilişkin hükümler 12 
Eylül yönetiminin 1983’de yürürlüğe koy-
duğu sistemin aynısıdır. Grev hakkı da aynı 
şekilde işçilerin çok büyük bir bölümünün 
kullanamayacağı biçimde düzenlenmiştir. 
Böylece “Faşist Cuntanın öngördüğü ka-
darıyla” sendikal özgürlükler yaşanırken, 
çalışanların bireysel ve toplumsal hakları 
siyasal iktidarların gerçekleştirdiği düzenle-
melerle önemli ölçüde geriletilmiştir. 

Oysa tarihsel bir bakış açısı ile ülkemizin bu-
gün içinde yaşadığı temel sorunları aslında 
1980’li yıllarda oluşturulan politikaların bir 
sonucu olarak görmek gerekiyor. Nitekim 
ülkemizde 24 Ocak 1980 kararlarıyla orta-
ya konulan dışa açık ekonomik büyüme 



52

modelinin temel dinamikleriyle 2016 yılına 
girerken de varlığını sürdürdüğü görülüyor. 
Benzer şekilde Türkiye’yi askeri darbe dahil 
önemli toplumsal çalkantılara iten yapısal 
özelliklerin de sürdüğü gözleniyor. 

90’lı yıllardan başlayarak gerek askeri dar-
benin etkilerinin giderek zayıflaması ge-
rekse dünyada yeni dengelerin sonuçları-
nın ortaya çıkmaya başlaması, Türkiye’de 
siyasal alanda da bazı sonuçlar doğurdu. 
Tüm siyasal iktidarlar ucuz işgücüne daya-
lı ekonomik programı kesintisiz uyguladı. 
Ancak askeri darbe koşullarında kökleştiril-
miş bulunan kurumsal yapı ve alışkanlıkları 
sürdürmek artık zorlaşmıştı. Bu koşullarda 
temel niteliklerde herhangi bir değişim ya-
ratmayacak şekilde “denemeler” başladı. 
Toplumun muhafazakâr eğilimlerine yasla-
nan ancak ekonomik politikalar açısından 
hiçbir farklılık içermeyen bir “sözde deği-
şim“ şekillendirildi. 

Yoksulluk içinde bunalan, güvencesiz ve 
kaçak çalışmaya zorlanan milyonlarca in-
san kendi geleneksel değerlerini öne çı-
karan bir “siyasallaşmayı” doğal olarak 
benimsediler. “Mevcut” siyasal yapılanma-
nın özellikle 2000-2001 döneminde ortaya 
çıkan ekonomik krizle neredeyse tümüyle 
“itibarsızlaşması” sonucunda yeni bir dö-
nem açıldı. Türkiye, askeri darbesinin boğu-
cu koşullarında bu gelişmeleri dünyadaki 
temel dinamikler çerçevesinde tartışabi-
lecek birikimden de yoksun bırakılmıştır. 
Böylece yalnızca görüntüler üzerinden ve 
sonuçların tartışıldığı yüzeysel bir siyasal 
kültür yerleşti. Bu ortam içerisinde emek 
karşıtı politikalar uygulamakta kararlı olan-
lar emekçi dostu görünebildiler. Temel hak 
ve özgürlük arayışları sınırlı bir çerçeve için-
de kalanlar, özgürlükçü ve değişim yanlısı 
bir görüntü verebildiler. 

İş güvencesini gerileten siyasal iktidar 
emekçilerden daha çok oy aldı. Bugün için-
de bulunulan durum, 12 Eylül yönetiminin 
doruk noktasına ulaştırdığı “siyaset dışı 
kılma” (depolitizasyon) politikasının, sivil 

parlamenter bir görünümle aynen sürdü-
rülmesidir. 

Son dört yıldır dönemin Başbakanının ifa-
desiyle “ustalık” dönemini yaşamaya baş-
layan AKP iktidarı, gerek uygulamalarla, 
gerek yasal düzenlemelerle, gerekse kul-
landığı dille bütün örtüleri kaldırmış ve 
gerçek niteliğini ortaya çıkaran gelişmelere 
imza atmıştır. 

Son üç-dört yıllık süre içinde geçmişten 
gelen fişlemeler, muhalif kesimlere yöne-
lik tutuklamalar, işkence ve baskı uygula-
maları artarak devam etmiştir. “Fişlemeyi” 
kaldırmak için yola çıkanlar fişlerin 30 yıl 
saklanması konusunda uzlaşmışlardır. Tu-
tuklamalar binlerce insanı kapsayacak şe-
kilde sendikalara kadar genişletilmiştir. 

Benzer şekilde muhafazakar bir toplum ya-
ratma amacına yönelik çeşitli uygulamalar 
da yaygınlaşmıştır. İçki yasakları festivalle-
re kadar uzanmış, tüm topluma belirli bir 
yaşam biçimini dayatma şeklini almıştır. 

Öte yandan kadrolaşma konusunda hiçbir 
kural tanımayan uygulamalar almış yürü-
müş bulunmaktadır. Alışılagelen bürokratik 
kadrolar dışında, yargı organları da, cemaat 
ve AKP yanlılarının egemen olduğu bir ya-
pıya dönüşmüştür. 

Gülen cemaati ile çatışma başladığında özel 
yetkili mahkemeleri kaldırma iddiasıyla as-
lında AKP kadrolarının güvenliğinin amaç-
landığı açıkça ortaya çıkmıştır. MİT Müs-
teşarını cemaatin elinden kurtarmak için 
“doğal yargıç” ilkesini ve her türlü hukuki 
güvenceyi ortadan kaldıran düzenlemeler 
yapılmış bulunmaktadır. Kamu personeli 
seçme sınavından üniversite sınavına ka-
dar tüm seçmelerde usulsüzlüklerin ger-
çekleştiği gözlenmektedir. 

Demokratik haklar üzerindeki keyfi baskı-
lar yetki tespitlerinin durdurulması nokta-
sına kadar ulaşmıştır. Günümüzde unutul-
muş gibi görünse de 2012 yılının ilk altı ayı 
sonunda 800’den fazla yetki tespit istemi 
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işleme konulmamış ve böylece yaklaşık 
200 bin işçinin toplu iş sözleşmesi hakkı 
kullanılamaz hale sokulmuştur. Bu uygula-
manın yasal hiçbir dayanağı olmadığı gibi 
yürütmenin bu nitelikte bir tasarruf yapma 
yetkisi de kesinlikle yoktur. 

Yaşanan gelişmeler siyasal iktidar tara-
fından gündeme getirilen Ulusal İstihdam 
Stratejisi çerçevesinde ele alındığında daha 
anlaşır bir nitelik kazanmaktadır. Çünkü 
ulusal istihdam stratejisi ile siyasal iktidar 
ekonomik gelişmeyi ve işsizliğin geriletil-
mesini, emekçilerin güvencelerini zayıfla-
tarak ve kazanılmış haklarını yok ederek 
sağlamaya çalışmaktadır. Strateji belgesin-
de yer alan; belirli süreli sözleşmeleri sü-
rekli hale getiren, taşeronluk sistemini tüm 
işçilere yayan, özel istihdam bürolarıyla 
işçilerin her türlü güvencesini yok eden, iş-
letmelerin maliyetlerini azaltmak amacıyla 
kıdem tazminatının fona devrini ön gören 
ve asgari ücreti bölgelere göre farklılaştır-
maya yönelik tüm düzenlemeler bu duru-
mun açık örnekleridir. 

2012 yılından başlayarak 2016’ya kadar yıl-
lık planlarda ve hükümet programlarında 
yer verilen Ulusal İstihdam Strateji Belgesi 
ekonomik gelişmeyi çalışanların en temel 
haklarını yok ederek sağlamayı amaçlayan 
bir saldırı belgesidir. Bu belge, kıdem taz-
minatını ortadan kaldıracak, güvencesiz ça-
lışmayı olağanüstü yaygınlaştıracak, asgari 
ücreti düşürecek ve Özel İstihdam Bürola-
rıyla işçileri kiralık hale getirecek gelişmele-
ri “İstihdam Politikası” adı altında meşrulaş-
tırmanın aracıdır. 

Siyasal iktidar dünyanın 16. büyük ekono-
misi haline gelmeyi büyük bir başarı ola-
rak sunmaktadır. Oysa Türkiye’nin dünya 
üzerinde nasıl bir yerde olduğunu anlaya-
bilmek için, Dünya Ekonomik Forumu’nun 
kadın-erkek eşitliği konusunda yayımladı-
ğı yıllık rapora bakmak yeterlidir. Rapora 
göre, Türkiye kadınların toplum içindeki 
yeri açısından 134 ülke arasında ancak 126. 
sırayı alabilmektedir. Türkiye sağlık alanın-

da 61’inci, siyasette 99’uncu, eğitim konu-
sunda 109’uncu ve fırsat eşitliği konusunda 
ise 131. sıradadır. Son olarak açıklanan is-
tatistiklere göre (OECD) Türkiye; Şili ile Mek-
sika ile birlikte gelir dağılımı en bozuk üç 
ülkeden biridir. Bu tablo, ülkemizin genel 
gelişmişlik ve demokratikleşme gösterge-
leri açısından durumunu bütün çıplaklığıyla 
ortaya koymaktadır. 

Siyasal iktidarın açıkladığı “orta vadeli eko-
nomik programla” önümüzdeki dönemde 
de bugün geçerli olan neo-liberal ekonomi 
politikası anlayışı içinde devam edileceği 
açığa çıkmış bulunuyor. Siyasal iktidarın 
hükümet programına “kıdem tazminatları-
nın fona devrini” hedef olarak koymuş ol-
ması aslında her şeyi anlatan simgesel bir 
anlam taşımaktadır. Bu program, önceliği, 
sermayenin teşvik edilmesine ve ekono-
mik büyümenin sürdürülmesine verirken, 
çalışanların korunması ile hak ve özgürlük-
lerinin geliştirilmesi konusunda hiçbir dü-
zenleme içermiyor. 

Dünya ekonomisinde başlayan yavaşla-
mayla birlikte Türkiye ekonomisi de ya-
vaşlama içine girmiştir. Dolayısıyla Türkiye 
ekonomisinin dünya ekonomisindeki ge-
lişmelere karşın kendi yapısal özelikleri ile 
öne çıkmasını sağlayan bir ekonomik bü-
yüme performansından söz etmek müm-
kün değildir. Dünya ekonomisi genel olarak 
genişlerken Türkiye ekonomisi de büyü-
mekte; dünya ekonomisinde durgunluk ve 
gerileme eğilimleri belirdiğinde ülkemizde 
de benzer gelişmeler hızlı biçimde gerçek-
leşmektedir. 

Ekonomik kriz dönemlerinde sermaye ile 
çalışanlar arasındaki denge de yeniden 
kurulmaktadır. Türkiye’de 2001 krizinin 
aşılabilmesi için daha esnek ve güvencesiz 
bir çalışma ortamı içinde oluşturulan bu 
denge, 2008 küresel krizinin etkisiyle ser-
mayenin çıkarları doğrultusunda daha da 
geliştirilmektedir. Ancak bu denge yalnızca 
maliyet ve gelir dağılımı açısından kurul-
maya çalışılan bir denge değildir. 
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Aynı zamanda işgücünün esnek kullanımı-
nı yaygınlaştıran, kentlere göçü gündeme 
getiren, dolayısıyla çok boyutlu sosyal so-
runlara kapı aralayan bir değişim süreciyle 
karşı karşıya olduğumuz söylenebilir. Nasıl 
ki 2003 yılında çıkarılan “4857 sayılı Yasa” 
2001 krizinin aşılabilmesi için sermayenin 
gerekli gördüğü bir çözüm yolu olmuş-
sa; aynı şekilde 2010 yılında “Torba Yasa” 
adıyla ünlenen yasa paketi de 2008 krizinin 
sermayenin çıkarlarına uygun biçimde yeni 
dengeler yaratılarak çözülebilmesinin bir 
aracı olarak gündeme getirilmiştir. 

2012 yılında “ortaya çıkarılan” Ulusal İstih-
dam Stratejisi ile, iş gücünün daha esnek 
ve daha güvencesiz çalıştırılması, kıdem 
tazminatının zayıflatılması ya da ortadan 
kaldırılması, bölgesel asgari ücretin uygu-
lanmaya başlanması ve özel istihdam bü-
rolarının kurulması yönündeki ısrarlı çaba-
lar, aynı doğrultuda öngörülen gelişmelerin 
birer parçasından başka bir şey değildir. 

Türkiye’de kayıt dışının yaygınlığı, toplu 
sözleşme ve endüstri ilişkileri alanının dar 
tutulması, sendika üyeliğinin olağanüstü 
zorlaştırılması gibi “yapısal” özellikler, enf-
lasyonun yüksek olduğu dönemlerde bo-
zulan gelir dağılımının, enflasyonun düşme 
eğilimine girdiği yıllarda daha da bozuldu-
ğunu ortaya koymaktadır. Türkiye, günü-
müzdeki görünümüyle, sendikaları ve işçi 
hareketini denetim altında tutarak, sendi-
kal özgürlükleri ve toplu sözleşme hakkını 
kullanılamaz duruma getirerek, grev yasak 
ve ertelemelerine süreklilik kazandırarak, 
toplu sözleşme kapsamının olağanüstü da-
ralmasına yol açarak dünyada uygulanan 
en katı ve ücretlilerin en çok zarar gördüğü 
bir ekonomik ve toplumsal yapıyı kurum-
sallaştırmış bulunmaktadır. 

1.1) Türkiye’de İşçi Sınıfı Örgütlenmesi 
ve DİSK 

Daha önce birkaç kez belirtildiği gibi Tür-
kiye her alanda bir “değişim“ süreci içinde 
görünmektedir. AKP iktidarının yönlendi-

riciliğinde gerçekleşen bu değişim siyasal 
açıdan devletin ekonomik ve sosyal alan-
dan çekildiği ve bir “vurucu güç“ haline ge-
tirildiği koşullarda yaşanmaktadır. Dolayı-
sıyla geleneksel olarak emekçi sınıflara ve 
demokratik güçlere karşı zor kullanmaya 
dayalı devlet örgütlenmesi aynı niteliği-
ni korurken, deyim yerindeyse, bu özellik 
“tahkim“ edilmektedir. Böyle bir değişim 
ya da dönüşüm sürecinin Türkiye toplu-
mu için olumlu sonuçlar doğurmayacağı 
ve toplumsal barışı yok ederek yol alacağı 
ortadadır. Bu anlamda çıkmaz bir sokak ni-
teliğindedir. 

Oysa ülkemizin geleceğini aydınlatacak bir 
değişimin ancak tüm toplum kesimleri ile 
birlikte demokratik hedeflerde birleşerek 
başarılabileceği açıktır. Günümüzde yal-
nızca anayasa değişikliği yapılarak demok-
ratik bir dönüşüm sağlama koşulları yok 
olmuş bulunmaktadır. Çünkü gelinen aşa-
mada her şeyden önce bir zihinsel değişim/
dönüşüm zorunludur. Bu zihinsel dönüşüm, 
kurumsal yapılanma, ekonomik ve sosyal 
politikalar, siyasal yapılanma gibi alanların 
tümünde ve bu alanlara yaklaşım biçimin-
de gerçekleştirilmelidir. Devlet yapısının 
güçler ayrılığı temelinde yeniden örgütlen-
diği, demokratik katılımın sağlandığı, temel 
insan hak ve özgürlüklerinin tartışmasız be-
nimsendiği bir ortam sağlanmadan değişim 
için yol almak mümkün görünmemektedir. 

Böyle bir toplumsal ortam ise ancak sendi-
kal hakların ödünsüz bir şekilde öne çıkarıl-
dığı, sendikaların ve işçi sınıfının taleplerinin 
yükseltilerek toplumsal değişim için temel 
bir gereklilik haline getirildiği koşullarda 
sağlanabilir. Yaşanan krizlerin tüm yükü-
nün işçi sınıfının üzerine yıkılarak krizler-
den çıkılmaya çalışıldığı koşullarda, olumlu 
bir değişimden söz edilemez. Çalışanların 
haklarını yok etmeyi ve örgütlenmelerini 
sindirmeyi amaçlayan politikalarla bir deği-
şim yaratılamaz. Sosyal Güvenlik haklarının 
ve tüm sosyal politikaların bireyselleştirile-
rek ortadan kaldırıldığı bir ortamda demok-
ratik gelişme sağlanamaz. 
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Gerçek bir demokratik dönüşüm için çalı-
şanların yaşam koşullarının ve ücretlerinin 
iyileştirilmesi, sosyal devletin yeniden oluş-
turulması zorunludur. Dolayısıyla sınıfsal ni-
telik taşıyan bu taleplerin Türkiye toplumu-
nun genel talepleri düzeyine yükseltilmesi 
için mücadele verilmelidir. 

Toplu sözleşme düzeninin tüm çalışanları 
kapsayacak bir içerikte yeniden kurumsal-
laştırılması temel ilke olarak benimsenmeli 
ve bu temele dayalı endüstri ilişkileri sis-
temi oluşturulmalıdır. Gelir dağılımındaki 
çarpıklıkların düzeltilmesinin başka bir yolu 
yoktur. 

Eğitimde, sağlıkta, emeklilikte, konut ala-
nında sosyal politikalar öne çıkarılmalıdır. 
Bu konuların çalışanlar için yalnızca bir 
gelecek sorunu değil; bugünkü yaşamları-
na ilişkin acil bir sorun oluşturduğu sürekli 
olarak vurgulanmalı ve topluma benimse-
tilmelidir. 

Gençlerin ve kadınların toplumsal yaşama 
özgür ve eşit bir biçimde katılımının ger-
çekleşmesi gerektiği toplumsal bilince çı-
karılmalıdır. 

Toplumsal barış için etnik, dinsel, mezhep 
ve cins ayrımlarına dayalı tüm dışlayıcı 
yaklaşımlar teşhir edilmeli ve toplumun 
özgürlükçü ve eşitlikçi bir anlayışla bütün-
lüğünü sağlayabileceği sürekli olarak vur-
gulanmalıdır. 

Çevre sorunlarının bugünün güncel gerçek-
lerine kurban edilmesini önleyecek şekilde 
toplumsal duyarlılık arttırılmalıdır. 

Yukarıda belirtilen ve bir dönüşüm için te-
mel alınması ön görülen mücadele alanları 
konfederasyonumuz DİSK’in kuruluş ilke-
lerine dayalı temel varoluş nedeni olarak 
içselleştirilmelidir. Çünkü örgütsel bağım-
sızlık ve emeğin çıkarları doğrultusunda 
sürekli bir toplumsal değişim DİSK’in temel 
özelliğidir. Bu özellikleri dolayısıyla DİSK işçi 
sınıfının öz örgütü olma niteliğini bugüne 
dek sürdürmüştür. 

Bugün ortaya çıkan bir başka gerçek eme-
ğin çıkarları doğrultusunda bir toplumsal 
değişimi geliştirebilecek ve yönlendirebi-
lecek tek gücün DİSK olduğudur. Ancak 
değişim, değişimi sağlayacak güç yoksa 
başarılamaz. Dolayısıyla DİSK’in önündeki 
temel görev, demokratik bir dönüşüm ya-
ratacak toplumsal bir hareket oluşturmak-
tır. Bu görev, Türkiye’de yaşayan herkesin 
güvenceli bir ortamda insanca bir yaşama 
kavuşabilmesi anlayışıyla ele alınmalı ve 
DİSK bir sorumluluk olarak bu hedefle-
ri taşımalıdır. Ancak böyle bir işlev, işçi 
sınıfı ile bağları nitel ve nicel açıdan güç-
lenmemiş bir DİSK ile yerine getirilemez. 
Ayrıca bu görev basit ve genel anlamı ile 
bir örgütlenme faaliyeti sürdürülerek de 
başarılamaz. Emekçilerin çıkarları doğrul-
tusunda tanımlanarak ve toplumun tüm 
emekçi kesimleri ile birlikte çok yönlü ola-
rak sürdürülmesi gereken bu mücadele, 
DİSK’inde kendisini geliştirmesini zorunlu 
kılmaktadır. DİSK böyle bir potansiyele sa-
hip olduğunu tarihinde bir çok kez göster-
miştir. Önümüzdeki dönemde de toplum-
sal mücadeleyi emekçilerin özledikleri “bir 
başka dünya“yı yaratmak için sürdürmesi-
ne hiçbir engel bulunmamaktadır. 

1.2) İşçi Sınıfının Ekonomik, Toplumsal 
ve Demokratik Dönüşüm Taleplerini 
Dile Getiren Bir Mücadele

Genel olarak, sermayenin özgürce hareket 
edebildiği bir ortamda emek hareketinin 
de uluslararası düzeyde tanımlanmış öz-
gürlüklerini özgürce kullanabilmesi gere-
kir. İşçi hareketinin ve sendikaların güçlü 
biçimde toplumsal yapıda yer alması, eşit-
sizlikleri azaltabilmek, barış içinde yaşayan 
bir toplumun oluşmasını sağlamak ve ka-
muyu gerçek işlevlerini yerine getirmeye 
zorlamak açısından kaçınılmazdır. Dolayı-
sıyla içinde bulunduğumuz dönemde, ül-
kemizde, demokratikleşmenin ve barışın 
sağlanması amacı ile ekonomik gelişmenin 
dengeli biçimde sürdürülmesi amacı iç içe 
geçmiş bir bütünlük göstermektedir. Sen-
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dikal hareketin tüm çalışanlar adına pa-
zarlık yapma olanaklarının ve toplumun 
güçsüz kesimlerini temsil etme hakkının 
tanınması, aynı zamanda, Türkiye’nin “hal-
kın çıkarlarına öncelik veren” bir ekonomik 
politikaya yönelebilmesinin de ön koşulu 
durumuna gelmiştir. 

Ulusal ve uluslararası sermaye, ülke içinde 
kendilerini iyice güçlendiren koşulları ve 
anti-demokratik düzeni sürdürmek istiyor. 
Bunun için en küçük demokrasi isteğinin 
bastırılmasını, gerekirse savaş çıkararak 
12 Eylül baskı yönetiminin temel kuralla-
rının korunmasını istiyorlar. Oysa demok-
ratikleşme ancak 12 Eylül rejiminin bütün 
sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasıyla müm-
kündür. Egemenliklerini gerektiğinde silah 
gücüyle pekiştirerek toplumu yönetmekte 
olan büyük sermaye ve onun siyasal tem-
silcilerinin bu sorunları çözebilecek güç ve 
yetenekte olmadıkları ortaya çıkmıştır. 

Bütün bu gelişmeler neo-liberal anlayışa 
dayalı olarak ucuz işgücü temelinde gelişti-
rilmeye çalışılan ekonomik politikaların bir 
sonucudur. Anayasa’da şekillendirilen ve 
yasalarla sınırları çizilen toplu sözleşme ve 
grev hakları da, bu düzeni sürdürebilmek 
amacıyla oluşturulmuş bir sistem içinde 
varlığını sürdürmektedir. 

Bir bütün olarak ele alındığında Ulusal İs-
tihdam Stratejisi ve benzer değişiklikler 
sermaye çevrelerinin uzun yıllardır talep 
ettiği düzenlemelerin bir bölümünün daha 
gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. 
Ancak bu kez yalnızca yasa metinleri de-
ğiştirilmemekte; değişiklik gerekçeleri de 
işverenlerin yaklaşım ve çıkarlarına uygun 
bir biçimde dile getirilmektedir. Devletin 
temsili ve yapısal niteliği sermayenin çı-
karlarını ifade ettiği gibi artık kullandığı dil 

de doğrudan sermaye dili olmaya başlamış 
bulunuyor. Bu durum siyasal iktidarın ser-
mayenin dolaysız temsilciliğine soyunmuş 
olmasının devlet yapısı üzerindeki etkisi 
olarak değerlendirilmelidir. 

AKP iktidarının ekonomik, sosyal ve siyasal 
programıyla belirlediği amaçlarına güçlü 
bir toplumsal muhalefet ile sendikal hare-
ketin bulunduğu koşullarda ulaşabilmesi 
mümkün değildir. Böyle bir programın uy-
gulanması, demokratik hakların ve temel 
özgürlüklerin her geçen gün artacak şekil-
de sınırlanmasını gündeme getirecektir. O 
nedenle, önümüzdeki süreçte bir yandan 
temel hak ve özgürlüklere, siyasal ve sen-
dikal örgütlenmelere, öte yandan ise her 
türlü hak arama mücadelesine yönelik bas-
kıcı düzenleme ve uygulamaların daha da 
yoğunlaşması kaçınılmazdır. AKP’nin yeni 
dönemi, uygulamaları, yasal düzenlemeleri 
ve dili bu bütünlük içerisinde değerlendiril-
diğinde bir anlam taşıyacaktır. Bu değerlen-
dirme; ekonomik, sosyal ve siyasal politika-
lar açısından iktidarın “darbeci” bir anlayışı 
gündeme getirdiğini gösterir. Bu saldırıların 
önüne geçebilmenin tek yolu gerek birey-
sel gerekse toplumsal hak ve özgürlükler 
için mücadeleyi yükseltmek ve sürekli bir 
şekilde geliştirmektir. 

Gerek iç gerek dış politika alanında ülke-
mizin bugün temel ihtiyacı, ulusal çıkarları 
gözeten, demokratik ve sosyal hak ve öz-
gürlükler ile insan haklarının geliştirilmesini 
toplumsal bir değişim programı olarak öne-
ren bir yaklaşımın ortaya çıkarılmasıdır.

İnsanlığın son 200 yıllık tarihinin açıkça 
ortaya koyduğu gibi böyle bir toplumsal 
değişim, ancak işçi sınıfının ekonomik, top-
lumsal ve demokratik dönüşüm taleplerini 
dile getiren bir hareketle sağlanabilir.
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AKP hükümetinin 2009 yılında çalış-
malarına başladığı, Ulusal İstihdam 
Stratejisi önce 2012’de yayınlanmış 

ve daha sonra da, Ulusal İstihdam Strateji-
si (2014–2023) ve Eylem Planı (2014–2016) 
şeklinde, 6 Mayıs 2014 tarihinde Yüksek 
Planlama Kurulu (YPK) tarafından kabul 
edilmiş ve 30 Mayıs 2014 tarihli ve 29015 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Bu belge ülkemizde işgücü piyasalarının 
esnekleştirilmesi konusunda yapılmak is-
tenen politikaları içeren en kapsamlı belge 
niteliğini taşımaktadır.

Ulusal İstihdam Stratejisi belgesinde dört 
temel politika ekseni yer almaktadır. Bun-
lar:

1) “Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilme-
si,

2) İşgücü piyasasında güvence ve esnekli-
ğin sağlanması,

3) Özel politika gerektiren grupların istihda-
mının artırılması,

4) İstihdam-sosyal koruma ilişkisinin güç-
lendirilmesi” olarak belirlenmiştir.

Stratejinin “Ana Politika Eksenleri”nden de 
anlaşılacağı üzere son derece sübjektif baş-
lıklar içermektedir.

Özellikle “İşgücü piyasasının esnekleştiril-
mesi” başlığı çok geniş bir kavram olup, 
önümüzdeki dönemde hem sınıfsal mü-
cadele alanının daraltılmasına hem de 
kazanılmış hakların ortadan kaldırılmasını 
amaçlamaktadır. 

Buradan bakınca da stratejinin temel ve 
hatta tek hedefinin “İşgücü piyasasının es-
nekleştirilmesi” olduğunu rahatlıkla söyle-
yebiliriz.

1) MEVCUT ESNEK ÇALIŞMANIN KAP-
SAMI GENİŞLETİLECEK

Strateji belgesindeki “Yasal düzenlemesi 
bulunan ancak yeterli uygulama alanı ol-
mayan esnek çalışma biçimlerinin uygu-
lanabilirliği artırılacaktır” ifadesi esnekliğin 
genişletileceğinin açık bir ifadesidir. Yine 
strateji belgesinde yer alan “bu kapsamda 
belirli iş sözleşmelerinin belirlenen süre 
içerisinde tekrarlanmasına imkân sağlana-
cak, kısmi süreli çalışanların fazla çalıştırıl-
masının önü açılacaktır.” İfadesi, esneklik 
uygulamalarının hangi alanda yoğunlaştı-
rılacağının işaretidir.

İşçiler açısından iş sözleşmelerinin belirli 
süreli veya belirsiz süreli olması önemli bir 
konudur. İş güvencesi “belirsiz süreli” söz-
leşme ile çalışan işçileri kapsamaktadır. 
İşçilerin belirli süreli iş sözleşmesi ile ça-
lışması, iş güvencesinden yararlanmalarını 
engellemektedir. İşverenler tarafından iş-
çilerin haklarını engellemek için kullanılan 
yöntemlerden biri de işçileri, belirli süreli 
sözleşme ile çalıştırmaktır. İş Kanunu’nda 
esaslı bir neden olmadan belirli süreli iş 
sözleşmesinin birden fazla yapılamayaca-
ğı hükmü yer almaktadır.

Belirli süreli iş sözleşmelerinin tekrarlan-
masına imkân tanınması konusunda yer 
alan açıklama kısmında şu ifadelere yer 
verilmiştir: “İşgücü piyasalarına esneklik 
sağlayan bir sözleşme türü olan belirli sü-
reli iş sözleşmelerinin kullanımının kolay-
laştırılması amacıyla İş Kanununda gerekli 
düzenleme yapılacaktır.” Bu açıklamanın 
da ortaya koyduğu haliyle amaçlanan, var 
olan “esaslı nedene dayanması” zorunlu-
luğunu da ortadan kaldırmaktır. İşveren-
ler açısından sözleşmenin tekrarlanması 
önündeki “esaslı nedenler” ortadan kalka-
cak ve böylece işçilerin var olan haklardan 
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yararlanma olanakları daha da kısıtlana-
caktır. 

Bir diğer esnek çalışma biçimi “kısmi süre-
li” çalışmadır. Ulusal İstihdam Stratejisi’nde 
bu konu şu şekilde yer almıştır: “Kısmi sü-
reli çalışanların ‘fazla çalışma’ yapmasını 
yasaklayan İş Kanunu hükmü uygulamada 
ciddi sıkıntılara yol açtığından kısmi süreli 
çalışanların fazla çalışma ve fazla sürelerle 
çalışma yapabilmesine yönelik yasal dü-
zenleme yapılacaktır.” Kısmi süreli çalışan 
işçi, işverenin ihtiyacı olduğu takdirde tam 
zamanlı çalıştırılabilecek ancak sürekli ve 
tam zamanlı çalışmanın getirdiği haklar-
dan yoksun kalması söz konusu olacaktır.

64. Hükümet Programı’nda “Yeni dö-
nemde büyük önem atfettiğimiz genç 
işsizliğinin önüne geçmek hedefimiz için 
‘Ulusal Genç İstihdamı Strateji Belge-
si’ hazırlayacağız” ve bu doğrultuda da 
“Esnek çalışma biçimlerini geliştirerek 
özellikle gençlerin istihdama katılımının 
önünü açacağız. Üniversite öğrencilerinin 
kredi ve bursları kesilmeden kısmi süre-
li çalışma yoluyla istihdama katılımlarını 
sağlayacak düzenlemeler yapacağız.” ifa-
delerine yer verilmiştir. Hükümet progra-
mından da anlaşılacağı gibi işverenlerin 
talepleri doğrultusunda esnek çalışma 
biçimleri mümkün olan en kısa sürede 
yaygınlaştırılmak istenmektedir. 

2) ALT-İŞVEREN (TAŞERON) 
UYGULAMASINA İLİŞKİN 
SINIRLAMALARIN KALDIRILMASI

7 Haziran 2015 seçimlerine giderken ta-
şeron sorunu konusunda hiçbir şey vaat 
etmeyen, ancak 1 Kasım 2015’te tekrar-
lanan seçimlere giderken taşeron işçilere 
kadro verileceğini söylemini dillendiren 
AKP iktidarı, uygulamada buna yönelik 
hiçbir adım atmamıştır. Ulusal İstihdam 
Stratejisi’nde taşeronluk konusu hakkında 
yer alan tedbir: “Alt işverenlik uygulaması 
işçi hakları ile işyeri koşulları dikkate alı-
nacak şekilde yeniden düzenlenecektir.” 

şeklinde olmuştur. Bu tedbirin açıklama 
kısmında ise “Asıl işveren-alt işveren ilişki-
sinde işveren ve işçi kesimlerinin yaşadığı 
sorunların çözümüne ve işçilerin uğramış 
oldukları sosyal ve ekonomik hak kayıp-
larının giderilmesine yönelik, yargı karar-
ları da dikkate alınarak İş ve kamu ihale 
mevzuatında değişiklik yapılacak ve bu 
alandaki denetimler etkinleştirilecektir.” 
şeklinde ifade edilmiştir.

Taşeronluk konusunun Orta Vadeli Prog-
ram (2016-2018)’da yansıması ise “Alt iş-
verenlik uygulaması ile ilgili sorunlar tes-
pit edilecek ve bu sorunların işçi haklarını 
ve ekonominin rekabet gücünü gözetecek 
şekilde çözümüne yönelik düzenlemeler 
yapılacaktır.” şeklinde olmuştur. 

11 Eylül 2014 tarihinde çıkarılan 6552 sayı-
lı, kamuoyunda bilinen kısa adıyla, Torba 
Kanun, Genel İdareye (belediyeler dâhil) 
tabi kamu kurumlarının “personel çalıştı-
rılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde” 
çalıştırılacak alt işveren (taşeron) işçilerinin 
toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için “ko-
laylaştırıcı” düzenlemeleri içerdiği iddia-
sıyla düzenlenmiştir. Söz konusu Kanunun 
uygulanmasına yönelik 22 Ocak 2015 tari-
hinde “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hiz-
met Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden 
Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine 
Dair Yönetmelik” düzenlenmiştir. 

6552 sayılı Yasa öncesi kamunun ihale 
ettiği işleri üstlenen alt işveren işyerle-
rinde toplu iş sözleşmesi yapılabilmesi 
için ilgili alt işverenin sadece kamuda iha-
le ile üstlendiği işte çalışan işçileri değil, 
Türkiye çapında aynı işkolunda bulunan 
başka işyerlerinde (kamu-özel) çalıştırdığı 
toplam işçi sayısı üzerinden sendika üye 
çoğunluğu tespiti yapılmakta ve toplu iş 
sözleşme yetkisi verilmekteydi. Bugün 
de bu düzenleme genel olarak yürürlük-
te olmakla birlikte, yukarıda bahsedildiği 
üzere kamunun “personel çalıştırmasına 
dayalı hizmet” ihalesini 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu’nun 62/1/(e) bendine göre 
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yapması halinde sendika yetkisi ve toplu 
iş sözleşmesi yapılması için “özel” bir dü-
zenlemeye yer verilmiştir.

6552 sayılı Yasanın 10. maddesiyle 4734 
sayılı Yasanın 62. maddesinin 1. Fıkrasının 
(e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“e) İdarelerin bu Kanunda tanımlanan hiz-
metlerden personel çalıştırılmasına dayalı 
hizmet alımlarında aşağıda belirtilen hu-
suslara uyması zorunludur:

1) İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmelik-
lere göre istihdam edilen personelin ye-
terli nitelik veya sayıda olmaması hâlinde 
personel çalıştırılmasına dayalı yardımcı 
işlere ilişkin hizmetler için ihaleye çıkıla-
bilir. …

2) İdarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine 
ilişkin mevzuatı ile 4857 sayılı Kanunun 2 
nci maddesinin yedinci fıkrası esas alın-
mak suretiyle, idareye ait bir işyerinde 
yürütülen asıl işin bir bölümünde idarenin 
ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uz-
manlık gerektiren işlerde hizmet alımı iha-
lesine çıkılabilir.”

22 Ocak 2015 tarihli Personel Çalıştırılma-
sına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş 
Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Far-
kının Ödenmesine Dair Yönetmeliğin 4. 
Maddesinde “4734 sayılı Kanunun 62 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uya-
rınca ihale edilen işlerde, 22/5/2003 tarihli 
ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci madde-
sinde tanımlanan asıl işveren-alt işveren 
ilişkisi çerçevesinde alt işveren tarafından 
münhasıran 4734 sayılı Kanun kapsamına 
giren kamu kurum ve kuruluşlarına ait iş-
yerlerinde çalıştırılan işçileri kapsayacak 
olan toplu iş sözleşmeleri; alt işverenin 
yetkilendirmesi kaydıyla merkezi yöne-
tim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi 
bulunduğu kamu işveren sendikalarından 
birisi tarafından 6356 sayılı Kanun hüküm-
lerine göre yürütülür ve sonuçlandırılır. Bu 
durumda ihale sözleşmesiyle toplu iş söz-
leşmesi arasında ücret, sosyal hak vd. hu-

suslarda ortaya çıkacak fark ana işveren 
kamu idaresince ödenecektir.” ifadesi yer 
almaktadır. 

Kamu idarelerinin üyesi bulunduğu söz 
konusu kamu işveren sendikaları, Kamu 
İşverenleri Sendikası (KAMU – İŞ) ve Türk 
Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşve-
renleri Sendikası (TÜHİS)’dir. 

Bu düzenleme sonrası kamuda çalışan ta-
şeron işçilerin toplu sözleşme yapabilme-
leri önündeki engellerden biri de bu kamu 
işveren sendikaların tutumu olmuştur. 
Kamu işveren sendikaları bu yönetmelik 
kapsamında daha içerik tartışmalarına 
geçmeden genellikle bir yılın altında bir 
süreyi kapsayan ihalelerde alt işveren 
yetkilendirmesini “toplu iş sözleşmesi 
yapmak için yeterli süre kalmadığı” ge-
rekçesiyle kabul etmeyerek, fiilen işçilerin 
toplu iş sözleşmesi yoluyla kazanımlarını 
engellemektedirler.

Gerek KAMU-İŞ, gerekse TÜHİS, özellikle 
bir yıldan az süreli ihale işlerinde daha 
çok gündeme gelen yetkilendirmeyi ka-
bul etmemek için gerekçelerini 6356 sa-
yılı Kanun’un “toplu iş sözleşmeleri bir 
yıldan az üç yıldan çok süreli yapılamaz” 
hükmüne dayandırmaktadırlar. Ancak 
aynı Kanunun 35 nci maddesinin 3üncü 
fıkrasındaki “faaliyetleri bir yıldan az sü-
ren işlerde uygulanmak üzere yapılan 
toplu iş sözleşmesinin süresi bir yıldan az 
olabilir. İşin bitmemesi halinde bu sözleş-
meler bir yılın sonuna kadar uygulanır” 
hükmü, bir yıldan az süreli ihaleli işlerde 
toplu iş sözleşmesi yapılabileceğine dair 
açık kanuni dayanağı görmezden gel-
mektedirler. Aynı zamanda 6552 sayılı 
kanunun 14 üncü maddesi kapsamın-
da “1” yıldan az süreli işlerde alt işveren 
yetkilendirmesini kabul etmeyen kamu 
işveren sendikalarının “görev” kabul et-
meme gerekçelerinin de geçersizliğini or-
taya koymaktadır.

Ayrıca yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 
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7 nci fıkrasında “6356 sayılı Kanun hü-
kümlerine uygun olmak kaydıyla toplu iş 
sözleşmesinin süresi, ihale sözleşmesinin 
süresini geçemez” hükmü yer almaktadır. 
Dolayısıyla, yönetmelikte de ihale süresi 
ile sözleşme süresi ilişkilendirilmiş, ihale 
süresi kadar yürürlük süresi olan toplu iş 
sözleşmesi yapılabileceği öngörülmüştür.

Kamu işveren sendikalarının “toplu iş söz-
leşmesi yapmak için yeterli süre kalmadı-
ğı” gibi hukuksuz bir gerekçeyle taşeron 
işçilerinin toplu iş sözleşmesi yapma hak-
kını engelleyen bu tutumu her şeyden 
önce işçilerin Anayasa’dan kaynaklanan 
toplu iş sözleşmesi yapma hakkına ay-
kırıdır. Çünkü Anayasa, işçilerin toplu iş 
sözleşmesi yoluyla ekonomik ve sosyal 
durumlarını geliştirebileceklerini öngör-
mektedir.

Kamuda taşeron işçilerin toplu iş sözleş-
mesi yapabilmeleri yönünde “kolaylık” 
sağlayacak iddiası ile düzenlenen 6552 
sayılı kanun 11 Eylül 2014 tarihinde, söz 
konusu yönetmelik de 22 Ocak 2015 ta-
rihinde yürürlüğe girmiştir. Aradan geçen 
bir yıllık bir süre zarfında bu yönetmelik 
kapsamında herhangi bir toplu iş sözleş-
mesi yapılamaması taşeron işçilerin hak-
ları konusunda uygulamada bir “kolaylık” 
sağlanmadığını açık bir şekilde göster-
mektedir.

3) İŞ GÜVENCESİNİN SON KALESİ 
KIDEM TAZMİNATININ FONA 
DEVREDİLMESİ! 

Ulusal İstihdam Stratejisi belgesinde kı-
dem tazminatının fona devredilmesi ko-
nusu “İstihdam üzerindeki mali yükleri 
azaltacak, işletmelerdeki finansal öngörü-
lebilirliği artıracak ve işgücü hareketliliğini 
hızlandıracak bireysel hesaba dayalı bir kı-
dem tazminatı fonu kurularak, tüm işçile-
rin erişebileceği mali açıdan sürdürülebilir 
bir sistem bütçe kısıtları dikkate alınarak 
oluşturulacaktır.” şeklinde ifade edilmek-
tedir.

Kıdem tazminatının düşürülmesi yoluyla 
istihdamın arttırılmasını öngören bu yak-
laşım, işveren örgütlerinin temel hedef ve 
politikalarını siyasal iktidarın da bütünüyle 
benimsediğini ortaya koymaktadır.

Kıdem tazminatı ülkemizde 1937 yılından 
bu yana yaklaşık 75 yıldır uygulanmakta-
dır. Başlangıçta beş yıllık çalışma süresini 
tamamladıktan sonra işten çıkarılan işçi-
lere, her yıl için 15 günlük ücreti tutarında 
belirlenmiştir. Kıdem tazminatına hak ka-
zanma süresi 1950 yılında 3 yıla düşürül-
müş, 1952 yılında kapsamı genişletilerek 
emekli olurken de kıdem tazminatı alma 
hakkı getirilmiştir. 1967’de kıdem tazmi-
natından yararlanma kapsamı biraz daha 
genişletilerek işçilerin ölümleri halinde ya-
sal mirasçılarının alabilmesi mümkün hale 
gelmiştir. 1975 yılında yapılan değişiklikle 
birlikte 15 günlük ücret 30 güne çıkarılmış 
ve 3 yıl olan çalışma süresi 1 yıla düşürül-
müştür. 

Bütün diğer haklarda olduğu gibi, kıdem 
tazminatındaki bu işçi lehine olan gelişme, 
sermaye sınıfının işçilere bahşettiği bir du-
rum değil, tam tersine işçi sınıfının uzun 
mücadeleler sonucu kazanmış olduğu bir 
haktır. Bütün bu süreç içinde de sermaye 
sınıfı, sürekli olarak kıdem tazminatına 
karşı çıkmış, tamamen ortadan kaldırılma-
sı için çalışmış, bunu başaramadığı nokta-
da da işçiye ödenecek ücretin düşürülme-
si için faaliyetler yürütmüştür. Sermaye 
sınıfının bu talebi doğrultusunda 12 Eylül 
askeri darbesiyle iktidarı eline alanlar kı-
dem tazminatını tamamen ortadan kal-
dıramasa da bir tavan ücret uygulaması 
getirmişlerdir. 

AKP kıdem tazminatını gerileterek ve es-
nek çalışmayı yaygınlaştırarak işçilere kar-
şı uygulamalarına devam edeceğini açık 
bir şekilde ortaya koymaktadır.

Kıdem tazminatının fona dönüştürülme-
si halinde, patronların kıdem tazminatı 
maliyeti olmadan istediği gibi işçi çıkarıp 
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alacağı bir çalışma yaşamı ile karşı karşıya 
kalınacaktır. Sürekli işten atılma tehdidiy-
le karşı karşıya olan ve işten atılınca hiç-
bir hakkı bulunmayan işçinin daha uzun, 
daha ucuz, iş güvenliği tedbirleri almadan 
çalıştırılması mümkün olacaktır. Bu şekil-
de işçinin kaderi patronun iki dudağı ara-
sında olacaktır.

Her işçi için fona prim ödenecek, her yıl 
için 30 günlük ücreti tutarında aldığı taz-
minat 12 ila 15 güne düşürülecek ve taz-
minat fon tarafından ödeneceği için işten 
çıkartma, patronlar açısından maliyetsiz 
hale gelecektir.

Kıdem Tazminatı Fonu da tüm diğer fon-
lar gibi, tekeller için yeni bir hortumlama 
kaynağı olacaktır. Kurulacak bu fon Zorun-
lu Tasarrufu Teşvik Fonu, Konut Edindirme 
Fonu, İşsizlik Fonu gibi işçinin hiç kullana-
madığı fonlar gibi amaçları dışında kullanı-
lan bir fon olacaktır.

Kıdem Tazminatının kaldırılmasıyla; pat-
ronların ücreti yükselen, kıdem tazmina-
tı miktarı artan işçileri işten çıkarmasının 
önündeki engel ortadan kalkmış olacaktır.

Kıdem Tazminatının kaldırılmasıyla, onlar-
ca yıllık kıdemli işçiler, sendikal mücadele-
nin önderleri, patronların ilk işten çıkarta-
cakları işçiler olacaklardır.

Eğer amaç “tazminat alamayan işçilerin 
alabilmesi” ise modelin değiştirilmesi ve 
bir tür “emeklilik fonu” kurulması gibi 
karmaşık bir yollara girmeye gerek yok-
tur. “Kıdem tazminatı alamayan işçilerin 
tazminat alabilmesi” ve kıdem tazminatı 
konusundaki eksiklilerin giderilmesi için 
yapılacaklar çok basittir. İşverenlere kı-
dem tazminatı karşılığı ayırma zorunlulu-
ğu getirilmesi ve ayrıca;

l İflas nedeniyle ödenmeyen kıdem taz-
minatını devletin ödemesi ve işverenden 
haciz yoluyla tahsili,

l İflas halinde bankaların, devletin değil 

işçilerin alacaklarının ödenmesi öncelikli 
ve imtiyazlı hale getirilmesi,

l Kıdem tazminatı ödemeyen işverenlere 
ağır yaptırımlar getirilmesi,

l 12 Eylül askeri darbesinin ürünü olan 
“kıdem tazminatı tavanı”nın kaldırılması,

l Sendikalaşma önündeki engeller/baraj-
lar kaldırılarak, örgütlenen işçilerin hakla-
rını savunabilmesi sağlanması, kıdem taz-
minatı hakkının güvenceye alınması için 
önemlidir.

4) ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI 

Özel istihdam bürosu en genel anlamıyla 
işçilerin günübirlik ya da geçici bir süre için 
farklı işveren ve işyerlerine kiralanarak ça-
lıştırılmasını amaç edinen aracı kuruluş-
tur. Yani işçilerin emeğinin kolayca alınıp 
satılmasına imkân veren yeni bir çalışma 
organizasyonudur. 

Özel istihdam büroları, başlangıçta iş ve 
işçi bulma işlerine aracılık eden kurumlar 
olarak düzenlenmiş ancak daha sonra özel 
istihdam bürolarına işveren sıfatıyla işçi is-
tihdam etmesi ve bu istihdam ettiği işçileri 
bir başka işverene kiraya vermesi günde-
me gelmiştir. Uygulamada özel istihdam 
bürolarının “mesleki bir faaliyet olarak 
geçici iş ilişkisi kurması” ya da özel istih-
dam bürolarının “geçici iş ilişkisi kurması” 
şeklinde ifade edilmektedir. 

Özel istihdam bürolarının önünü açan “ge-
çici (ödünç) iş ilişkisi” uygulamasıdır. Bu 
uygulamanın temelleri 4857 sayılı Yasa ile 
atılmıştır. Yasa’nın 7. maddesi, işverenin, 
işçiyi, holding bünyesi içinde veya aynı 
şirketler topluluğuna bağlı başka bir işye-
rinde veya yapmakta olduğu işe benzer 
işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir 
işverene iş görme edimini yerine getirmek 
üzere geçici olarak devredebilmesine ola-
nak tanımıştır. Yine Yasa’nın 90. madde-
sinde ve 25 Haziran 2003 yılında kabul edi-
len 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu 
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ile iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetlerinin 
gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan 
özel istihdam bürolarınca da yapılmasına 
imkan verilmiştir.

Her iki düzenlemenin de temel amacı, AKP 
Hükümeti tarafından hazırlanan Ulusal 
İstihdam Stratejisi’nde yer alan özel istih-
dam büroları düzenlemesinin hayata ge-
çirilerek, geçici iş ilişkisinin kalıcı hale ge-
tirilmesidir. Bu yolla işçilerin emeği kolay 
alınıp satılan bir metaya dönüştürülecek, 
işçinin sigortası, işsizlik sigortası, iş güven-
cesi, izin ve ücret haklarını belirleyebilme-
si oldukça güçleşecek ayrıca sendikalaş-
ma olanaklarını da yitireceklerdir

Mevzuatımızda özel istihdam bürolarının 
iş ve işçi bulma işlerine aracılık etme faali-
yetlerine izin veren düzenleme 25 Haziran 
2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Ku-
rumu Kanunu ile yapılmıştır. Yasa’nın uy-
gulanmasına ilişkin çıkarılan Yönetmelikte 
ise “özel istihdam büroları, yurt içi ve yurt 
dışında iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti 
ile bu faaliyete yönelik işgücü piyasası, is-
tihdam ve insan kaynakları hizmetlerinde 
bulunurlar. (2) Özel istihdam büroları; b) 
Kamu kurum ve kuruluşlarında iş ve işçi 
bulma faaliyetlerinde, c) Mesleki olarak 
geçici iş ilişkisi düzenleme faaliyetinde, 

bulunamaz” şeklinde alan belirlemesi ya-
pılmıştır. 

2012 tarihli Ulusal İstihdam Stratejisinde 
ise özel istihdam bürolarına “mesleki bir 
faaliyet olarak geçici iş ilişkisi kurması” 
olanağı getirilecektir denilmiş, daha sonra 
bu ifade değiştirilerek özel istihdam bü-
rolarına “geçici iş ilişkisi kurması” olanağı 
tanınacağı belirtilmiştir. Tanım ve amaç 
bakımından bu iki ifade arasında bir fark 
yoktur. Değişiklikler sadece amacı perde-
lemektir.

4.1) Özel İstihdam Büroları (ÖİB) 
Nasıl İşleyecek?

Özel istihdam büroları bir işveren gibi ça-
lışacaktır. 

İşçi ihtiyacı olan fabrika ya da firma, nasıl 
bir işçi istediğini büroya bildirecek, büro 
da kendisinden işçi talep eden firmalara 
işçi “servis edecektir”. 

Kiralık işçinin bir değil birden fazla patronu 
olacak ama hiçbir zaman kalıcı bir işi veya 
işyeri olamayacaktır. 

Kiralanan işçinin, süresi veya işi bittiğinde 
o fabrikayla veya işyeriyle bağı kesilmek-
tedir. Bu durumda işçi, bağlı olduğu özel 
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istihdam bürosunun kendisini kiralayacağı 
yeni işyerine gidecektir. Dolayısıyla işçi için 
düzenli, kurallı bir işyeri hayal olacaktır.

Bir işyerinde üç ay, diğerinde beş ay, öbü-
ründe dokuz ay çalışabilecektir. Farklı 
semtlerde, farklı işyerlerinde çalışmaya 
mecbur kalacaktır.

4.2) Bu Sistemle İşçiler Ne 
Kaybedecek?

İşçi kiralanmasına yasal boyut kazandırıl-
ması ile işçilerin emeği daha doğru ifade 
ile kendisi bir meta haline gelecek; işçilerin 
varlığı ve iş arama zorunlulukları ticaretin 
ana konusu olacak; işsizlik olgusu istismar 
edilecek; yaygın ve yoğun işçi simsarlığı 
başlayacaktır.

İşyeri kavramı belirsizleşecek, hatta orta-
dan kalkacaktır. İşyeri işçilerin iş görme 
borcunu yerine getirdiği, sendikal yetkinin 
belirlenmesinde ve toplu iş sözleşmesi-
nin uygulanmasında temel birimdir. İşçi, 
kıdem ve ihbar tazminatını, fazla çalışma 
ücretini, yıllık ücretli izin hakkını işyeri 
kavramı çerçevesinde elde etmektedir. Ki-
ralık işçi uygulaması, işyeri kavramını be-
lirsizleştireceği, hatta ortadan kaldıracağı 
için işçilerin yukarıda sıralanan hakları da 
belki de ortadan kalkacaktır.

İşçi kiralamasının işyeri kavramını ortadan 
kaldırmasının bir diğer sonucu da sosyal 
güvenlik haklarında ortaya çıkacaktır. Ki-
raya verilen işçi, yaptığı iş ve işyeri değil 
de, kendisin kiralayan istihdam bürosu 
üzerinden sigortalı yapılacağı için, işçinin 
kaçak ve kayıtdışı çalıştırılması daha kolay 
olacaktır. Hatta işçilerin sigortasız çalıştı-
rılması üzerinden pazarlıklar başlayacak, 
devletin işyeri temelli denetim yapması 
neredeyse imkânsız olacaktır.

İşsizliğin çok yüksek seyrettiği ve gittikçe 
can yakıcı bir sorun haline geldiği bu yok-
sulluk ortamında işçileri “ekmek parası” 
uğruna insan onuruna yaraşmayan şart-
larda çalıştırılması nasıl engellenecektir.

Kiralık işçinin iş güvencesi ortadan kalka-
caktır: İş akdinin feshi halinde işçi kime 
karşı dava açacaktır, işçinin o işyerinde 6 
ay çalışma zorunluluğunu hangi işyeri için 
esas alınacaktır; işçi işe iade edildiğinde 
hangi işveren bundan sorumlu olacaktır.

İşçiler normal şartlarda işyerinin sahibi 
olan gerçek veya tüzel kişilerin işçileridir 
ve işçi ile işveren birbiriyle aracısız iletişi-
me geçer. ÖİB’ler işçi kiralama hakkı elde 
ederse, işçiyle belirli süreli iş akdi yapan 
özel istihdam bürosu, asıl işverenle sade-
ce işçi kiralama sözleşmesi yapabilecektir.  
Bu durum da, işverenlerin, kiraladıkları ge-
çici işçiye karşı hiçbir sorumluluğu olma-
yacaktır. 

Yine işçinin işyerinin belirsiz olması, işçi 
sağlığı ve güvenliği önlemlerinin de alın-
masını engelleyecektir. İşçi her gün ya da 
her ay farklı işyerinde çalışacağı için farklı 
iş kazası ve meslek hastalıkları tehdidi al-
tında kalacaktır. Kiralık işçinin yaşadığı iş 
kazası ve meslek hastalığından, kiralandığı 
işyerinin hiçbir sorumluluğu olmayacak ve 
işçinin sağlığı ve güvenliği tehlikeye atıla-
caktır. 

Özel istihdam bürolarına mahkûm olan 
işçi için en temel sorun ise iş güvencesi 
hakkının ortadan kalkmasıdır. Kiralanan 
işçinin, özel istihdam bürosu ile kuracağı 
ilişkinin nasıl tanımlanacağı belli değildir. 
4857 sayılı Yasa’nın 18. maddesinde işçi-
lerin iş güvencesi hakkını talep edebilmesi 
için belli sınırlılıklar getirilmiştir. Buna göre 
iş güvencesi hakkından yararlanmak için 
işyerinde çalışan sayısının otuz ve daha 
fazla olması ve işçinin en az altı aylık kı-
demi olması gerekmektedir. Bu durum da, 
özel istihdam bürosu aracılığı ile başka bir 
firmada çalışan işçinin, iş güvencesi hak-
kından nasıl yararlanacağı belirsizdir. Çün-
kü özel istihdam büroları ile kurulan geçici 
iş ilişkisinin temelinde de esnek ve güven-
cesiz çalıştırma anlayışı yatmaktadır. 

İşçilerin çalıştığı işyeri ve işkolu sürekli 



67

değişeceği için sendikal hak ve özgürlük-
lerden yararlanamayacaklardır. Ülkemizde 
sendikalı olmak ve toplu sözleşme hak-
kından yararlanması, işçinin işyeri ve işko-
luna bağlıdır. Geçici olarak bir işte çalışan 
işçinin hem çalıştığı özel istihdam bürosu 
hem de kiralandığı işyeri arasında işkolu 
açısından farklılık olabilecek, bu durumda 
işçilerin sendikaya üye olması zorlaşacak-
tır. Asıl işvereni de özel istihdam bürosu 
olduğu için gönderildiği işyerinde sendikalı 
olma ve toplu iş sözleşmesinden yararlan-
ma hakkı olmayacaktır. Aynı zamanda bu 
durum, geçici iş ilişkisi kurulan işçi ile diğer 
işçiler arasında dayanışma ve birlik olma 
duygusunu da zayıflatacaktır. 

Ulusal İstihdam Stratejisinde konu; “Özel 
istihdam büroları aracılığıyla geçici çalış-
manın, işletmelerin çeşitli nedenlerle karşı 
karşıya kaldığı kısa süreli işgücü ihtiyacını 
karşılamada önemli bir mekanizma oldu-
ğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan 
bu mekanizmanın özellikle kadınlar, genç-
ler ve uzun süreli işsizler gibi istihdama 
erişimde deneyim eksikliği engeliyle sık-
lıkla karşılaşan grupların istihdam edilebi-
lirliğini artıracağı, çeşitli nedenlerle geçici 
istihdamı tercih edenlerin iş bulma ve ça-
lışma şartlarını iyileştireceği öngörülmek-
tedir.” şeklinde ele alınmıştır.

Görüldüğü gibi, özel istihdam bürolarının 
kurulmasındaki temel amaç, işletmelerin 
çeşitli nedenlerle karşılaştıkları sorunlara 
çözüm üretmektir. Bunda da ne yazık ki, 
çalışma hayatının en korunmasız ve ucuz 
emeğini oluşturan kadın, genç ve işsizle-
rin çalıştırılması hedeflenmektedir. Çünkü 
işin niteliği, geçici olmasını gerektirecek 
ve bunun için de en korunmasız gruplar 
olan kadınlar, gençler ve işsizler tercih edi-
lecektir. 

4.3) Özel İstihdam Bürolarının Kadın 
İşçiler İçin Özel Önemi

2023’e kadar kadınların işgücüne katılım 
oranının % 35 olması hedeflenmiş, ardın-

dan bu hedef % 38 olarak tekrar düzen-
lenmiştir. Kadınların istihdama katılımın 
yolunu esnek istihdam biçimleri üzerinden 
gerçekleştirmeyi hedefleyen bu belgede 
“özel istihdam büroları aracılığıyla geçi-
ci çalışmanın kısa süreli işgücü ihtiyacını 
karşılamak konusunda önemi” vurgulan-
mış bu mekanizmanın özellikle de kadın, 
genç, uzun süreli işsizler gibi istihdama eri-
şimde deneyim eksikliği engeliyle sıklıkla 
karşılaşan grupların istihdamını artıracağı” 
öngörülmüştür. “Kadın işgücüne talebin 
arttırılması yönünde herhangi bir somut 
öneri içermeyen taslak bu talebin, esnek 
çalışma biçimleri üzerinden kendiliğinden 
artacağını” savunmaktadır.

Genel olarak esnek çalışma biçimlerinin 
yeni formları ile aile yaşamında kadının 
sorumluluklarını tek başına sürdürmeye 
devam etmesine neden olacak ve kadının 
çifte mesaisini ağırlaştıracak bu taslağın; 
çocuk bakımı, hasta bakımı gibi konular-
daki düzenlemeleri somut önlemlerden 
ziyade genel ifadeler barındırmaktadır. 
Kamudaki kreşlerin, özel sektör çalışan-
larınca da kullanıma açılacağı yönündeki 
ifadelerin ise kamuda dahi sayıları çok az 
olan ve birbiri ardına kapatılan kreş uy-
gulamaları düşünüldüğünde herhangi bir 
gerçeklik içermediği açıktır.

Kadınların; kısmi süreli çalışma, geçici sü-
reli çalışma, evden çalışma, parça başı iş 
gibi, güvencesiz işlerde esnek istihdamını 
öngören bu taslağın hayata geçirilmesi 
halinde önümüzdeki süreçte hem kadın 
emeğinin “ikincil emek” konumu pekişti-
rilecek hem de kadın emeğinin çifte sö-
mürüsü daha da derinleşecektir. Taslağın 
öngördüğü istihdam biçimlerinin, kadınlar 
açısından evdeki tüm bakım işlerinden 
kadının sorumlu tutulmasını kurumsallaş-
tıran, geleneksel cinsiyet rollerini güçlen-
diren bir işlevi olması kaçınılmazdır.

Bütünüyle kadın istihdamının arttırılma-
sını ile iş ve aile yaşamının uyumlaştırıl-
ması üzerine inşa edilmiş esnek çalışma 
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biçimleri üzerinden şekillenecek özel isti-
dam büroları, geçici iş ilişkisi üzerine ku-
ran bu taslak yanıltıcı ifadeler içermekte-
dir. Türkiye’de geçici iş ilişkisinin önündeki 
engelleri kaldırmaya yönelik yasal girişim-
ler, kadın istihdamı ile iş ve aile yaşamının 
uyumlaştırması söylemine dayansa da, 
hazırlanan yasa tasarıları ILO’nun 181 sayılı 
Sözleşmesi’nde yer alan koruma yüküm-
lülüklerini yerine getirmekten uzak ve 
tümüyle güvencesiz esnekliği hayata ge-
çirmeye yöneliktir. Ayrıca geçici çalışma, 
iş ve aile yaşamının uyumlaştırmaya katkı 
sunmak bir yana, güvencesiz esnekliğin 
yol açtığı kötü çalışma koşulları ve düşük 
ücretler, çalışanların daha fazla zamanını 
işte geçirmelerine dahi yol açabilmektedir.

Diğer taraftan söz konusu taslağın öngör-
düğü düzenlemelerle, mevcut süreçte iş-
gücü piyasasında zaten var olan cinsiyete 
dayalı yatay ve dikey ayrışma, esnekleş-
meyle birlikte daha derinleşecek, ortaya 
çıkacak yeni katmanlaşmada kadınların 
yeri ikincil işgücü piyasasında kalıcılaşa-
caktır. Kadın istihdamının yarıya yakınını 
kayıt dışı istihdamın oluşturduğu mevcut 
koşullarda özel istihdam büroları aracı-
lığıyla geçici iş ilişkisinin kabul edilmesi, 
kadın istihdamının daha olumsuz etkilen-
mesine yol açacaktır.

Mevcut halde, özel istihdam büroları ara-
cılığıyla istihdam edilenlerin cinsiyet, yaş 
ve eğitimlerine ilişkin genel bir profil çı-
karmak gerekirse, özel istihdam büroları 
aracılığıyla istihdam edilenlerin 191.265’i 
(% 65.56) erkek iken 100.448’i (% 34.46) ka-
dınlardan oluştuğu görülüyor. UİS taslağın-
da öngörülen şekliyle geçtiğinde ise özel 
istihdam bürolarının en çok güvencesiz, 
esnek ve ucuz işgücü olan kadın işgücünü 
derinden etkileyeceği açıktır.

4.4) Dünya Örneklerinde Özel 
İstihdam Büroları

Bu model, işgücü piyasasındaki katılıkların 
giderilmesi, işgücüne yeni katılanların iş 

deneyimi kazanması, işçi-işveren-iş eşleş-
melerindeki etkinliğin artırılması, çalışan-
ların yaşam dönemleri itibariyle iş-yaşam 
dengelerini daha kolay sağlamaları, işlet-
melerinin kısa süreli işgücü ihtiyaçlarının 
daha başarılı, etkin, ucuz şekilde sağlan-
ması gibi bazı faydalar ortaya çıkaracakları 
iddiasıyla dünyanın çeşitli ülkelerinde 18 
ayrı biçimde işletilmektedir.

Özel istihdam büroları uygulamalarının ol-
duğu ülkelerde çoğu çalışan açısından es-
neklik, daha düşük ücretlerle, yan ödenek-
ler, sosyal haklar ya da güvence olmaksızın 
yapılan iş üzerindeki kontrolün daha da 
azaldığı ve konuşmada da dile getirilenin 
aksine monoton bir çalışma düzeni ola-
rak ifade edilmektedir. İngiltere’de esnek 
çalışanlar, aynı işi yapan tam zamanlı ça-
lışanların saat ücretinin % 68’ini alıyor. Es-
nek çalışanların haklarının korunması için 
sendikaların oldukça aktif olduğu bir ülke 
olan Almanya’da geçici istihdam büroları 
aracılığıyla çalışanların ücretleri diğer çalı-
şanların ücretlerinin % 20 ile % 40 altında. 
İspanya’da ise geçici çalışanlar, diğer çalı-
şanlardan % 10 ile % 15 düşük saat ücreti 
alıyorlar.

Esnekleşmenin uygulandığı her yerde çalı-
şanlar açısından ücret, yan ödeme vb. ka-
yıpları yaşanmaktadır. Özel istihdam büro-
ları, Norveç gibi kimi ülkelerde daha erken 
tarihlerde düzenlenmiş olsa da AB ülkeleri 
genelinde 1990’lı yıllardan itibaren mev-
zuata girmeye başlamış bulunuyor. Özel 
istihdam bürolarının Avrupa’daki faaliyet-
leri oldukça yoğun olup bürolar aracılığıyla 
istihdam, ABD’den sonra en fazla Avrupa’da 
gerçekleştiriliyor. Bu şekildeki toplam istih-
damın yaklaşık üçte birinin Avrupa’da ol-
duğu belirtiliyor. Avrupa Hayat ve Çalışma 
Şartlarının Geliştirilmesi Vakfı’na (EUROFO-
UND) göre Danimarka, İtalya, İspanya ve 
İsveç’te geçici işçilerin sayısı yirmi yıl ön-
cesine göre beş katına çıkmış bulunuyor.

ABD ve Avrupa’da günde ortalama 4,5 mil-
yondan fazla geçici işçinin çalıştığı ve top-
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lam geçici işçi sayısının yaklaşık 36 milyon 
kişiye yaklaştığı tahmin ediliyor. ABD ve 
Avrupa’yı, Japonya izliyor. Dünya genelinde 
geçici işçilerin % 52’si ABD’de, % 39’u ise AB 
ülkelerinde, % 4’ü ise Japonya’da çalışıyor.

1997 yılında gerçekleştirilen bir çalışmaya 
göre Amerika’nın en hızlı büyüyen şirket-
lerinin % 83’ü, önceleri işe aldıkları kişiler-
ce yapılan işleri artık geçici işçilere yaptır-
maktadır. Yine Meksika’da tüm çalışanların 
%10’unu geçici istihdam büroları aracılığıy-
la istihdam edildiği, elektronik sektöründe 
ise bu oranın % 60’ı bulduğu ifade edilmek-
tedir.

Avrupa’da ise, işten çıkarmanın maliyetin-
den kurtulmak isteyen işverenler geçici işçi 
çalıştırmaya daha isteklidir. Avrupa gene-
linde yapılan bir araştırmada, kurumların 
% 27’sinin geçici çalışma bürosu çalışanla-
rını kalıcı istihdam edilenlerin yerine istih-
dam ettiklerini ortaya koymuştur. Fransa, 
ABD’den sonra en büyük ikinci geçici işler 
piyasası durumunda olup dünya genelinde 

geçici işçi gelirlerinin % 30’unu oluşturuyor. 
Bu ülkedeki yeni işe alımların % 86’sının 
geçici süreli sözleşmelerle gerçekleştiril-
diği belirtiliyor. Geçici iş ilişkisi böylesi bir 
yayılma eğilimi nedeniyle “virüs” olarak da 
nitelendiriliyor.

Hükümet, Ulusal İstihdam Stratejisi ile 
emeğe yönelik “değersizleştirici” politikala-
rının neler olduğunu açıkça yazmıştır. Hem 
de bu politikaların hangi nedenle uygulan-
ması gerektiğini de ortaya koymuştur. Hü-
kümetin temel hedefi emeği her türlü gü-
vence ve haklardan arındırarak, Türkiye’yi 
ucuz emek “cennetine” çevirmektir.

Ulusal İstihdam Stratejisi hayata geçirildi-
ğinde, artık sürekli bir işte çalışmak, tam 
ay ücret almak, kıdem tazminatı almak, 
senelik ücretli izin hakkı kullanma, sendika 
üyesi olmak, toplu iş sözleşmesi yapmak, 
sağlık güvenlik içinde çalışmak, emekliliğe 
hak kazanmak “hayal” olacaktır. Türkiye, 
milyonlarca emekçi bakımından “yevmiye-
li amele” coğrafyası olacaktır.



Geçtiğimiz dönem içinde uzun yıl-
lardır tartışma konusu olan başta 
sendikalar ve toplu iş sözleşmesine 

ilişkin olmak üzere çalışma hayatını doğ-
rudan ilgilendiren bir dizi hukuksal düzen-
leme gerçekleşmiştir.

DİSK’in ve üyesi tüm sendikaların özellik-
le 12 Eylül darbesinin ürünü olan 2821 ve 
2822 sayılı Yasalara ilişkin uzun soluklu 
muhalefeti, sonunda bir sonuç vermiş ve 
tartışmalı bir sürecin ardından yasa deği-
şikliğine gidilmiştir.

Yine dönem içinde geçmişte 4857 sayılı İş 
Kanunu içinde yer alan ve ağırlıklı olarak 
tüzük ve yönetmeliklerle düzenlenmiş 
bulunan işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin 
yeni bir yasa yürürlüğe girmiştir.

Bu iki temel yasa değişikliğinin yanı sıra 
yine doğrudan bizlerin haklarını etkileyen 
mevcut kimi yasalarda da bazı önemli de-
ğişiklikler meydana gelmiştir.

Her biri kendi içinde ayrıntılı eleştiriyi ge-
rektiren bu değişiklikler, çalışma hayatın-
da hedeflemiş olduğumuz “barajsız, en-
gelsiz, kısıtlamasız” bir hukuksal çerçeveyi 
çizmekten uzak kalmıştır. 

Özellikle 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu, Türkiye’nin de taraf 
olduğu ve Anayasa ile iç hukukumuzun 
da bir parçası olması gereken Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) , sözleşmelerine aykırı 
bir içerikte hazırlanmıştır. 

Aşağıda bu düzenlemeler ana hatlarıyla 
ele alınarak, genel bir çerçeve içinde de-
ğerlendirilmektedir. 

1) 6356 SAYILI SENDİKALAR VE 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 

7 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazete’de ya-

yınlanarak yürürlüğe giren 6356 sayılı Sen-
dikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile 
iki yasa yürürlükten kaldırılmıştır.

Bunlar; 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve 
2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lo-
kavt Kanunu’dur.

6356 sayılı Yasa geçmişin örgütlenme, 
toplu sözleşme görüşmelerinin yürütül-
mesi ve grev hakkının kullanılmasına iliş-
kin sınırlayıcı ve yasaklayıcı hükümleri ay-
nen muhafaza etmiştir. 

Dolayısıyla işçiler özgürce sendika kurabi-
lecekler ama ne örgütlenme haklarını ne 
de grev haklarını yine özgürce kullanama-
yacaklardır. 

Dünyada türünün tek örneği olan sendika 
üyeliğinde ve üyelikten çekilmede Noter 
şartı, yeni yasa ile uygulamadan kaldırıla-
rak yerine E-devlet üzerinden işlem yap-
ma sistemi getirilmiştir. Güvenli olacağı, 
işçinin sendika üyeliğinin kolaylaşacağı 
varsayımıyla yapılan bu düzenlemenin de 
yeterli güvenceyi sağlamadığı kısa süre 
içinde ortaya çıkmıştır.

Toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesi 
bakımından ikili baraj sistemi korunmuş-
tur. Yüzde 10’dan kademeli olarak yüzde 
1, yüzde 2 ve yüzde 3’e yükseltilmesi he-
deflenen işkolu barajı, Anayasa Mahke-
mesi kararıyla yüzde 1 olarak son şeklini 
almıştır. 

Aynı süreç içinde, sendika üye sayıları Sos-
yal Güvenlik Kurumu veri tabanı üzerinden 
güncellendiğinden inanılmaz boyutlarda 
aşağıya çekilmiştir. Haliyle oransal olarak 
bakıldığında, yeni üye sayılarıyla yüzde 
1’lik işkolu barajı, geçmişteki yüzde 10’luk 
barajdan daha yüksek bir duvar oluştur-
muştur. Bu nedenle, daha önce işkolunda 

SENDİKAL HAKLARA “BARAJLAR, ENGELLER ve 
KISITLAMALAR”DA DEĞİŞİM YOK
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toplu iş sözleşmesi yapabilen bazı sendi-
kalar, baraj altında kalmıştır.

İşyeri ve işletme düzeyindeki baraj yapısı 
da sürdürülerek, toplu iş sözleşmesi hak-
kından yararlanabilen işçi sayısının olduk-
ça kısıtlı kalmasına yol açılmıştır. 

E-devlet üzerinden üyelik, SGK kayıtları-
nın veri alınması vb. düzenlemelerle yetki 
uyuşmazlıklarının hızla giderileceği iddia 
edilmişse de bu pratikte hiçbir katkı sağ-
lamamıştır. Aslında hızla sonuçlandırılması, 
Yasaya göre, yeterli kanıt olmadığı için red-
dedilmesi gereken başvurular bile Mahke-
melerce kabul edilerek, en basit dava bile 
birkaç yılda sonuçlandırılabilmektedir.

DİSK’in ısrarlı biçimde kuruluşundan beri 
savunduğu, yetki uyuşmazlıklarının çözü-
münde işçilerin iradesine, yani referandu-
ma başvurulması talebi hem iktidar hem 
de iktidarın gölgesinde yaşayan konfe-
derasyonlar tarafından bilinçli bir şekilde 
görmezden gelinmektedir.

Grev hakkının kullanılmasında da yine 
geçmişin yasakçı ve kısıtlamacı anlayı-
şı sürdürülmüştür. Grevin yalnızca yetki 
uyuşmazlığına bağlı tutulması, bazı işkol-
larının ve işlerin grev yasağı kapsamına 
alınması, fiilen grev yasağına dönüşen 
Bakanlar Kuruluna grev erteleme yetkisi 
verilmesi bu çerçevede sayılabilir.

Grev oylamasının işyerindeki bütün işçile-
rin katılımına açılması da bir başka sorun 
odağıdır. Greve çıkacak olanlar, sendika 
üyeleridir. Bu kararı vermesi gerekenler 
doğal olarak, sendika üyeleri olmalıdır. 

Grev başlamadan önce üretilen ürünlerin 
satılabileceği ve işyeri dışına çıkarılabi-
leceğine ilişkin düzenlemeler yer veren 
Yasa, bu şekilde grevin etkili bir araç ol-
masını da engellemiştir.

2) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ KANUNU

30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı 
“İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nda iş sağ-
lığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut 
şartlarının iyileştirilmesini amaçlandığı be-
lirtilmektedir.

Buna karşılık Yasa’da işçilerin karşılaştığı 
risklerin azaltılmasına yönelik yeni bir dü-
zenleme olmadığı söylenebilir. Her yıl yüz-
lerce işçinin ölümüne, yaralanmasına veya 
meslek hastalığına maruz kalmasına neden 
olan iş kazaları ve işyerinde ki risklere karşı 
etkin çözüm ve yaptırımlar içermemektedir. 

Ev hizmetleri işleri ile cezaevlerinde ya-
pılan meslek edindirmeye yönelik işler 
gibi bazı alanlarda çalışanların Yasa kap-
samına alınmamış olması bile tek başına 
önemli bir eksikliktir.

Yasa her ne kadar işyerinde kurulması 
zorunlu tutulan İSG kurullarına işçi tem-
silcilerinin veya toplu iş sözleşmesi varsa 
işyeri sendika temsilcilerinin katılacağını 
öngörmüş olsa da işverenin temsilcilerin 
öneri ve isteklerini yerine getirmemele-
ri halinde nasıl bir yaptırım uygulanacağı 
belirsiz kalmıştır.

3) 4857 SAYILI İŞ KANUNU

4857 Sayılı İş Yasası’nda son dört yıl bo-
yunca torba yasalarla birçok değişiklik 
yapılmıştır. Bunlar içinde yakın zamanda 
yapılan bazı değişikliklerde şu düzenleme-
lere gidilmiştir:

6552 sayılı Kanun ile yapılan ve 19.02.2014 
tarihinde yürürlüğe giren değişikliklerle

1) Yasanın 18 inci maddesinin birinci fıkra-
sı değiştirilmiş ve “Yer altı işlerinde çalışan 
işçiler” için işe iade davası açmak üzere 
gerekli 6 aylık kıdem şartı kaldırılmış, bu 
işçilerin fazla çalışma yapması yasaklan-
mış, yıllık ücretli izin süreleri dörder gün 
arttırılmış, yer altı maden işlerinde çalışan 
işçiler için yer altındaki çalışma süresi; haf-
tada en çok otuz altı saat, günlük altı saat-
le sınırlandırılmıştır. 
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2) Asıl işverenlerin, alt işveren işçilerinin 
ücretinin ödenip ödenmediğinin denet-
lenmesi ve ödenmemişse hakedişlerden 
ödenmesi şartı getirilmiş; alt işveren işçi-
lerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı 
işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık 
ücretli izin süresinin, aynı işyerinde çalış-
tıkları süreler dikkate alınarak hesaplana-
cağı düzenlemesi yapılmıştır.

3) Aynı yasa ile 4734 sayılı Kamu İhale Ka-
nununun 62’nci maddesinin birinci fıkra-
sının (e) bendi kapsamında alt işverenler 
tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem taz-
minatlarından; kamu kuruluşunu sorumlu 
tutan düzenleme yasalaşmıştır.

6645 sayılı Kanun ile yapılan ve 23.04.2015 
tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle

1) Yer altında maden işlerinde çalışan işçi-
lerin çalışma süresi; günde en çok yedi bu-
çuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saat 
olmuştur. Maden Kanununa eklenen mad-
de gereği “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarı-
lan işyerlerinde, yer altında çalışan işçilere 
ödenecek asgari ücretin asgari ücretin iki 
katından az olamayacaktır.

2) Yedi buçuk saati geçemeyen gece ça-
lışmalarına istisna getirilmiştir. Buna göre; 
turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yü-
rütülen işlerde işçinin yazılı onayının alın-
ması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde 
gece çalışması yaptırılabilir.

3) On dört yaşını doldurmuş ve zorunlu 
ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuk-
ların çalıştırılmasının önü açılmıştır. 

4) Mazeret izinleri de yeniden düzenlen-
miştir. Buna göre, işçiye; evlenmesi veya 
evlat edinmesi ya da ana veya babası-
nın, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü 
hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması 
hâlinde ise beş gün ücretli izin verilecek-
tir. İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında 
engelli veya süreğen hastalığı olan çocu-
ğunun tedavisinde, hastalık raporuna da-
yalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece 

biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl 
içinde toptan veya bölümler hâlinde on 
güne kadar ücretli izin verilir.

4) 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI 
KANUNU

2014 yılında yapılan değişiklik ile korumalı 
işyerlerinde çalışan ve iş gücü piyasasına 
kazandırılmaları güç olan zihinsel veya 
ruhsal engellilerin işsizlik sigortası işveren 
payı Hazine tarafından karşılanacağı dü-
zenlemesi getirilmiştir. 

Aynı değişiklik ile 4857 sayılı Yasa’nın 21. 
maddesi gereği işe iade davası nedeniyle 
yatırılan primlerin son günü esas alınarak 
işsizlik ödeneği hak sahipliği belirleneceği 
ve işsiz geçen dönem için ödeme yapıla-
cağı belirtilmiştir. 

2015 yılında çıkarılan torba yasa ile Kanu-
na 2 ek madde ile 3 geçici madde eklen-
miştir. 

Ek madde 3’e göre tehlikeli ve çok tehli-
keli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak 
tebliğlerde belirtilen mesleklerde, Meslekî 
Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında 
yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme 
kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda 
başarılı olan kişilerin 31 Aralık 2017 tari-
hine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 
1 Ocak 2018 tarihinden 31 Aralık 2019 
tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav 
ücretinin yarısı işsizlik Sigortası Fonundan 
karşılanacağı hükme bağlanmıştır. Fondan 
karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari üc-
retin yarısını geçmemek üzere meslekler 
itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar 
Kurulunun kararıyla belirlenecek olup bu 
desteklerden kişiler bir kez yararlanabile-
cektir.

Diğer değişiklikler ağırlıklı olarak, iş ka-
zaları vb. nedeniyle ortaya çıkan işgö-
remezlik hallerinde işverenlere İşsizlik 
Sigortası Fonu’ndan destek verilmesi ma-
hiyetindedir.
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5) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR 
VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI 
KANUNU

Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren de-
falarca değiştirilen yasalar arasında ilk 
sıralarda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu yer almak-
tadır. Herkesi sosyal güvenlik ve sağlık 
sigortası güvencesine alma iddiasıyla 
yürürlüğe sokulan Yasa, zaman içinde 
sigorta primi ödeyen işçilerin omuzları-
na sürekli ek maliyetler çıkaran ve buna 
karşılık yararlanabileceği hizmetleri ise 
devam kısıtlayan bir şekilde değişime 
uğramıştır.

Muayene ücretleri, yatarak tedavi, ortej-
protej yardımı, reçetelerle yazılan ilaçlar-
dan alınan katılım payı gibi çeşitli kalem-
ler, mahkeme kararlarıyla bozulmasına 
rağmen yeni tebliğlerle, mahkeme karar-

ları da boşa çıkarılarak günden güne artı-
rılmaktadır.

Sosyal güvenlik sisteminin bir parçası olan 
yaşlılık sigortasında ise emeklilik süreleri 
artırılarak, adeta daha hazırlık aşamasın-
dayken “mezarda emeklilik” tanımlamasını 
hak edecek noktaya gelinmiştir. Bununla 
beraber, emekli aylıklarının, engelli ve yaşlı 
aylıklarının düşüklüğü ise binlerce emekliyi 
yeniden çalışma yaşamına dönmek zorunda 
bırakmaktadır. Bu da haliyle mevcut yüksek 
işsizlik koşullarında iş bulma bakımından 
daha genç kuşakların iş bulmasını zorlaştı-
ran bir başka sorunun kapısını açmaktadır.

Yeterli geliri olmadığı için Genel Sağlık Si-
gortası primi ödemekten muaf tutulacak-
lara ilişkin düzenlemede keyfi uygulama-
lara olanak sağlayan bir sistemin olması, 
binlerce insanı sürekli biriken prim borç-
lusu yapmakta ve sağlık hizmetlerinden 
yararlanmasını da önlemektedir.





DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KADIN EMEĞİ 
EŞİTSİZLİK

GÜVENCESİZLİK



K apitalizmin 1970’lerle birlikte girdiği 
küreselleşme süreci emeğin karşı-
sına küresel sermayeyi çıkarmıştır. 

Sermayenin, esnek üretim ve esnek çalış-
ma biçimlerini dayatarak yeni silahı hali-
ne gelen neo-liberal politikalar, ülkeler ve 
toplumlar arasındaki uçurumları derinleş-
tirirken, kadın ve erkek emeği arasındaki 
çelişki ve eşitsizlikleri de artırmıştır. 

Dünyada kadınların işgücü piyasasına ve 
enformel istihdama katılımlarının erkek-
lerden çok daha hızlı artmasına rağmen, 
kadın ve erkek arasındaki istihdama ve 
çalışma koşullarına ilişkin eşitsizlikler ka-
panmamaktadır. Küreselleşen kapitalist 
ekonomik ilişkilerde kadınlar, ucuz, ikincil 
ve pazarlık gücünden yoksun, düşük üc-
retli, sosyal güvencesiz bir şekilde serma-
ye tarafından kullanılmaktadır. En düşük 
ücretle çalışanlar, yoksulluktan en fazla 
etkilenenler, göçmen işçiliğin merkezinde 
yer alanlar hep kadınlardır. İşten çıkar-
malarda ilk vazgeçilecek olanlar da yine 
kadınlardır. Avrupa’daki ve çoğu Avrupa 
Birliği üye devletlerindeki düşük ücret ka-
zananların yüzde 70’ten fazlasını kadınlar 
oluşturmaktadır. Yine kadınların yüzde 
17’si yoksulluk içindedir; bu oran erkek-
lerde yüzde 15’tir (ETUC, 2012). 

Kadın ve erkek arasında cinsiyete da-
yalı ücret uçurumu ise Avrupa’da or-
talama yüzde 17 civarındadır. Birçok 
üye devlette bu fark, son on yılda da-
ralmamıştır ve hatta birçoğunda artış 
göstermiştir (ETUC, 2012). Burada dik-
kat çeken, kadın erkek arasındaki ücret 
farklılıklarının beceri, deneyim gibi ne-
denlerden kaynaklanmıyor olmasıdır. 
Aksine bu fark cinsiyetçi iş bölümünün 
yarattığı pek çok ayrımcı uygulamadan 
kaynaklanmaktadır. OECD üyesi ülkeler-
de kadın-erkek ücret farkı son yıllarda 

yüzde 15 civarında kalmıştır. Türkiye 
için bu oran yüzde 20’dir (OECD, Gender 
Wage Gap, 2013). 

Neoliberalizmin ideolojik atmosferini oluş-
turan ataerkil kapitalist sistemin kadınlar-
dan başlayarak tüm toplumu her zaman-
kinden fazla bir biçimde muhafazakârlıkla 
kuşatması, kadın emeğimin iğreti çalışma 
düzenekleri içinden konumunun derinleş-
mesinin ideolojik atmosferini yaratmıştır.

Kadınlar, bir yandan istihdam içerisinde 
düşük ücret ve esnek çalışma koşullarında 
çalıştırılırken, diğer bir taraftan da toplum-
sal cinsiyet rolleri nedeniyle kendileri için 
doğal bir görev olarak görünen ev içinde-
ki yaşlı, çocuk bakımı gibi sorumlulukları 
üstlenerek ücretsiz aile işçisi olarak çalış-
tırılmaktadır. Bu durum, kadın emeğinin 
hem ev içinde hem de ev dışında çifte sö-
mürüsüne neden olmaktadır. Son yılarda 
özellikle siyasi iktidarın kadını aile ile eşit-
leyen, anneliğin kadının kutsal görevi ol-
duğuna vurgu yapan açıklamaları çalışma 
hayatının güvencesizleştirilmesinde kadın 
emeğini kaldıraç haline getirmektedir. Ev 
/ aile yaşantısıyla uyumlu çalışma söyle-
miyle esnek çalışma biçimleri kadınların 
ev içi sorumluluklarını aksatmadan çalışa-
bilmesi için ideal model olarak sunulmak-
tadır.

Kadınların, özellikle de anne olan kadın-
ların ev içindeki iş yükleri erkeklere göre 
daha fazladır. Bu ücretsiz ev işçiliği ko-
numu, kadınların kimi zaman çalışması-
nı engellemekte kimi zamansa iş gücü 
piyasasında erkeklere göre dezavantajlı 
konumda görülmelerine yol açmaktadır. 
Ebeveynliğin işgücü piyasası katılımı üze-
rindeki etkisi, kadın ve erkekler için ciddi 
bir fark göstermektedir. 12 yaş altı çocuğa 
sahip kadınların sadece yüzde 65.6’sı çalı-

KÜRESEL EŞİTSİZLİĞİN MERKEZİNDE KADIN EMEĞİ



77

şırken, bu oran erkekler için yüzde 90.3’e 
çıkmaktadır (ETUC, 2012). Pek çok ülkede 
çocuk sahibi olmak, kadınların ücretini 
erkeklere göre çok etkilemekte ve ücret 
eşitsizliğinin artmasına yol açmıştır. Ayrı-
ca ILO tarafından yayınlanan bir raporda, 
ücret farkının yalnızca kadınlar ve erkek-
ler arasında olmadığı, aynı zamanda anne 
olan kadınlar ile anne olmayan ya da bakı-
ma muhtaç çocuğu olmayan anneler ara-
sında ve anne olan kadınlar ile baba olan 
erkekler arasında da ücret eşitsizliğinin 
söz konusu olduğu ortaya koyulmaktadır. 
Bu fark kadının sahip olduğu çocuk sayısı 
arttıkça artmaktadır (ILO, Motherhood Pay 
Gap, 2015). 

Kadınlar, istihdama düşük katılımın yanı 
sıra istihdam içerisinde de birçok ayrım-
cı politikaya maruz kalmaktadır. Kadınlar 
daha çok enformel sektörlerde çalıştırıl-
makta, formel sektörlerde çalışanlar ise 
ucuz, esnek ve güvencesiz işlerde ve kadı-
na özgü olarak görülen tekstil, gıda, eğitim 
ve sağlık gibi işkollarında yoğunlaşmakta-
dır. Enformel sektörde çalışmak, iş sağlığı 
ve güvenliğinden yoksunluk ve çalışma 
süresini sınırlandıran düzenlemelerin kap-
samı dışında istihdam edilmek anlamına 
gelmektedir. 

Kadınlar, erkeklere nazaran daha fazla 
yarı zamanlı çalışmaktadır (yarı zamanlı 
çalışanların %75’inden fazlası kadındır) 
ve daha ziyade sabit veya geçici söz-
leşmelere dayalı olarak istihdam edil-
mektedir. Yarı zamanlı istihdam verile-
rine bakıldığında, OECD ülkelerinde yarı 
zamanlı çalışan erkeklerin 2011 yılında 
yüzde 9,4 olup 2013’te 9,8’e yükseldiği-
ni; kadınların ise 2011-2013 yılları arasın-
da yüzde 28’lerde seyrettiğini görüyo-
ruz. Ancak aynı yıllarda erkeklerin yüzde 
73’ünün tam zamanlı istihdam edildiğini, 
kadınlarda ise tam zamanlı istihdamın 
yüzde 50 civarında kaldığını görüyoruz 
(OECD, Indicators of Gender Inequality in 
Employment, 2015). 

Güvencesiz istihdam biçimlerinin odağın-
da yer alan kadınlar için bazı sektörler ise 
özel olarak önemlidir. Ev işlerinde, tarım 
işlerinde, denetimi yapılmayan kayıt dışı 
işyerlerinde çalışan kadınların sayısının 
çok yüksek olduğu görülmektedir. OECD 
ülkeleri ortalamasına göre 2013 yılında 
erkeklerin yüzde 6’sı, kadınların ise yüz-
de 4’ü tarım sektöründe çalışmaktadır. 
Türkiye’de bu oranlar erkekler için yüzde 
18, kadınlar için ise yüzde 37 civarındadır. 
Sanayide erkeklerin yüzde 33’ü istihdam 
edilirken, kadınların yüzde 11’i bu sek-
törde çalışmaktadır. Hizmetler sektörü-
ne bakıldığında ise erkeklerin yüzde 60’ı, 
kadınların ise yüzde 83’ünün bu sektörde 
istihdam edildiği görülmektedir (OECD, In-
dicators of Gender Inequality in Employ-
ment, 2015). 

Hemen hemen bütün ülkelerde kadın ve 
erkeler arasında olduğu gibi göçmen işçi-
lerle ülke işçileri arasında ücret eşitsizliği 
söz konusudur (ILO, Global Wage Report, 
2014/15). 2013 OECD verilerine baktığımız-
da, göçmenler dünya nüfusunun yüzde 
3,9’unu oluşturmaktadır ve göçmen işçiler 
tüm işçi nüfusunun yüzde 4,4’ünü oluş-
turmaktadır. Dikkat çeken nokta ise şu 
ki, göçmen erkeklerle göçmen olmayan 
erkek işçilerin işgücüne katılımı arasında 
belirgin bir fark yokken göçmen kadınların 
işgücüne katılımı yüzde 67, göçmen olma-
yan kadınların işgücüne katılımı 50,8’dir. 
Göçmen ev işçilerinin ise yüzde 73,4’ü ka-
dınlardan oluşmaktadır. 

Kadınların işgücüne katılım düzeyi ve istih-
dam içerisindeki yeri, kadınların sendika-
ya katılımını da doğrudan etkilemektedir. 
Sendikalar, özellikle 1980 sonrası süreçte 
neo-liberal politikalar yolu ile emekçilerin 
insanca yaşama ve çalışma hakkını elle-
rinden alan düzenlemelerle karşı karşıya 
kalmıştır. Oluşan bürokratik ve erkek ege-
men yapılarının bir sonucu olarak da sen-
dikalar; hem değişen çalışma koşullarında 
esnek, güvencesiz ve taşeronlarda çalışan-
ları örgütleme hem de değişen işgücünün 
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niteliklerine uygun yeni örgütlenme poli-
tikaları ve çalışmaları yürütme zorunlulu-
ğuyla karşı karşıya kalmıştır. 

Özellikle sendikaların, işgücü içerisinde 
giderek artan kadın, genç ve nitelikli 
emeğin örgütlenmesine yönelik bir çaba 
göstermesi gerekmektedir. Ev hizmet-
leri, fason ve parça başı gibi kayıt dışı 
işlerde çalışan kadınlara da yine sendi-
kalar ulaşmalıdır. Ancak sendikalaşma 
verilerine bakıldığında mevcut sendikal 
yapıların bu ihtiyaçlara yanıt vermede 
yetersiz kaldığı görülmektedir. Sendika-
laşma oranlarının ve yönetimlerde kadın 
temsil düzeyinin düşüklüğü bunun en 
temel göstergesidir. 

ETUC’un 2014 yılında yaptığı ve üye kon-
federasyonlarını kapsayan bir araştırmada 
sendika yönetimlerinde yer alan kadın sa-
yıları aşağıdaki gibi ortaya çıkmıştır (ETUC, 
8 Mart Anketi, 2014): 

Kadın başkan sayısı 4 (Erkek başkan sayısı 
35) 

Kadın başkan yardımcısı sayısı 18 (Erkek 
başkan yardımcısı sayısı 51) 

Kadın genel sekreter sayısı 9 (Erkek genel 
sekreter sayısı 27) 

Kadın genel sekreter yardımcısı sayısı 7 
(Erkek genel sekreter yardımcısı sayısı 13) 

Yine aynı çalışmada 2008 yılından 2014 
yılına üye, erkek üye, kadın üye ve kadın 

üyelerin payı aşağıdaki gibi gerçekleş-
miştir. Kadın sendika üye oranı 2011’den 
2013’e yüzde 1,1 düşerken 2013’ten 
2014’e bu oran yüzde 1,2 artış göstermiş-
tir. 2011-2014 yılları arasında, incelenen 
konfederasyonlardan 19 tanesi kadın üye 
oranında artış; yedi tanesi düşüş olduğu-
nu; beş tanesi ise bir değişiklik olmadığını 
kaydetmiştir. 

Bu analiz gösteriyor ki, kadınlar son yıllar-
da çoğu Avrupa ülkesinde sendika üye sa-
yısındaki düşüşü yavaşlattı. Kadın sendika 
üyesi sayısındaki artış, erkek üye sayısın-
daki düşüşü telafi etmese de genel anlam-
da sendika üyeliğindeki düşüşü frenliyor. 
2013’ten bu yanda da kadınların sağladığı 
bu telafi rolünün önemi artıyor. 

Bu çerçevede ele alınması gereken bir 
diğer nokta kadınlara yönelik sermaye 
politikalarının diğer boyutlarına ilişkin-
dir. Sermaye son on yılda kadınları yal-
nızca üretim alanında kuşatmamış aynı 
zamanda çocuk doğurma, ev işi ve ba-
kım emeğini kapsayan emeğin yeniden 
üretimi alanında da kadınların yaşadığı 
sömürüyü derinleştirecek politikalar iz-
lemiştir. 

Kürtaj yasağı girişimleri, kürtaj hakkına 
erişimin kısıtlanması ve doğum izninde 
yapılan düzenlemelerle kadınlar çocuk 
doğurmaya teşvik edilerek hükümet ve 
sermaye tarafından ucuz işgücü ordusu-
nun gelecekte de garanti altına alınması 
hedeflenmektedir.

TUİK, İşgücü İstatistikleri
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Bu bağlamda kadın emeğine yönelik ser-
mayenin saldırı planının yalnızca çalışma 
hayatına ilişkin düzenlemelerden ibaret 
olmadığı, kadının bedenini ve doğurganlık 
kapasitesini kontrol altına almak için dev-
reye soktuğu ataerkil muhafazakâr saldırı 
stratejisi de kadın emeğinin sömürüsüne 

karşı verilen mücadelenin bir parçasını 
oluşturmuştur. Başta kreş talebi, çalışma 
sürelerinin kısaltılması, tüm kadınlara 
sosyal güvence sağlanması gibi talepleri 
kapsayan kadınların yaşadığı ev içi emek 
sömürüsünün sınırlanması mücadelesi de 
emek hareketinin tümleyeni olmuştur. 



Geç kapitalistleşen ülkelerde bir dö-
nüm noktası olan 80’ler ihracata 
yönelik sermaye yoğun üretime 

geçilmesi itibariyle de bugün tartışılan 
kadın emeğinin yapısını anlamak bakı-
mından kritiktir. Bu süreçten başlayarak 
kadınlar hem kamusal hizmetlere ulaşım 
bakımından hem de emeğin sömürüsü 
anlamında giderek daha yoğun bir biçim-
de dezavantajlı bir konuma düşmüştür. Bu 
anlamda, kadın emeği sermayenin ulusla-
rarasılaşması bağlamında özgül bir yerde 
durmaktadır.

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım-
ları 1950’lerin ortasından beri düşmek-
tedir; 1950’lerin ikinci yarısında bu oran 
yüzde 70’lerde iken 2000’li yıllarda bu 
oran yüzde 20’lere kadar gerilemiştir. Bu 
sürecin başlıca belirleyeni kırdan kente 
göç ve 1990’lı yılların sonundan itibaren 
hız kazanan neoliberal tarım politikaları-
dır. 1950’lerde ağırlıkla tarım sektöründe 
ücretsiz aile işçisi olarak istihdam edilen 
kadınlar, kırdan kente göç ve tarımsal nü-
fusun düzenli olarak azalmasıyla tarımsal 
faaliyetten kopmuştur. Köyden kente göç 
eden kadınların birçoğu kentlerde işgücü-
ne dâhil olamamıştır. Tarımsal nüfustaki 
bu düşüşe rağmen 80’lerin sonunda ta-
rım sektörü hala toplam istihdamın yarıya 
yakınını kapsamaktadır. Son 25 yılda ise 
hem erkek hem de kadın istihdamında 
tarım sektörünün payı azalmış, sanayi ve 
hizmetler sektörlerinin payı artmıştır. Bu 
dönüşüm, istihdamın tümünde önemli bir 
dönüşüm yaratırken kadın istihdamında 
bu dönüşüm çok daha keskin bir biçim-
de yaşanmıştır. Bu süreçte, yapısal uyum 
programlarının kadınlar üzerindeki etkile-
ri oldukça olumsuz olurken diğer yandan 
makroekonomik politikaların kadın emeği 
üzerindeki etkisi yalnızca istihdamda açı-

ğa çıkmamış, kadının ödenmeyen emeğini 
de oldukça ciddi bir biçimde etkilemiştir. 
İhracata dayalı büyüme modelinde ka-
dınların istihdama katılımı olumlu karşı-
lanmış, ancak bu noktada önem kazanan 
istihdam içerisinde kadın emeğinin yapı-
sı ve bunu içsellemeyen kadın emeğinin 
ödenmeyen çalışma biçimleri göz ardı 
edilmiştir. Bu noktada kadın emeği anali-
zinin toplumsal cinsiyet özelliklerinin onu 
işgücü içerisinde getirdiği ikincil konum 
üzerinden olduğu kadar işgücü içerisinde 
olmayan kadın emeği üzerinden kurulma-
sı gereklidir.

Bugün Türkiye’de kadın emeğinin geldiği 
nokta, yeniden yapılanmayla işverenlerin 
talep dalgalanmalarının yarattığı riskler-
den kaçınmak için üretim sürecini parça-
layarak işleri taşerona verdiği, fason üre-
tim ile eve iş verme sistemini kullandığı, 
bu yolla geçici, mevsimlik, evde çalışma, 
kısmî süreli çalışma gibi istikrarsız ve çoğu 
zaman kadınlarla özdeşleştirilmiş güven-
cesiz çalışma biçimlerini yaygınlaştırdığı 
emeğin merkezi konumundadır (Urhan; 
Etiler,2011).

Türkiye’de kadının sosyal ve ekonomik 
yeri ve kadın emeğinin görünümü dünya 
ortalamasına göre de oldukça alt sıralar-
dadır. Ülkelerin, toplumsal cinsiyet uçuru-
muna göre; “ekonomik katılım ve fırsatlar, 
eğitime erişim, siyasal güçlenme, sağlık ve 
hayatta kalabilme” gibi dört temel kriter 
esas alınarak sıralandığı Dünya Ekonomik 
Forumu Küresel Cinsiyet Raporu’na göre 
kadın-erkek arasındaki uçurum açısından 
Türkiye, 2012 yılı raporunda genel düzey-
de 135 ülke içinde 124. sırada yer almıştır. 
2014 yılı raporunda ise genel düzeyde 142 
ülke içerisinde 125. sırada yer almıştır. 

Son yıllarda kadınların istihdama katılımı 

TÜRKİYE’DE KADIN EMEĞİNİN VE İSTİHDAMININ YAPISI
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politikası hükümet metinlerinde politika-
cıların gündemleri haline gelmiştir. Bunun 
yanı sıra kadınların istihdamı konusunda 
büyük olmasa da artışlar yaşanmaktadır. 
Kadınların istihdama katılması yönünde 
aşama kaydedilmesinin kadın örgütleri 
ve sınıf örgütlerinin mücadelesi ile ilgisi 
olduğu kadar AB uyum süreciyle de bağ-
lantısı vardır. Kadın istihdamındaki artışın 
bir diğer nedeni, hükümet ve işverenlerin 
karlı bir pazar olarak tanımladığı kadın 
emeğinin ucuz işgücü olarak değerlendi-
rilmesi konusunda aksaklıkları gidermek 
için bu alana ilişkin kimi yatırım ve poli-
tikalar üretmesidir. Bu nedenle, mevcut 
indeksler ya da istihdam oranları değer-
lendirilip politika üretilirken kadın istihda-
mının yapısı ve istihdam artışının yalnızca 
niceliksel olarak iyileşme sağlayıp sağla-
maması bakımından önemsenmektedir. 
Bu nedenlerle, Türkiye’de son yıllarda 
kadın istihdamını arttırmayı hedefleyen 
ana politikaların ekseni kadın istihdamı-
nın yapısal sorunlarına müdahale değil, 

kadınların eğitim düzeylerinin arttırılması, 
kadın emeğinin esnekleştirilmesi ve kadın 
girişimciliğinin desteklenmesi yönündedir. 
Sosyal politikanın her alanında var olan 
muhafazakarlaştırma politikaları da kadın-
ların istihdamını şekillendirmektedir.

Esnek çalıştırma biçimleri olan kısmi sü-
reli çalıştırma, özel istihdam büroları ara-
cılığıyla geçici süreli çalıştırma, evden ça-
lışma, çağrı üzerine çalışma, belirli süreli 
çalışma gibi modellerinin yasallaştırılması 
hedefinin en büyük kitlesini yine kadın 
işçiler oluşturmaktadır. Bu tarz modeller 
istihdamı arttırıcı etkileri öne sürülerek 
kitleler nezdinde meşrulaştırılmaktadır.

“Hanehalkı İşgücü Araştırması”nda 2014 
Şubat dönemiyle birlikte Avrupa Birliği’ne 
tam uyumun sağlanmasına yönelik yeni 
düzenlemelere geçilmiş ve bu düzenle-
melere göre anketin referans haftası ve 
işsizlik kriterinde iş arama süresi değişmiş, 
yeni nüfus projeksiyonu ve idari bölünüş 
temel alınmıştır. Buna göre, 2013 yılında 
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eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygula-
madan elde edilen sonuçlar ışığında temel 
işgücü istatistiklerine ilişkin zaman serileri 
revize edilmiştir. Bu bağlamda, kullandığı-
mız veri setleri Ocak 2014 dönemine ka-
dar olan eski seriyi içermektedir.

1) KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI

Türkiye, kadınların işgücüne katılımı açısın-
dan OECD ülkeleri içerisinde en alt sıradadır. 
Türkiye ekonomisinin 1950’lerin sonuna 
kadar tarımsal üretime dayalı bir ekonomi 
olması, ekonomik yapıda meydana gelen 
değişimler ve bunlara eşlik eden sosyal 
dönüşümler kadının işgücüne katılımını 
etkileyen başlıca faktördür. 1950 yılında 
%81,5 olan kadın işgücüne katılma oranı 

1, 1965’te %56,2’ye, 1990 yılında %34,1’e, 
2000 yılında%26,6’ya düşmüştür, 2015 yı-
lında ise bu oran %33,3 olmuştur.

DİSK-AR’ın TÜİK tarafından açıklanan Hane-
halkı İşgücü Anketi Ekim 2013 dönem so-
nuçları üzerinden yapılan hesaplamalarla 
çalışma hayatında kadınların konumunu 
ortaya koyan Kadın İstihdamı ve Güvence-
sizlik Raporu’na göre kadınların işgücüne 
katılım oranı Ekim 2013 döneminde %30,7 
düzeyindedir. Bu oran 2012’nin aynı döne-
mine göre % 0,1 puan azalmıştır. Kentlerde 
işgücüne katılım oranı kadınlar için % 0,8 
puan ile artmaya devam etmiş ancak ka-
dınların işgücüne katılım oranı kentlerde % 
27,8 ile genel seviyenin altında kalmıştır. 
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Buna karşın, işsiz kadın sayısındaki artış iş-
gücüne katılan kadınların sayısından daha 
fazladır. Geniş tanımlı işsizlik verileri ile ele 
alındığında, çalışma hayatına yeni katılmak 
isteyen kadınların yanı sıra, işgücü piyasa-
larına daha önce dahil olmuş kadınlar içeri-
sinde de önemli sayıda kadın ya iş bulama-
mış ya da umutsuzluk ve diğer nedenlerle 
iş aramadığı için işgücü piyasalarının dışın-
da kaldığı görülmektedir.

Şubat 2015’te, 15 yaş ve üzeri bireylerde 
işgücüne dahil olmayan kadınların sayısı 
2014 yılının aynı dönemine göre azalarak 
20.391 milyon olarak gerçekleşirken, işgü-
cüne dahil olmayan erkeklerin sayısı da 
8.352 milyon olarak gerçekleşmiştir. 

2) KADINLARIN İŞGÜCÜNE DAHİL 
OLMAMA NEDENLERİ

Türkiye’de kadınların işgücüne dahil ol-
masının önündeki en büyük yapısal engel 
tarım sektörünün kadınlar için bir istihdam 
alanı olmaktan çıkmasıdır. Köyden ken-
te göç eden ve işgücüne dahil olamayan 
kadınların ücretsiz aile işçiliği yapmaları 
işgücüne katılmalarını engellemektedir. 
TÜİK İşgücü İstatistikleri’ne göre Türkiye’de 
işgücüne dahil olmayan kadınların %59’u 
“ev işleri ile meşgul” olduğunu belirtmiştir 
TÜİK’in Zaman Kullanımı Araştırması’nın 
sonuçlarına göre çalışmayan kadınların gü-
nün 5 saat 43, çalışan kadınların ise 4 saat 
19 dakikasını ev ve hane halkının bakımı 
ile geçirmektedir. Oysa bu süre çalışmayan 
erkekler için ortalama 43 dakika, çalışan 
erkekler içinse 1 saat 12 dakikadır. Bu du-
rum, Türkiye’de çalışan kadının iş mesaisi 
üzerine fazladan ortalama 4 saat de evde 

ücretsiz emek harcadığını göstermekte-
dir. Toplam işgücüne katılım oranı 2015 
Şubat’ta yüzde 54,6 olarak gerçekleşirken 
kadınların işgücüne katılım oranı bir yıl ön-
ceki yılın aynı dönemine göre artarak yüz-
de 33,3’a ulaşmıştır. Bu oran erkeklerde de 
artarak yüzde 70,8 olarak gerçekleşti. 

Kadınların işgücüne dahil olmama nedenle-
rine bakıldığında, “ev işleriyle meşgul” baş-
lığının Türkiye genelinde kadınların yüzde 
61.4’inin işgücüne dahil olamama nedeni-
nin başında geldiği görülmektedir. Kadınla-
rın verdiği yanıtlara göre “ev işleri ile meş-
guliyet” hala kadınları işgücünün dışında 
tutan en önemli etken durumunda olma-
sına karşın TUİK verilerinde yalın olarak “Ev 
işleriyle meşgul”  yanıtının anketin öngör-
mediği birçok toplumsal ve ekonomik bo-
yutu barındırdığı gözden kaçırılmamalıdır. 
İşgücüne katılma olanaklarından yoksun 
olan ya da işgücüne katılsa dahi istihdam 
edilemeyeceğini düşünme, ev işlerinin 
paylaşılmaması, çocuk, yaşlı ve hasta ba-
kımının toplumsallaştırılmaması, kadınla-
rın çalışmaması gerektiğine dair toplumsal 
yargı, çalışma koşullarının uygunluk duru-
mu, kadınlara yönelik ayrımcılık ve çalışan 
kadınların büyük çoğunluğunun ev işleriyle 
meşguliyetini sürdürmesi ayrıca istatistik-
lerde önem atfedilmemiş ancak kadınların 
işgücünün dışında kalma nedenleridir.

TUİK’in verilerine göre kadınların yüz-
de 11,8’i eğitim/öğretimine devam ettiği 
için, yüzde 5.6’sı ise bakım işiyle uğraştığı 
için işgücünün dışında kalmıştır. Emeklilik 
nedeniyle işgücü dışında olanların oranı 
yüzde 4,4’tür. Buna karşılık erkeklerde iş-
gücü dışında olmanın birinci nedeni yüzde 

TUİK (2006) Zaman Kullanımı Araştırması Verileri
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40,5’le emeklilik, ikinci nedeni yüzde 29,9 
ile eğitim/öğretimdir. Kadınların üçte ikisi-
nin ev ve bakım işleri ile meşgul olmasının 
getirdiği bir başka sorun ise bu durumun 
kadınları önce eğitim/öğretim, ardından 
emeklilik imkanından yoksun bırakmasıdır.

3) İŞSİZLİK
Türkiye, işsizlikle boğuşan ve özellikle de 
kadınların ekonomik açıdan güçsüz kal-
dıkları bir ülke olarak, “insani gelişmişlik 
endeksine” göre 187 ülke arasında 92. sıra-
da yer almaktadır. Kadınların işsizlik oranı 
1989’da yüzde 9,5 iken bu oran 1999’a ge-
lindiğinde yüzde 7,6’a düşmüş, 2009’a ge-
lindiğinde ise yüzde 14,3’e yükselmiştir. Ka-
dının işgücüne katılımındaki asıl gerileme 
ise tarımdaki yapısal dönüşümün yaşandığı 
2000’li yıllarda gerçekleşmiş ve 2008’de iş-
gücü içinde tarımsal nüfus yüzde 23,7’ye 
kadar gerilemiştir. Tarımsal nüfustaki bu 
hızlı düşüş, ağırlıkla tarım sektöründe istih-
dam edilen ve bu sektörün dışına çıktığın-
da yeniden işgücüne katılmakta zorlanan 
kadınların kayda değer bir kısmını işgücü-
nün dışına itmiştir.

Var olan dar tanımlı işsizlik istatistiklerin-
de dahi kadınların işsizlik oranları olduk-
ça yüksek seyrederken, umutsuz işsizler 
ilave edildiğinde işsizlik tablosu kadınlar 
aleyhine daha da bozulmaktadır. Umudu 
olmadığı için ya da diğer nedenlerle son 3 
aydır iş arama kanallarını kullanmayan ve 
iş başı yapmaya hazır olduğu halde bu ne-

denle işsiz sayılmayanların sayısı kadınlar 
için artmaya devam etmektedir. Buna göre 
geniş tanımlı işsizlerin sayısı kadınlar için 
2014’ten 2015’e kadar 172 bin artarken, er-
kekler için 20 bin kişi artmıştır. Bu verilerle 
birlikte yeni işsizlerin içinde kadınların ora-
nı % 90’a ulaşmaktadır. Başta umudu kesik 
olanlar olmak üzere son 3 aydır iş arama 
kanallarını kullanmayan ancak işe başla-
maya hazır olduğu halde işsiz sayılmayan-
ların % 61’i kadınlardır. Geniş tanımlı işsizlik 
kadınlar için % 23 oranındadır.

Kadınların işgücüne katılım talebi, kentler-
de erkek işçilerin aileyi tek başına geçin-
dirememe, kadınların eğitim alması gibi 
nedenlerle açık ve gizli artmakta, ancak iş-
sizlik kadınların işgücüne katılımının önün-
de bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. 
Kadınların çalışma hayatında tercih edil-
memesinde kültürel nedenler olduğu ka-
dar yasal güvencenin olmaması da önemli 
bir etmendir. 

Diğer yandan kadınların “ikincil emek” ko-
numları onları kriz ve diğer koşullarda en 
korunaksız emek biçimine düşüren et-
kenlerdir. Ortaya çıkan yoksulluk ve kriz-
lerin topluma getirdiği maliyet emekçilere 
ödetilirken, buna en fazla maruz kalan ve 
maliyet ödeyen kesimini ise kadın emeği 
oluşturmaktadır. Kadın istihdamı kriz za-
manlarında erkeklere oranla daha çok düş-
mekte, “ek gelir” getiren olma dolayısıyla 
en esnek ve ucuz çalıştırılan olmalarına 
rağmen işten ilk çıkarılan emek kesimini 
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oluşturmaktadır. Açıktır ki; küresel ekono-
mik krizin etkilerinin yoğunlaşacağı önü-
müzdeki süreçte kadın işsizliği de yüksel-
meye geçecektir.

4) KADIN İSTİHDAMI

İstihdamın %26,4’ünü kadın işçilerin, 
%73,6’sını erkek işçilerin oluşturduğu 
Türkiye’de kadın istihdamı son yıllarda 
görece artış göstermektedir. Öte yandan 
işyeri durumuna göre bakıldığında ise, is-
tihdam edilen kadın ve erkekler içinde özel 
sektörün payının yüksek olduğu, erkek 
istihdamı içinde kamunun payının kadın 
istihdamındakinden daha yüksek olduğu 
görülmektedir.

Son 25 yılda Türkiye’de istihdam edilen-
lerin işteki durumunda dikkate değer 
değişiklikler olmuştur. İstihdam edilen 
kadınlar ve erkekler arasında ücret ya da 
yevmiye karşılığı çalışanlar ile işverenle-
rin oranı artarken, ücretsiz aile işçisi ola-
rak çalışanların oranı düşmüştür. Erkekler 
arasında kendi hesabına çalışanların ora-
nı düşerken, kadınlar arasında kendi he-
sabına çalışanların oranı artmıştır. 1990-
2015 dönemi, Türkiye’de hem erkekler 

hem kadınlar için bir işçileşme dönemi 
olmuştur. Türkiye’de esnek istihdam mo-
deli ve sosyal güvenlik sistemi hem ka-
dınların emeğin yeniden üretiminin ön 
koşulu olan karşılıksız bakım emeğinin, 
hem de ucuz işgücü havuzunun merkezi 
konumundadır.

İstihdamının niceliksel değerlendirmesi 
önemli olduğu kadar, istihdamın yapısı da 
önemlidir. Türkiye’de kadınlar genellikle 
“kadına uygun” olarak konumlandırılan 
düşük statülü, düşük ücretli niteliksiz ve 
güvencesiz işlerde çalışmaktadır. “Ko-
runmasız istihdam” kavramı, kendi he-
sabına çalışan ve ücretsiz aile işçileri gibi 
genellikle resmi iş düzenlemelerinden ve 
dolayısıyla sosyal güvenlik ve etkin sos-
yal diyalog mekanizmalarından yoksun 
biçimde çalışan, yetersiz gelir elde eden, 
temel işçi haklarından yoksun olan istih-
dam kesitini ifade etmektedir. Türkiye’de 
kadın istihdamında kısmi zamanlı çalışma 
geniş bir tutmaktadır. Kısmi çalışma istih-
damının büyük bir bölümünün kadın istih-
damı üzerinden sağlandığı görülmektedir. 
Erkeklerde yarı zamanlı çalışma oranı %12 
iken, kadınlarda %24 civarında seyret-
mektedir.

TUİK İşgücü İstatistikleri
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5) KADIN İSTİHDAMI POLİTİKALARI

Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü piya-
sasındaki eşitsizlikleri gündemine alması 
daha çok 2000’li yıllarda, Türkiye ile AB’nin 
üyelikle ilgili müzakerelerinin başlaması 
ile olmuştur. Bu çerçevede, hedeflenen 
ve uygulanan politikalar işgücü piyasala-
rının neoliberal ekonomik politikalarla ya-
pılandırılmasına dönük olduğu için kadın 
girişimciliğinin desteklenmesi ve esnek 
çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılmasıyla 
sınırlı kalmıştır. Bu politikalar ise yalnızca 
kadının işgücüne katılımını biçimlendiren 
politikalar evdeki konumunu da düzenle-
yen aile politikalarını da kapsamıştır. Ka-
dını istihdam içerisindeki durumu anne 
ve eş kimliği üzerinden şekillendirilirken 
diğer yandan kadının hem ev hem işyeri 
yaşamını biçimlendiren politikalar ile bu 
kimlikler pekiştirilmiştir. Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığı’nın “Kadın Emeği Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Yeni Dinamiği” sloganı bu 
politikaların bir yansımasıdır.

Kadın istihdamı konusunda geçtiğimiz 
Genel Kurul’dan bu yana en ilgi çekici iki 
belgeyi kadın emeği ve istihdamının önü-
müzdeki sürecinde yaratacağı büyük dö-
nüşümler itibariyle tartışmak önemlidir. 
Kadın istihdamıyla ilgili önemli değişiklik-
ler yapmak hedefinde olan Ulusal İstih-
dam Strateji Belgesi bunlardan biridir. Bel-
ge taslağında, kadınların işgücüne katılım 
oranının düşüklüğüne değinilmiş, kadın 
emeğinin Türkiye’de istihdam içerisinde 
kendine zor yer bulan “dezavantajlı” grup 
içerisinde olduğuna dikkat çekilmiş ve ka-
dın emeğinin işgücüne dahil olabilmesi için 
çeşitli önlemler ve teşvikler uygulanması 
gerektiğine yer verilmiştir. 2023’e kadar 
kadınların işgücüne katılım oranının % 35 
olması hedeflenmiş, ardından bu hedef % 
38 olarak tekrar düzenlenmiştir. Kadınla-
rın istihdama katılımın yolunu esnek istih-
dam biçimleri üzerinden gerçekleştirmeyi 
hedefleyen bu belgede “özel istihdam bü-
roları aracılığıyla geçici çalışmanın kısa sü-
reli işgücü ihtiyacını karşılamak konusun-

da önemi” vurgulanmış bu mekanizmanın 
özellikle de kadın, genç, uzun süreli işsizler 
gibi istihdama erişimde deneyim eksikliği 
engeliyle sıklıkla karşılaşan grupların istih-
damını artıracağı” öngörülmüştür. “Kadın 
işgücüne talebin arttırılması yönünde her-
hangi bir somut öneri içermeyen taslak bu 
talebin, esnek çalışma biçimleri üzerinden 
kendiliğinden artacağını” savunmaktadır 
(Toksöz,2012 ).

Genel olarak esnek çalışma biçimlerinin 
yeni formları ile aile yaşamında kadının 
sorumluluklarını tek başına sürdürmeye 
devam etmesine neden olacak ve kadının 
çifte mesaisini ağırlaştıracak bu taslağın; 
çocuk bakımı, hasta bakımı gibi konular-
daki düzenlemeleri somut önlemlerden 
ziyade genel ifadeler barındırmaktadır. 
Kamudaki kreşlerin, özel sektör çalışan-
larınca da kullanıma açılacağı yönündeki 
ifadelerin ise kamuda dahi sayıları çok az 
olan ve birbiri ardına kapatılan kreş uy-
gulamaları düşünüldüğünde herhangi bir 
gerçeklik içermediği açıktır.

Kadınların; kısmi süreli çalışma, geçici sü-
reli çalışma, evden çalışma, parça başı iş 
gibi güvencesiz işlerde esnek istihdamını 
öngören bu taslağın hayata geçirilmesi 
halinde önümüzdeki süreçte hem kadın 
emeğinin “ikincil emek” konumu pekişti-
rilecek hem de kadın emeğinin çifte sö-
mürüsü daha da derinleşecektir. Taslağın 
öngördüğü istihdam biçimlerinin, kadınlar 
açısından evdeki tüm bakım işlerinden 
kadının sorumlu tutulmasını kurumsallaş-
tıran, geleneksel cinsiyet rollerini güçlen-
diren bir işlevi olması kaçınılmazdır.

Bütünüyle kadın istihdamının arttırılma-
sını ile iş ve aile yaşamının uyumlaştırıl-
ması üzerine inşa edilmiş esnek çalışma 
biçimleri üzerinden şekillenecek özel isti-
dam büroları, geçici iş ilişkisi üzerine ku-
ran bu taslak yanıltıcı ifadeler içermekte-
dir. Türkiye’de geçici iş ilişkisinin önündeki 
engelleri kaldırmaya yönelik yasal girişim-
ler, kadın istihdamı ile iş ve aile yaşamı-
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nın uyumlaştırması söylemine dayansa 
da, hazırlanan yasa tasarıları ILO 181’de 
yer alan koruma yükümlülüklerini yerine 
getirmekten uzak ve tümüyle güvence-
siz esnekliği hayata geçirmeye yöneliktir. 
Ayrıca geçici çalışma, iş ve aile yaşamının 
uyumlaştırmaya katkı sunmak bir yana, 
güvencesiz esnekliğin yol açtığı kötü çalış-
ma koşulları ve düşük ücretler, çalışanla-
rın daha fazla zamanını işte geçirmelerine 
dahi yol açabilmektedir.

Diğer taraftan söz konusu taslağın öngör-
düğü düzenlemelerle, mevcut süreçte iş-
gücü piyasasında zaten var olan cinsiyete 
dayalı yatay ve dikey ayrışma, esnekleş-
meyle birlikte daha derinleşecek, ortaya 
çıkacak yeni katmanlaşmada kadınların 
yeri ikincil işgücü piyasasında kalıcılaşa-
caktır. Kadın istihdamının yarıya yakınını 
kayıt dışı istihdamın oluşturduğu mevcut 
koşullarda özel istihdam büroları aracı-
lığıyla geçici iş ilişkisinin kabul edilmesi, 
kadın istihdamının daha olumsuz etkilen-
mesine yol açacaktır.

Kadın İstihdamına ilişkin bir diğer metin 
ise “Aile ve Dinamik Nüfusun Korunması 
Paketi”dir. 2013 yılından itibaren farklı za-
manlarda içeriği kamuoyu ile paylaşılan 
“Türkiye’nin Demografik Dönüşümü ve 
Dinamik Nüfus Yapısını Korumaya Yöne-
lik Yeni Nüfus ve Aile Politikası” progra-
mı dahilinde hükümet tarafından “ailenin 
korunması ve kadın istihdamını kolaylaş-
tırılması üzerinden nüfus dinamizminin 
yapısının ve dinamik niteliğinin muhafaza 
edilmesi olarak” sunulan bu program ele 
aldığı düzenlemeler bakımından olduk-
ça kopuk bir pakettir. Yetkililerce sürekli 
revize edilen programın ana eksenini es-
nek çalışma biçimleriyle uyumlaşmış aile 
ile doğurganlık konuları oluşturmaktadır. 
Program doğum izinlerinin uzatılması, ka-
dınlara çocuk doğum sayısına göre teşvik 
verme, çocuk doğuran kadınlara çocuk 
okul çağına gelinceye kadar tanınacak 
yarı zamanlı çalışma olanağı, özel istihdam 
büroları aracılığıyla geçici çalışma biçimle-

rinin yaygınlaştırması gibi düzenlemeleri 
içermektedir. 

Bununla birlikte kısmi, geçici çalışma bi-
çimlerinin hangi ücret koşullarında sağla-
nacağı, doğum izninden dönen kadınların 
yeniden işe alınmasının nasıl denetlene-
ceği, hangi yaptırımlar uygulanacağı ko-
nuları mevcut koşullar düşünüldüğünde 
oldukça tartışmalıdır. Bu tasarıda doğum 
yapan kadın işçinin yarı zamanlı çalışma 
düzenlemesinden yararlanabilmesi için 
işsizlik sigortasından yararlanabilme ko-
şullarını yerine getirmesi öngörülmekte-
dir. Oysaki Türkiye’de koşulların ağırlığı 
nedeniyle sigortadan yararlanabilenlerin 
sayısı oldukça düşüktür. Hal böyle iken, 
paketin öngördüğü düzenleme ile kayıtlı 
olarak çalışan kadınların yalnızca bir kıs-
mı düzenlemeden yararlanabilecektir.  Bu 
oranın, işverenlerin tehditleri gibi somut 
sorunlar düşünüldüğünde daha da azala-
cağı öngörülebilir. 

Tasarıda kurumsal bakım ile ilgili özel kreş 
ve gündüz bakımevlerinin kazançlarını 
beş dönem Gelir ve Kurumlar vergilerin-
den muaf tutarak fiyatlarını düşürmeyi 
öngören iki düzenleme bulunmaktadır. 
Ancak Türkiye’de 2013’de 0-6 yaş arası 
çocuğu olan çalışan kadınların kurumsal 
bakım hizmetlerinden yararlanma oranı 
yüzde 18’dir. Bu oran gelir seviyesi düşük 
ailelerde ise yüzde 5’in altına düşmekte-
dir.  Türkiye’de gelir seviyesi düşük çalı-
şan kadınların birçoğu çocuklarına kendi 
bakmakta, hiçbir kimse bakmamakta 
ya da çocuklar birinci derecede akraba-
lar tarafından bakılmaktadır. Söz konusu 
düzenleme, bu hizmetlerden yararlanma 
kapasitesi olan çalışanları hedef aldığında 
yalnızca gelir seviyesi yüksek kadınların 
yararlanacağı bir düzenleme olacaktır.

Kadın çalışanın doğumu ve çalışma biçimi 
ile ilgili önemli değişiklikler öngören paket 
aynı zamanda Türkiye’de %2 dolaylarında 
seyreden doğurganlık oranını %3’e çıkar-
mayı hedeflemekte ve bunun içinde özel-
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likle çalışan kadınların çocuk yapmasını 
teşvik edecek çeşitli düzenlemeler ön-
görmektedir. Kadınların üç doğuma kadar 
ya işyerinde ya da evlerinde kısmî süreli 
çalışabilmesini öngören bu paket, kamu-
da çalışan kadınların her bir doğum için 
69 ay çalışması öngörülmektedir. Taslağa 
göre işverenler, kısmî süreli çalıştırdıkları 
kadınların ücretini yalnızca çalıştırdıkla-
rı saat üzerinden ödeyeceklerdir. Ücretin 
geri kalanı ise işsizlik sigortası fonundan 
karşılanacaktır. Kadın emeğini esnek ve 
maliyetsiz bir şekilde işverenlerin hizme-
tine sunan bu paket, istihdam içerisinde 
azınlığı oluşturan ve büyük çoğunluğu ka-
yıt dışı ve güvencesiz işlerde çalışan kadın 
emeğinin daha fazla “ikincil emek” konu-
muna düşeceği; daha fazla güvencesizlik, 
düşük gelir ve örgütsüzlükle karşı karşıya 
kalacağı bir işgücü piyasası oluşturacaktır.  
Bu şekilde, kadın emeğinin istihdamda gü-
vencesiz ve esnek biçimde yer almasıyla 
birlikte hem istihdam artışı sağlanmış ola-
cak, hem de sermayenin daha kolay işten 
çıkarılabilen, düşük maliyetli çalıştırılabi-
len esnek işgücü gereksinimi karşılanmış 

olacaktır. Yeni düzenleme özel istihdam 
bürolarını kadın istihdamının ana belirle-
yenlerinden biri haline getirecektir. Ulusal 
İstihdam Stratejisi’nde yer aldığı üzere özel 
istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurma 
yetkisi veren bu düzenleme en fazla kadı 
istihdamını etkileyecek, bu bürolar yolu 
ile kadın emeği daha da esnekleştirecek-
tir. Aile ve Dinamik Nüfusun Korunması 
Paketi ise ayrıca doğum iznine ayrılan ka-
dın işçi yerine geçici işçi istihdam edilebi-
leceğini öngörmektedir. Bu durum doğum 
iznine ayrılmış kadınları temel haklarından 
yoksun kılarak yoğunlaştırılmış biçimde 
kısmi çalıştırmayı hedef almaktadır. Kiralık 
işçi kadınlar içinse düzenli çalışma saatleri, 
örgütlenme olanağı, sigorta primi ve diğer 
en temel işçi haklarından yoksun olacak-
ları bir sistem anlamına gelmektedir. Bu 
düzenlemenin kadınların düzensiz evden 
çalışma biçimlerini, parça başı iş çalışma 
biçimini, çağrı üzerine çalışmayı arttıracağı 
öngörülebilirdir. Evlerin birer işyerine dö-
nüştüğü bu durum işverenler için işçinin 
işyeri maliyetlerini sıfıra indirgeyen olduk-
ça karlı bir pazar yaratacağı açıktır.

ASPB(2014),       
Kadın İşgücü 

Profili ve İstatis-
tiklerinin Analizi
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“Aile sorumlulukları”, “çocuk bakım yü-
kümlülükleri” ihtiyaçlarına cevap vere-
cek şekilde kamuoyunda yer bulan bu 
paket, kadınlara esnek çalışma formlarını 
dayatmaktadır. Bu düzenlemenin kadın 
işgücüne faydası olmayacağı gibi ciddi 
güvencesizlikler yaratacak bu düzenleme 
yerine kadına tam zamanlı ve tam güven-
celi istihdam olanaklarını sağlayacak yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır. Var olan biçim-
leriyle de öngörülen düzenlemelerle de 
yalnızca kadının üzerinde olan ev içi yaşlı, 
hasta ve çocuk bakım hizmetleri devletin 
gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım 
hizmetlerini sağlaması bir gerekliliktir. Sa-
yıları gittikçe azalan kreşler tekrar açılma-
lı, ihtiyaçları karşılayacak seviyeye ulaştı-
rılmalıdır.

6) KADIN İSTİHDAMININ 
SEKTÖREL DAĞILIMI

Türkiye’de kadın istihdamının sektör-
lere göre dağılımını belirleyen unsurlar 
istihdamın genel sektörel karakter un-
surları olmakla birlikte kadın işi erkek işi 
ayrımının, kadınların belirli sektörlerde 
yoğunlaşmasına neden olarak cinsiyetçi 
işbölümü yapısının işte de sürdürülme-
sine neden olduğu görülmektedir. Kadın 
istihdamı hizmetler sektörünün yanı sıra 
tarım ve imalat sektörünün emek yoğun 
alanlarıdır. Kadın istihdamının sektörel 
dağılımında hizmetler sektörünün yeri 

gittikçe genişlerken, tarımın payı giderek 
azalmaktadır. TÜİK verilerine göre 2004’te 
%33 olan hizmetler sektöründeki kadın is-
tihdamı 2009’da %43’ yükselmiş, 2013’te 
ise %48 olmuştur. Kadın istihdamında ya-
şanan artışın büyük bir bölümü hizmetler 
sektöründeki istihdamın artışından kay-
naklanmıştır. 2008 Krizi sürecinde imalat 
sektöründe düşen kadın istihdamının kriz 
sonrasında da bir artış göstermeyerek 
düşmeye devam ettiği görülmektedir. Bu-
nun yanı sıra kadın istihdamı, hangi sek-
törde olursa olsun, yaşanan artışın büyük 
bir kısmı niteliksiz işlerdeki istihdamın ar-
tışı yoluyla olmuştur.

7) KADIN İSTİHDAMININ MESLEK 
GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI
Kadınların meslek gruplarına göre dağılı-
mı, cinsiyete dayalı işbölümünün çalışma 
yaşamındaki yansımalarını net bir biçim-
de gözler önüne sermektedir. Toplumsal 
cinsiyet rollerinin kadına yüklemiş oldu-
ğu aile üyelerinin yeniden üretimi ve bu-
nun için harcadıkları görünmeyen karşı-
lıksız emekleri, kadınları kamusal alana, 
topluma ve işgücü piyasasına “anne ve 
eş” kimliği ile katılmaya zorlamaktadır. 
Bu durum, kadınların iş ve işyeri ile kur-
dukları temel ilişkinin belirleyeni olarak 
kadınların belirli mesleklerde yoğunlaş-
masına neden olmaktadır. Kadın emeği-
nin sermaye için ucuz emek oluşu sebe-

ASPB(2014), Kadın 
İşgücü Profili ve İsta-
tistiklerinin Analizi
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biyle kadınlar; tekstil, hazır giyim, gıda ve 
tütün gibi emek yoğun sanayi dallarında 
tercih edilmektedir, Bu durum aynı za-
manda kadınların düşük ücretle çalışma-
larına da neden olmaktadır.

Türkiye’de kadın işgücünün genel ve mes-
leki eğitim düzeyi düşüktür. Türkiye’de 
kadın istihdamını arttırmaya dönük ted-
bir ve politikaların başlıcalarından biri de 
kadınların eğitim seviyesini arttırmaktır. 
Ancak son yıllardaki tablo göstermektedir 
ki, yükseköğrenim gören kadınlarda işgü-
cüne katılma ve istihdam edilme oranları 
birbiri ile paralel değildir.

Bunun yanı sıra kadın istihdamına ilişkin 
bir başka gerçeklik kadınların istihdam 
edildikleri mesleklerde niteliksiz, beceri 
gerektirmeyen ve kadının toplumsal cin-
siyet rollerine uygun işlerde çalışmaktadır. 
2010 sonu itibariyle kanun yapıcılık, üst 
düzey yöneticilik ve karar alma süreçle-
riyle ilgili mesleklerde yer alan kadınların 
oranı yalnızca %2,9’dur.

8) KAYIT DIŞI KADIN İSTİHDAMI
Türkiye’de işgücü piyasasının en temel 
sorunu kayıt dışı çalışmadır. Kadın emeği 
içinse bu durum, genel işgücü piyasasının 
içerisinde özgül ve daha vahim bir yerde 
durmaktadır. Kayıtsızlık, çalışan kadınları 
sağlık sorunları olduğunda ve onları ko-
ruyabilecek bir sigorta sisteminin dışında 
bırakmaktadır. Kayıt dışında çalışan ka-
dınların çalışma süreleri uzun ve çalıştık-
ları alanlar emek yoğun işlerdir. Ücretleri, 
özellikle tekstilde parça başı ücret uygu-
laması sebebiyle düşüktür. Kayıt dışında 
çalışmalarına bağlı olarak iş kazalarına 
karşı bir korumaları da bulunmamaktadır. 
Türkiye’de kayıt dışı çalışan kadınların bü-
yük bölümünün kendi hesabına ve ücret-
siz aile işçisi olarak çalıştığı görülmektedir.  
Kayıt dışılık sebebiyle çalışma yaşamında 
karşılaştıkları ayrımcı muameleler karşı-
sında korunaksız kalan kadınlar işten çı-
karılmaları halinde de yasal haklarını kul-
lanmaktan mahrum bırakılmaktadır. Kayıt 

dışı istihdamın bu yoksunlukları kadın 
emeğini ücretli emek içerisinde daha da 
dezavantajlı bir konuma getirmiştir.

Düşük ücretli, düzensiz, sosyal güvence 
ve iş güvencesinden yoksun kayıt dışı 
istihdam özellikle kentlerde kadınların 
işgücüne katılımını olumsuz yönde etkile-
yen önemli bir faktördür. Kadın emeğinin 
“ikincil konumu”nun zorunlu kıldığı enfor-
mel sektörlerde istihdam, kadın emeğini 
korunmasız, güvencesiz ve örgütsüz kıl-
maktadır. 

Kadın istihdamında genel bir sorun olmak-
la birlikte kayıt dışılığın en fazla ve en ağır 
biçimleriyle yaşandığı sektör tarım sektö-
rüdür. Kadınların en ağır koşullarda ve gü-
vencesiz çalıştığı tarım sektöründe hiçbir 
sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan 
çalışan kadınların sayısı % 94,1’dir. Kötü 
çalışma koşulları, ücretlerin düşüklüğü, işçi 
sağlığı ve güvenliğinin yokluğu mevsimlik 
tarım işçisi kadınların temel sorunlarıdır. 
50’den az işçi çalıştıran tarımsal işletme-
ler ve tarım işyerleri 4857 sayılı İş Kanunu 
kapsamı dışındadır. Bu kapsam dışılık, işçi-
lerin en temel yasal güvencelerinden bile 
yoksun kalmaları anlamına gelmektedir. 

Dünyada ve Türkiye’de kadınların büyük 
çoğunluğunu oluşturduğu ev-eksenli çalış-
ma sisteminde ilk karşılaşılan sorun, evde 
çalışma kavramının kimleri kapsadığı, yani 
kimlerin ev eksenli çalışan olduğudur. Ül-
keden ülkeye farklı tanımlamalar olmakla 
birlikte, ILO’nun “ev-eksenli çalışma” konu-
sunda yapmış olduğu tanım, genel kabul 
görmektedir. Ev-eksenli çalışma hukuksal 
anlamda birçok bakımdan korunmasız 
kalmaktadır. Mevcut “işçi”, “işyeri” ve “iş 
sözleşmesi” tanımları dikkate alındığında 
ev-eksenli çalışanların hangi statüde de-
ğerlendirileceği bir belirsizlik konusudur.

Son yıllarda evde bakım hizmetlerinin 
ücretlendirilmesi gibi uygulamalarla ba-
kım hizmetleri devletin sorumluluğundan 
çıkarılarak kadınlara sorumluluğunda ol-
maya devam etmiştir. Bu uygulamalarla 
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bir yandan kadınların istihdama katılımı 
önündeki en büyük engellerden biri olan 
bakım emeğinin sürekliliği sağlanmakta, 
diğer taraftan istihdama katılabilmelerine 
yönelik esnek zamanlı çalışma biçimleri iş 
ve aile yaşamını uzlaştırma politikaları adı 
altında uygulamaya konulmaktadır.

Kayıt dışı diğer bir kesim de ev işçileri-
dir. 6552 sayılı Kanunla ev hizmetlerinde 
çalışanların belirli şartlar ile sigortalı sa-
yılmalarına olanak verilmiştir. Ancak, bu 
düzenleme ev hizmetlerinde çalışanların 
sigortalı olmalarını tam olarak sağlama-
maktadır. Yasa bu haliyle, işçiler arasında 
10 günden az-10 günden fazla diyerek 
ayrım yapmaktadır ve bu uygulama su-
istimallere açıktır. Getirilen düzenleme ile 
“sürekli olarak çalışma” ifadesi çıkarıldı-
ğından mevcut durumda sigortalı olanla-
rın dahi bu kapsamdan çıkmasına neden 
olacaktır. Dolayısıyla, bir hak kaybı da söz 
konusudur. Sürekli olarak çalışma ifadesi 
her türlü kısmi süreli çalışmayı kapsama 
alırken, aylık on günlük sınır ile bu süre-
nin altında kalan kısmi süreli çalışanların 
sigortalılığı ortadan kalkmaktadır. Diğer 
taraftan yasanın “ev hizmetlerinde bir kişi-
yi ayda 10 günden az çalıştıranlar işveren 
sayılmayacaktır” ibaresi, ev işçilerinin bü-

yük çoğunluğunun 10 günden az çalıştığı 
gerçeğini görmezden gelmektedir. 10 gün-
den az çalışanlar için uygulanacak kupon 
sisteminde ise iş kazası ve meslek hastalı-
ğı primi olarak bankaya yatırılacak % 2’lik 
kesintinin ev işçisinin ücretinden yapılma-
sının ücretleri düşüreceği gerçeği göz ardı 
edilmektedir. Ayrıca, hastalık ve yaşlılık 
primleri ödenmeyecektir. Bu da ev işçile-
rinin emeklilik hakkından yararlanamaya-
cağı anlamına gelmektedir (Keig,2014).

Kayıt dışı çalışan kadınların toplam çalışan 
kadınlara oranı %52 seviyesindeyken, ka-
yıt dışı çalışan erkeklerin toplam çalışan 
erkeklere oranı ise %30 seviyesindedir. 
Hükümet sermaye çevresinin istihdam 
yapısının niteliğini daha da bozarak, yo-
ğun çalışma koşulları altında, daha esnek 
ve güvencesiz çalışma biçimlerini özellikle 
kadın ve gençler üzerinden yaygınlaştırma 
amacı dahilinde kadın istihdamında kayıt 
dışı çalışmanın artacağı öngörülebilirdir. 
Örneğin; Ulusal İstihdam Stratejisi’nde de 
kadın istihdamında yüksek kayıt dışılıktan 
dem vurulmakta, bu oranın 2023’e kadar 
%30’a düşürüleceği iddia edilmektedir. 
Ancak kayıt dışı istihdamın azaltılması 
için öngörülen faaliyetler net bir biçimde 
belirtilmemiştir. Kayıt dışılığı önlemek için 

ASPB(2014),       Kadın İşgücü Profili ve İstatistiklerinin Analizi

Eğitim durumuna göre cinsiyete dayalı ücret farkı, 2014
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sunulan ve kadın çalışanları merkezine 
alan esnek çalışma biçimlerinin ise bizatihi 
kendilerinin yeni kayıt dışı ve güvencesiz 
çalışma biçimlerine elvereceği öngörül-
mektedir.

9) ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ
Cinsiyete dayalı (erkek-kadın) ücret farkı, 
erkek ve kadın arasındaki ücret farkının 
erkek ücreti içindeki yüzdesi olarak tanım-
lanır. Bu gösterge, saatlik, aylık veya yıllık 
ortalama ücret esas alınarak hesaplanabil-
mekte olup yıllık ortalama brüt ücret kul-
lanılarak hesaplandı. Cinsiyete dayalı ücret 
farkı toplamda kadın ücretinin lehine (% 
-0,4) iken, eğitim durumuna göre incelen-
diğinde tüm eğitim durumu basamakları 
için erkek ücreti lehine gerçekleşti.

10) KADINLARIN İŞYERİNDEKİ 
DURUMU
Çalışma yaşamında kadınların eşitsizliği 
devam etmekte, “ikincil emek” konumla-
rı açığa çıkmaktadır. Toplumsal cinsiyetin 
bir belirleyen olduğu kadın işi-erkek işi ta-
nımlamaları ile kadınları sabır gerektiren, 
el becerisi isteyen, duygusal emeğin yo-
ğun olduğu vb. işlerde kümeleyen  ‘yatay 
ayrışma’ ve erkeklerin daha pozisyonlar-
da ve yönetsel-karar alma mercilerinde, 
kadınların ise daha düşük pozisyonlarda 
çalışmasına dayalı ‘dikey ayrışma’ ortaya 
çıkmaktadır. Bu cinsiyetçi iş bölümü, ka-
dının ücretli emek alanındaki varoluşunun 
niteliğini de belirler. Sermaye ihtiyaç duy-
duğu zaman en kötü koşullarda, düşük 
ücretlerle ucuz iş gücü olarak konumlan-
dırdığı alanlardan kadın emeğini ilk fırsatta 
dışlama olanağına sahiptir.

Kadınların başta çalışma yaşamı olmak 
üzere toplumsal yaşamın bütününe ka-
tılımında önemli bir sorun olarak çocuk 
(hasta, yaşlı, engelli) bakım olanakları ve 
kreşlerin yetersizliği en temel sorun alan-
larından biridir. Son yıllarda kadın istih-
dam politikalarında genel-geçer söylemle 
olarak yerini bulan kreş sayısını arttırma 

ve bakım hizmetleri için politikalar olma-
sına rağmen kapasiteleri ve nitelikleri açı-
sından son derece yetersiz olan kamudaki 
dahi peşpeşe kapanmaktadır. Kreş ve okul 
öncesi eğitim koşullarını sağlama oranı 
sadece %16 düzeyindedir. Türkiye’de, 3 
yaş altı çocuklar için kreş bulunmamakta, 
ancak 3-5 yaş arası çocuklar için çok az 
sayıda imkân bulunmaktadır. Devletin 16 
haftalık annelik izni dışında sorumluluk 
almadığı kreş hizmeti hızla özel sektöre 
devredilmekte ve ücretleri sürekli arttırıl-
maktadır.

Kadın emeğinin güvencesiz ve ikincil emek 
olma durumu kadınları işyerinde yaşadık-
ları taciz, ayrımcılık, mobing gibi konular-
da da savunmasız bırakan bir etmendir. 
Türkiye’de kadınların işyerinde maruz kal-
dıkları taciz ve şiddete ilişkin ulusal ölçeği 
yansıtabilecek çalışma yoktur. Ancak işe 
alma, işten çıkarma, ücretlendirme, işin 
yürütümü, terfi ve yükselme gibi çalışma 
yaşamına ilişkin süreçlerde kadınlara yö-
nelik cinsiyetçi uygulamaların yaygın bi-
çimde yaşandığı bilinmektedir. İş yerinde 
cinsel taciz en az mobing kadar yaygın 
olmasına karşın kadını koruyucu tedbir 
veya mekanizmalar bulunmamaktadır. 

Kadınlar İşçi sağlığı ve iş güvenliği konu-
sunda da ciddi sorunlar yaşanmaktadır. 
Türkiye’deki yasal mevzuatta kadın işçi-
lerin sağlığına ilişkin “kadınların çalışma 
yaşamında korunması”, kadınların gece, 
yeraltında, ağır ve tehlikeli işlerde vb. ça-
lışmasının yasaklanması ve/veya kısıtlan-
ması” şeklindeki kısıtlı düzenlemelerin de 
kadın işçinin sağlığını değil kadının annelik 
ve doğurganlığını korumaya dönük tedbir-
ler olduğu görülmektedir. Kadın işçilerin 
sağlığı konusundaki politika ve düzenle-
melerde eksik olan ve baz alınması gere-
ken önemli kriterler ise kadının çalışma 
yaşamındaki eşitsiz ve ikincil durumu ile 
kadının karşılığı ödenmeyen emeğidir. Ka-
dının işçi sağlığı açısından en önemli risk 
faktörü, esnek ve güvencesiz çalışma bi-
çimlerinde istihdam edilmelerinden ötürü 
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iş sağlığı ve güvenliği kapsamının dışında 
yer almalarıdır. Kadın işçiler için istihdamın 
ev içi emek faktörünün de sürmesinden 
kaynaklı çifte mesai durumu kadın çalı-
şanların mesaisini 1,5 katına çıkarmakta 
ve işçi sağlığı açısından çok daha olumsuz 
ve risk altında bir durum oluşturmaktadır.

İstihdam edilen kadınların en önemli son-
larından bir diğeri de örgütsüzlükleridir. 
Türkiye’de kadın emeği istihdam konu-
sunda dezavantajlı bir konumda bulunur-
ken sendikalaşma anlamında da olduk-
ça dezavantajlı konumdadırlar. Temmuz 
2015 İstatistiklerine göre kadınların sendi-
kalaşma oranları %7 iken, erkeklerde bu 
oran %12,1’idir.

Sendikalı üye sayısının cinsiyete göre da-
ğılımında ise yine erkeklerin, kadınlardan 
daha çok sendikalarda yer aldığı görül-
mektedir. İstatistiklere göre; toplam sen-
dikalı işçi sayısını % 79’u erkek iken, ka-
dınların oranı % 16,4’dür.

Kadınların sendikalaşması önünde mevcut 
bürokratik barajlar olduğu gibi kadın istih-
damının özgün koşulları da yatmaktadır. 
Kadınlarda kayıt dışı istihdam oranının çok 
yüksek olması bunun başlıca nedenlerin-
den biridir. Bir diğer neden kadınların daha 
çok küçük işletmelerde, niteliksiz işgücü 
olarak güvencesiz ve esnek çalıştırılmasıdır. 
Kadınların sendikalaşma oranlarının düşük 
olması kadınların sendikalı olup olmama 
talebinden ziyade, bu talebin oluşmasına 
olanak veren bir çalışma ortamından uzak 
olmaları veya bir talep oluşmuşsa taleple-

rini hayata geçirmede erkeklerden daha az 
güce ve olanağa sahip olmaları ile ilişkilidir. 
Bu nedenle kadınların sendika üyeliği dâhil 
sendikal faaliyete katılım düzeyinin düşük 
olmasının nedenleri, istihdam düzeyi ve 
niteliği toplumsal rol ve sorumluluklardan 
kaynaklı nedenler, sendikal yapı, gelenek 
ve politikalarla ilgili nedenler üzerinde te-
mellenmektedir (Urhan, 2014).
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K onfederasyonumuzun Eşgüdüm 
Dairesi, yönetmeliğimiz gereğince 
Genel Sekreterimizin yönetim ve 

denetiminde Yönetim Kurulumuzun ka-
rarlarının hızlı ve eksiksiz olarak yaşama 
geçirilmesi, yazışmaların yapılması, uz-
manlık daireleri arasında bilgi paylaşımı 
başta olmak üzere birden fazla ve hatta 
daire çalışmaları kapsamında olmayan ve 
bununla birlikte talep edilen görevleri de 
elindeki olanaklar çerçevesinde, Tüzüğü-
müz, yönetmeliklerimiz ve yetkili kurul-
larımızın vermiş olduğu talimatlar doğ-
rultusunda görevlerini yerine getirmeye 
çalışmıştır.

Konfederasyonumuzun 15. dönemi içinde 
Eşgüdüm Dairemiz tarafından yapılan ça-
lışmalar, aşağıda başlıklar halinde sunul-
muştur:

l Yönetim Kurulumuz dönem içinde 69 
toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu top-
lantılarına ilişkin hazırlıklar çerçevesinde 
gündemle ilgili evrak ve dosyaları hazırla-
mış, alınan kararlar deftere yazılarak im-
zaya hazırlamıştır. 

l Dönem içinden 4 Genişletilmiş Baş-
kanlar Kurulu, 17 Başkanlar Kurulu top-
lantısı gerçekleştirilmiştir. Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu ve Başkanlar Kurulu 
toplantılarının hazırlığı çerçevesinde top-
lantı çağrıları, gündem bildirimleri ve diğer 
düzenlemeler gerçekleştirilmiş, diğer uz-
manlık daireleriyle birlikte gerekli dosya-
lar kurullarımıza sunulmuştur. 

l Konfederasyonumuzun Denetim Ku-
rulu, Tüzük hükümlerimiz çerçevesinde 
çalışma dönemi içinde 5 kez toplanmıştır. 
Eşgüdüm Dairemiz tarafından bu toplantı-

lara ilişkin tüm belge ve bilgiler derlene-
rek Kurulumuzun bilgisine sunulmuş, def-
terlerimiz ve kayıtlarımız hazırlanmıştır. 
Denetim Kurulumuzun hazırladığı raporlar 
ve aldığı kararlar, usülüne uygun şekilde 
yazılmış ve dosyalanmıştır.

l Disiplin Kurulumuz ise dönem içinde bir 
kez toplanmıştır. Kurulumuzun talep ettiği 
tüm belge ve kayıtlar hazırlanmış, alınan 
kararların deftere yazımı sağlanmış ve Yö-
netim Kurulumuzun bilgisine sunulmuştur.

l Yönetim Kurulu kararlarını ve gelen 
yazıları uzmanlık alanlarına göre dairele-
re dağıtarak, Yönetim Kurulunda görüşü-
lecek konuları hazırlamış, ilgili konularda 
gerekebilecek ayrıntılı bilgileri ve belge-
leri toplayarak, Yönetim Kurulunun ve 
uzmanlık dairelerinin bilgisine sunmuş, 
Yönetim Kurulu kararları ve gelen yazılar-
la ilgili çalışmaları izleyerek, takibini yap-
mıştır. 

Konfederasyonumuzun 15. Döneminde; 
DİSK’e 

- 2013 yılında 994, 

- 2014 yılında 871, 

- 2015 yılında 984  evrak gelmiştir. 

Bu evraklara kayıt numarası verilerek ge-
len evrak kayıt defterine ve bilgisayara 
kaydı yapılmış, gelen evrak arşivine dos-
yalanmıştır.

Yönetim Kurulumuzdan ve uzmanlık dai-
relerimizden yapılan yazışmalar yazılarak, 
evrak kayıt numarası verildikten sonra gi-
den evrak kayıt defterine ve bilgisayara 
kaydı yapılmış, giden evrak arşivine dos-
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yalanmış, evrakın gönderildiği muhataba, 
fax, e-posta, PTT ve kargo yoluyla gönde-
rimi sağlanmıştır. 

Konfederasyonumuzun 15. Döneminde; 
DİSK’ten 

- 2013 yılında 495,

- 2014 yılında 557, 

- 2015 yılında 1.072 adet  evrak gönderil-
miştir. 

Konfederasyon genel merkezinin ısın-
ma, temizlik, bakım, onarım, araç gereç 
temini, ulaşım, kargo-posta, güvenlik vb. 
hizmetleri ile yapılan tüm toplantılar eş-
güdüm dairesinin koordinasyonu ile sağ-
lanmış ve hazırlanmıştır.



1) 2013 YILI ETKİNLİKLERİ

1.1) 1 Mayıs 2013

• Türk-İş’te 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin 9 
Nisan 2013 tarihinde toplantı yapıldı. Ge-
nel Başkan Kani Beko katıldı. 

•  16 Nisan 2013 tarihinde DİSK’te 1 Mayıs 
kutlamalarına ilişkin basın toplantısı yapıldı. 

• 1 Mayıs gündemli çalışmaların başlatıl-
ması için 19 Nisan 2013 tarihinde DÖKK 
toplantısı ve İstanbul Bölgesindeki Şube 
Başkanları ve DÖKK ortak toplantısı DİSK 
Genel Merkezi’nde yapıldı. 

• Genel Başkan Kani Beko ve Genel Sekre-
ter Dr. Arzu Çerkezoğlu 1 Mayıs ile ilgili 22 
Nisan 2013 günü İstanbul Valisini ziyaret 
etti. 

• 1 Mayıs katılımcıları ile 23 Nisan 2013 
tarihinde DİSK’te toplantı yapıldı. 

• DİSK Başkanlar Kurulu toplantısı 25 Ni-
san 2013 tarihinde 1 Mayıs 2013 hazırlık-
ları gündemiyle DİSK Genel Merkezi’nde 
toplandı. 

• 1 Mayıs Tertip Komitesi 25 Nisan 2013 
tarihinde Taksim Gezi Parkında basın açık-
laması yaptı. 

• 1 Mayıs Tertip Komitesi- Katılımcılar 26 
Nisan 2013 tarihinde DİSK’te toplandı. 

• 1 Mayıs Komitesi 27 Nisan 2013 tarihin-
de Taksim Hill Otel’de basın toplantısı dü-
zenledi. . 

• 1 Mayıs şehitleri 29 Nisan 2013 tarihinde 
anıldı. 1 Mayıs şehitleri 29 Nisan 2013 tari-
hinde anıldı.

• DİSK Örgütlenme Koordinasyon Kurulu 
(DÖKK) 29 Nisan 2013 tarihinde 1 Mayıs 
2013 Taksim kutlamalarını görüşmek üze-
re DİSK Genel Merkezi’nde toplandı. 

• TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, TTB Başkanları 29 
Nisan 2013 tarihinde Başbakanla görüştü. 

• 1 Mayıs Tertip Komitesi 30 Nisan 2013 
tarihinde Taksimde Basın Toplantısı yaptı. 

• 1 Mayıs Birlik ve Mücadele Dayanışma 
Gününde DİSK Genel Merkezi’nde toplanıl-
dı. Yürüyüşe geçen kitleye polis saldırarak 
yürüyüşü engelledi. 

• 2 Mayıs 2013 tarihinde DİSK Genel Mer-
kezinde 1 Mayıs ile ilgili olarak ortak basın 
toplantısı yapıldı. 

• DİSK, KESK, TMMOB TTB 1 Mayıs’ta 
İstanbul’da yaşananlar ve Başbakanın 
açıklamasına ilişkin suç duyurusun da bu-
lundu.

1.2) THY Grevi ve Hava-İş Dayanışma 
Etkinlikleri

• Hava-İş Sendikasının 344 gündür Ata-
türk Havalimanı’nın Dış Hatlar Geliş kapısı 
önünde işe dönüş mücadelesi veren THY 
ve Teknik A.Ş işçileri, işten çıkarılan işçi-
lerin geri düşünüşü talep etmek için; 15 
Mayıs’ta başlayacak olan grev öncesinde, 
haftalardır sürdürdüğü Cumartesi yürü-
yüşlerinin sonuncusunu 11 Mayıs 2013 Cu-
martesi günü Galatasaray Meydanı’nda bir 
araya gelerek işçilerin işe dönüş talebini 
yinelemek için Galatasaray Meydanı’nda 
toplanılarak Taksim Tramvay durağına yü-
rüyüş ardından basın açıklaması yapıldı. 
Eyleme Konfederasyonumuz tarafından 
da destek verildi. 

ÖRGÜTLENME DAİRESİ RAPORU
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• Hava-İş Sendikasının, THY A.O işletme-
sinde 15 Mayıs 2013 tarihinde başlatacağı 
greve destek olmak için 11 Mayıs 2013 tari-
hinde 14.00 Galatasaray Meydanında topla-
nılarak Tramvay durağına yürüyüş yapıldı. 

• Hava-İş Sendikasının THY A.O işletme-
sinde başlatmış olduğu grevi desteklemek 
amacıyla 21 Mayıs 2013 Salı günü sendi-
kalarımızın da katılımıyla ziyaret gerçek-
leştirildi.

• Emek ve Meslek Örgütlerinin kitlesel ka-
tılımıyla 2 Haziran 2013, Pazar günü THY 
işçilerine dayanışma ziyareti yapıldı. 

• 15 Mayıs 2013 tarihinde Nakliyat-İş Sen-
dikamızın MNG Kargo Bölge Müdürlüğü 
önünde yaptığı basın açıklamasına Genel 
Başkanımız Kani Beko ve Genel Sekreter 
Dr. Arzu Çerkezoğlu katıldı.

1.3) Gezi Parkı Direnişi ve DİSK 
Etkinlikleri

• DİSK Yönetim Kurulumuz ve Başkanlar 
Kurumuz hükümetin rantçı ve kamusal 
alanları kendi özel mülkiyeti gibi gören 
anlayışına karşı 31 Mayıs 203 tarihinde 
Taksim Gezi Parkında kitlesel basın açık-
laması yaptı. 

• DİSK Başkanlar Kurulu; Taksim Gezi Parkı 
Direnişi ile başlayan ve Ülkemizde yaşa-
nan gelişmeleri değerlendirmek üzere 4 
Haziran 2013 tarihinde Konfederasyonu-
muz Genel Merkezinde toplandı. Toplantı-
da 4 Haziran 2013 günü 12.00-14.00 saat-
leri arasında tüm işyerlerinde ve alanlarda 
bildiriler okunmasına ve 5 Haziran 2013 
tarihinden itibaren “AKP faşizmine karşı 
İHTAR EYLEMLERİ” yaygınlaştırılarak sür-
dürülmesine, karar verildi. 

• 5 Haziran 2013 tarihinde, DİSK önünde 
toplanılarak “AKP Diktatörlüğüne Karşı” 
Taksime yürüyüş yapıldı. 

• 10 Haziran 2013 tarihinde Cağaloğlu Ga-
zeteciler Cemiyeti’nde Taksim Dayanışma-
sı tarafından basın toplantısı düzenlendi. 
Basın toplantısına Mehmet Ali Alabora, 
Genel Başkanımız Kani Beko, Genel Sekre-
terimiz Arzu Çerkezoğlu katıldı.

• 15-16 Haziran direnişinin 43. Yılında baş-
ta İstanbul ve İzmir olmak üzere tüm il-
lerde eylem ve etkinlikler gerçekleştirildi. 
İstanbul’daki anma Taksim Gezi Parkı’nda 
(DİSK çadırı önü) “15-16 Haziran tanıkları 
konuşuyor” etkinliği ile gerçekleştirirli.

1.4) Anmalar

Kaybettiğimiz Konfederasyonumuz Genel 
Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ve Sendi-
kalarımızın Genel Başkanları;

• DİSK kurucu Genel Başkanı ve T. Maden-
İş Genel Başkanı Kemal Türkler,

• DİSK ve Genel-İş Genel Başkanı Abdullah 
Baştürk,

• DİSK eski Genel Başkanı Kemal Nebioğlu,

• DİSK kurucusu ve Lastik-İş Genel Başkanı 
Rıza Kuas,

• DİSK Yönetim Kurul Üyesi ve Genel İş 
Genel Başkanı İsmail Hakkı Önal

• DİSK Yönetim Kurul Üyesi ve Genel İş 
Genel Başkanı Mahmut Seren,

• İlerici Deri-İş Genel Başkanı Kenan Bu-
dak,

• Sosyal-İş Genel Başkanı Özcan Keskeç,

Mezarları başında düzenlenen törenlerle 
anıldılar.

1.5) 1 Eylül Barış Günü Etkinlikleri

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından 30 
Ağustos 2013, Cuma günü meslek örgütle-
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ri, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri 
ile birlikte başta İstanbul’da Saat: 17.00’de 
Galatasaray Lisesi Önü olmak üzere tüm 
illerde, “SURİYE’YE EMPERYALİST SALDI-
RIYA HAYIR!” şiarıyla, basın açıklamaları 
gerçekleştirildi.

• 1 Eylül 2013 Dünya Barış Günü etkinlik-
leri için yan yana gelen emek ve meslek 
örgütler, siyasi partilerle birlikte ülkede, 
bölgede ve dünyada ciddi politik geliş-
melerin ve savaşların yaşandığı bir dö-
nemde tüm halklar için BARIŞ talebimizi 
birlikte haykırmak için; Başta İstanbul ol-
mak üzere, ülke çapında etkinlikler ger-
çekleştirildi. 

1.6) Sendikalı Ol – DİSK’li Ol

• Konfederasyonumuz tarafından başlatı-
lan “SENDİKALI OL!- DİSK’Lİ OL! Kampanya-
sı çalışmalarının planlanması için, 4 Ekim 
2013 tarihinde sendikalarımız Örgütlenme 
Daire Başkanları ve Trakya-Kocaeli- Ege-
Marmara- Eskişehir Bölge Temsilcileri ve 
Konya İl Temsilcimizin katılımıyla Konfe-
derasyonumuz Genel Merkezinde bir top-
lantı yapıldı. 

• Sosyal-İş Sendikamızda örgütlü Leroy 
Merlin İşçilerinin grevinin kazanımla so-
nuçlanması için Leroy Merlin’in İstan-
bul’daki merkez ofisinin önünde 10 Ekim 
2013 tarihinde bir basın açıklaması yapıldı. 

• DİSK 46. Kuruluş Yıldönümü Çorlu’da Bir-
leşik Metal-İş Sendikası üyesi DAİYANG-SK 
işçileriyle dayanışma için yapılan bir yürü-
yüş ile kutlandı.

• Nakliyat-İş Sendikamız üyesi Yurtiçi Kar-
go direnişçileri Taksim’deki Fransız Baş-
konsolosluğu ve Fransız Kültür Merkezine 
girerek, sendikal hakları için direniş sergi-
ledi. DİSK üyesi sendikalar tarafından bu 
eyleme destek verildi.

• Enerji-Sen üyesi işten çıkartılan BEDAŞ 
işçilerinin işverenle yapacağı görüşme için 
DİSK tarafından Taksim’de bir yürüyüş dü-
zenlendi.

1.7) Köleliğe Karşı #Direnişçi

• KÖLELİĞE KARŞI #DİRENİŞÇİ Kampanya-
sı çerçevesinde; Kampanya Koordinasyon 
Kurulu toplantısı 22 Ekim 2013 tarihinde 
DİSK’te yapıldı. 

• KÖLELİĞE KARŞI #DİRENİŞÇİ Kampanya-
sı çerçevesinde; Kampanya Koordinasyon 
Kurulu ve İstanbul Avrupa Yakası Şube 
Başkanları ortak toplantısı 23 Ekim 2013 
tarihinde DİSK Genel Merkezinde yapıldı. 

• KÖLELİĞE KARŞI #DİRENİŞÇİ Kampanya-
sı 24 Ekim 2013 tarihinde İSTANBUL ve 
ANKARA’da yapılan basın açıklamaları ile 
başlatıldı. 

• Konfederasyonumuzun yapmayı karar-
laştırdığı “KIDEM TAZMİNATIMIZ İŞ GÜVEN-
CEMİZDİR, YOK EDİLEMEZ- KÖLELİĞE KARŞI 
DİREN İŞÇİ” kampanyası çerçevesinde; 10-
15 Kasım 2013 tarihleri arasında; Mecidi-
yeköy Metro Çıkışı, Aksaray Metro Çıkışı, 
Kadıköy İskele Meydanı, Karaköy İskelesi 
Önü, Eminönü İskelesi Önü, Kartal Meyda-
nında imza stantları açılarak, DİSK’İN SESİ 
gazetesi dağıtıldı. 

1.8) Asgari Ücret Eylemleri

• DÖKK 4 Aralık 2013 tarihinde DİSK’te 
toplandı. 

• 6 Aralık 2013 günü Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu’nun Ankara’da toplandığı gün 
İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür-
lüğü Fındıklı önünde Konfederasyonumuz 
tarafından bir basın açıklaması yapıldı. 

• Kıdem tazminatının gaspedilmesine, ta-
şeronlaştırma politikalarına, kiralık işçi uy-
gulamalarına karşı “Köle işçi olmayacağız!” 
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diyerek bir aydır ülkenin dört bir tarafında 
sokağa çıkan #Direnİşçi’ler 3 Aralık 2013 
Salı günü, Yatağan’da Santral ve madenle-
rin özelleştirilerek yağmalanmasına karşı 
direnişleri sürdüren TES-İş ve Maden-İş’li 
Yatağanlı işçilerini ziyaret etti. 

• Konfederasyonumuz DİSK, KESK, TMMOB, 
TTB tarafından Gaziantep’te 7 Aralık 2013 
tarihinde “Emperyalizmin Taşeronu Olma-
yacağız. Ortadoğu’nun Geleceğini Halklar 
Belirleyecek!” mitingi yapıldı. 

• Köleliğe Karşı #Direnİşçi” kampanyası 
çerçevesinde Bandırma’da 11 Aralık 2013 
tarihinde kitlesel basın açıklaması yapıldı. 

• 26 Aralık 2013 günü Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı önünde açlık ve yoksul-
luk sınırlarının altında bir asgari ücret be-
lirlenmesini, Asgari Ücret Komisyonu’nun 
anti demokratik yapısını protesto etmek 
ve Konfederasyonumuzun konuya ilişkin 
görüşlerini açıklamak üzere basın açıkla-
ması yapıldı.

• Türk-İş’e bağlı, TES-İş ve Maden-İş Sen-
dikalarının organizasyonuyla Muğla’daki 
Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik 
Santralleriyle kömür ocaklarının özelleşti-
rilmek istenmesine tepki olarak 29 Aralık 
2013 tarihinde Muğla, Milas’da “Özelleştir-
meye Hayır! Emek ve Bağımsızlık Yürüyü-
şü ve Mitingi” yapıldı. Mitingde Genel Baş-
kanımız Kani Beko’da bir konuşma yaptı. 

1.9) “Bozuk Düzende Sağlam Çark 
Olmaz! Bu Pisliği Halk Temizleyecek

• Konfederasyonumuz DİSK, KESK, TMMOB, 
TTB’nin çağrısıyla “BOZUK DÜZENDE SAĞ-
LAM ÇARK OLMAZ! BU PİSLİĞİ HALK TEMİZ-
LEYECEK!” şiarıyla 11 Ocak 2014 tarihinde 
Ankara’da yapılacak “Özgürlük, Barış De-
mokrasi Adalet ve Emek Mitingi” ile ilgili 
olarak çağrıcı kurumlar adına Ankara ve 
İstanbul’da 9 Ocak 2014 tarihinde basın 

açıklamaları yapıldı. 

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin ortak dü-
zenlediği BOZUK DÜZENDE SAĞLAM ÇARK 
OLMAZ! BU PİSLİĞİ HALK TEMİZLEYECEK! Şi-
arıyla “Özgürlük, Barış, Demokrasi ADALET 
VE EMEK MİTİNGİ 11 Ocak 2014, Cumartesi 
günü Ankara’da yapıldı. 

1.10) DİSK Örgütlenme Seferberliği 
Çalışmaları

• DİSK ÖRGÜTLENME KOORDİNASYONU KU-
RULU 5 Şubat 2014 tarihinde DİSK Genel 
Merkezinde “Örgütlenme Seferberliği Prog-
ramı” taslağını değerlendirmek, Konfede-
rasyonumuzun 47. Kuruluş Yıldönümü kut-
lamalarını görüşmek üzere toplandı. 

• DİSK Örgütlenme Koordinasyon Kurulu-
nun 1 Ekim 2013 tarihli toplantısında oluş-
turulan, DÖKK Koordinasyon Kurulu, 27 Şu-
bat 2014 tarihinde DİSK Genel Merkezinde 
“Örgütlenme seferberliği programının 
oluşturulması” gündemiyle toplandı. 

1.11) DİSK Yönetim Kurulu 
Karadeniz’de

• Yönetim Kurulumuzun almış olduğu ka-
rar doğrultusunda; Genel Başkanımız Kani 
Beko ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, Rize 
ve Artvin Bölgesinde devam eden Örgüt-
lenme çalışmalarına katkı sunmak için 2-3 
Mart 2014 tarihlerinde etkinliklere katıldı. 

• İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesin-
de kurulu LUNA Elektrik Sayaç Fabrika-
sı İşçileri, Birleşik Metal-İş Sendikamızda 
örgütlendikleri için işten atıldılar. Atılan 
işçilerin haklı mücadelesinde yanlarında 
olmak için 6 Mart 2014, Perşembe günü, 
Genel Başkanımız Kani Beko, Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz, Birleşik Metal-İş Sendi-
kamızın Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve işçilerin katılı-
mıyla bir basın toplantısı düzenlendi. 
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• DÖKK tarafından yürütülen “Örgütlen-
me Seferberliği” çerçevesinde Gebze –
Kartal hattındaki çalışmaları planlamak 
üzere, bölgedeki sendikalarımızın şu-
beleriyle 7 Mart 2014 Cuma günü Saat 
11.00’de Lastik-İş Sendikamızın Gebze 
Şubesinde toplantı yapıldı. Toplantıya 
DÖKK Koordinasyon Kurulu Üyeleri ve 
Sendikalarımızın bölgedeki Şube baş-
kanları katıldı. 

• Haziran Direnişi’nde polis tarafından vu-
rularak , hayatını kaybeden BERKİN ELVAN 
için; “EKMEĞİN VE UMUDUN TÜRKİYE İŞÇİ 
SINIFINA EMANET” 12 Mart 2014 tarihinde 
Saat. 12.00’de “işimizi gücümüzü” bir ke-
nara bırakarak Berkin’i uğurladık. 

• DİSK Ankara Bölge Temsilciliğimiz tara-
fından Berkin Elvan’ın katledilmesi nede-
niyle 13 Mart 2014 tarihinde Ankara Sa-
karya Caddesi Anıt Önü/Kızılay’da basın 
açıklaması yapıldı. 

• DÖKK’de alınan karar doğrultusunda, 
“DİSK’Lİ OL, SENDİKALI OL” çağrısı ile başla-
tılan, “Örgütlenme Seferberliği” kapsamın-
da; 

• 17 Mart 2014 Pazartesi günü 14.00’te 
Lastik-İş Sendikamız Gebze Şube’de bir 
basın toplantısı, ardından Gebze Merkezli 
Temsilciler Kurulu Toplantısı ve bildiri da-
ğıtımı yapıldı. 

• 21 Mart 2014 tarihinde 06.30’da Gebze’de 
Birleşik Metal-İş, Lastik-İş, Nakliyat-İş, 
Emekli-Sen sendikalarımız tarafından bil-
diri dağıtımı yapıldı. 

• Marmara Bölge Temsilciler Kurulu top-
lantısı 21 Nisan 2014 tarihinde 1 Mayıs 
gündemiyle Taksim Hill Hotel’de yapıldı. 
DİSK Marmara Bölge Temsilciler Kurulu 
toplantısının ardından, İstanbul 1 Mayıs 
Tertip Komitesi’nin 21 Nisan Pazartesi 
günü Gezi Parkı merdivenlerinde gerçek-

leştirmek istediği basın açıklamasına yö-
nelik bir polis saldırısı yaşandı. 

2) 2014 YILI ETKİNLİKLERİ

2.1) 1 Mayıs 2014

• DÖKK (DİSK Örgütlenme Koordinasyon 
Kurulu toplantısı 1 Mayıs 2014 çalışmala-
rını değerlendirmek üzere 29 Nisan 2014 
tarihinde Konfederasyonumuz Genel Mer-
kezinde toplandı. 

• 1 Mayıs tarihinde DİSK önünde toplanı-
larak taksim e doğru yürüyüşe geçildi. An-
cak yürüyüşe emniyet güçleri tarafından 
saldırı düzendi ve kalabalık su ve gaz ile 
dağıtıldı.

• 1 Mayıs 2014 Tertip Komitesi (DİSK, KESK, 
TMMOB, TTB) olarak; baskı, adaletsizlik ve 
hukuksuzluğu ilke edinen, başta Başbakan 
ve İçişleri Bakanı olmak üzere, 1 Mayıs’ta 
yurttaşların haklarını kullanmasını engel-
leyen kamu görevlileri hakkında 9 Mayıs 
2014 tarihinde Çağlayan Adliyesinde suç 
duyurusunda bulunuldu. Adliye önünde 
konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı. 

2.2) Soma Katliamı

• Yönetim Kurulumuz; Soma’da 13 Mayıs 
2014 tarihinde meydana gelen yüzlerce 
işçi kardeşimizin katledilmesinden en üst 
düzey sorumlulardan başlayarak, tüm so-
rumlulardan hesap sorulması için sürekli 
eylem kararı aldı.

•  14 Mayıs 2014 tarihinde DİSK Genel Mer-
kezinde yaşanan gelişmeleri değerlendir-
mek ve eylem programını paylaşmak için 
Basın toplantısı düzenlendi. 

• 14 Mayıs 2014 tarihinde öğle saatlerinde 
vardiya çıkışlarında, örgütlü olduğumuz 
tüm işyerlerinde ve temsilciliklerimizin 
bulunduğu tüm bölgelerde ortak bildiri 
okundu. 
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• DİSK, TÜRK-İŞ, KESK, TMMOB, TTB olarak 
15 Mayıs 2014 tarihinde 09.00’da tüm iş-
yerlerinde 3 dakikalık saygı duruşu yapıla-
cak iş bırakılarak illerde Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Müdürlükleri önüne yüründü. 

2.3) “Taşeron Ölüm Demektir. 
Yasaklansın” 

• Örgütlenme Daire Başkanlarından olu-
şan DÖKK (DİSK Örgütlenme Koordinas-
yon Kurulu Türkiye genelinde, özellikle 
İstanbul’da 25 Mayıs 2014 tarihinde ya-
pılacak “Taşeron Ölüm Demektir, Yasak-
lansın!” mitinginin organizasyonu için 22 
Mayıs 2014 tarihinde Konfederasyonumuz 
Genel Merkezinde toplandı. 

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısı ve 
TÜRK-İŞ’in de katılımıyla “ TAŞERON ÖLÜM 
DEMEKTİR YASAKLANSIN!” mitingi 25 Mayıs 
2014, Pazar günü Saat: 12.00’de İstanbul’da 
Kadıköy Meydanı’nda yapıldı. 

• 20 / 28 mayıs tarihleri arasında bütün 
DİSK Bölge ve İl temsilciliklerinde “ TAŞE-
RON ÖLÜM DEMEKTİR. YASAKLANSIN” et-
kinlikleri gerçekleştirildi.

2.4) 15 / 16 Haziran Işığında 
Soma’dayız…

• 30-31 Mayıs 2014 tarihlerinde Ören’de 
yapılan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
toplantı Kararlarının hayata geçirilmesinin 
planlanması gündemiyle DÖKK toplantı-
sı11 Haziran 2014 tarihinde Konfederasyo-
numuz Genel Merkezinde toplantı. 

• Konfederasyonumuz, İşçi sınıfının şanlı 
15-16 Haziran direnişinin 44. Yıldönümün-
de Yönetim Kurulu Üyelerimiz, DİSK’e bağ-
lı sendikalarımızın başkanları ve yönetici-
lerinin, bölge temsilcilerimizin ve sendika 
üyelerimizin katılımıyla, SOMA’ya bir ziya-
ret gerçekleştirildi. 

• 16 Haziran 2014 tarihinde saat 11.00’de 
Dav Maden-Sen Soma Temsilciliği önünde 
basın açıklaması yapıldı.

2.5) Direnişlerde Omuz Omuza 

• DİSK Yönetim Kurulu ve DİSK Başkanlar 
Kurul üyeleri olarak işyerlerinde süren di-
reniş ve grevler ziyaret edilerek dayanış-
ma gösterildi.

• DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası Üyesi 
MT Reklam A.Ş. Gebze Fabrikası işçilerini 
ziyaret, 

• DİSK/Devrimci Sağlık-İş Sendikası üyesi 
Kocaeli Üniversitesi işçilerini ziyaret,

• DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası MT Rek-
lam A.Ş. Düzce Fabrikası işçilerini ziyaret

• Şişe Cam’da greve çıkan işlerle daya-
nışma için, 30 Haziran 2014 tarihinde 
Lüleburgaz’a giderek işçileri ziyaret, 

• DİSK/Tümka-İş Sendikamızın örgütlü ol-
duğu Kımberly Clark Pendik Fabrikasında 
25 Haziran’da grev uygulamasına başla-
yan işçileri ziyaret ,

• 16 Temmuz 2014 tarihinde , SOMA’dan 
gelen maden işçileriyle birlikte “SOMA Ma-
den Yasası”na ilişkin Meclis Dikmen Kapısı 
önünde basın açıklaması yapıldı. Yasa ile 
ilgili talep dosyası TBMM’deki grup baş-
kanlıklarına ve Meclis Başkanlığı’na sunul-
du. 

• Kristal-İş Sendikasına üye işçiler Şişecam 
grevinin ertelenmesine ilişkin Bakanlar Ku-
rulu kararını protesto etmek için 18 Tem-
muz 2014 tarihinde bir yürüyüş düzenledi. 
Konfederasyonumuz ve sendikalarımız da 
eyleme katılım sağlayarak destek verdi. 

2.6) Anmalar…

• Konfederasyonumuz kurucusu ve ilk 



104

Genel Başkanı, T. Maden-İş Genel Başkanı 
Kemal Türkler, 

• Konfederasyonumuz üyesi İlerici Deri-İş 
Sendikamız Genel Başkanı Kenan Budak,

• Konfederasyonumuz Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Genel-İş Sendikamız Genel Baş-
kanı Mahmut Seren 

• Konfederasyonumuz kurucularından ve 
eski Genel Başkanımız Kemal Nebioğlu, 

• Konfederasyonumuz kurucusu ve 
Lastik-İş Sendikamız Onursal Genel Başka-
nı Rıza Kuas, 

• Konfederasyonumuz Genel Başkanları-
mızdan ve Genel İş Sendikamız genel Baş-
kanıu Abdullah Baştürk,

• Konfederasyonumuz Yönetim Kuru-
lu üyesi ve Genel İş Genel Başkanı İsmail 
Hakkı Önal,

• Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Genel İş sendikamız Genel Başka-
nı Mahmut Seren,

• Konfederasyonumuz üyesi Sosyal İş 
Sendikamız Genel Başkanı Özcan Keskeç,

Mezarları başında anıldılar…

2.7) Filistin Halkıyla Dayanışma…

• ABD’nin Ortadoğu politikalarına ve 
İsrail’e karşı sesimizi yükseltmek ve Filis-
tin halkıyla dayanışmak için 21 Temmuz 
2014, Pazartesi günü 12.00-13.00 saatleri 
arasında Sendikalarımızın örgütlü oldu-
ğu tüm işyerlerinde yaka kartları takı-
larak ortak basın metinleri okunarak ve 
Saat 12.30’da İsrail İstanbul Konsolosluğu 
önünde “Filistin Halkıyla Dayanışma Eyle-
mi” düzenlendi. 

• Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu 
(ITUC) bütün işçileri 7 Ağustos 2014 tari-

hinde Filistin için eylemler düzenlemeye 
davet etti; Bu eylem çağrısına istinaden 
Türkiye’de de 7 Ağustos 2014 tarihinde 
eylemler yapıldı. 

2.8) 1 Eylül Dünya Barış Günü Eylem 
Programı

• 1 Eylül 2014 Dünya Barış günü etkinlikle-
ri Konfederasyonumuz DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB ile ortak karar doğrultusunda 
emek ve meslek örgütleri ile birlikte ülke 
çapında aşağıdaki program dahilinde ger-
çekleştirildi. 

• DİSK, KESK, TMMOB, TTB ortak kararı ile 
1 Eylül 2014, Pazartesi günü 17.00-20.00 
saatleri arasında Silopi’den Yayla Dağ’a 
kadar sınır illeri ve ilçelerinde (Şırnak, Mar-
din, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay) “Barış 
Zinciri” oluşturuldu. 

2.9) 12 Eylül’ün 34. Yıldönümünde 
Alanlardayız.

• 12 Eylül’ün 34. Yıldönümü nedeniyle 
İstanbul ve örgütlü bulunduğumuz diğer 
bölgelerde 12 Eylül’ü simgeleyen bina 
yada kurumların önünde kitlesel basın 
açıklamaları ve protesto eylemleri yapıldı. 

2.10) “Taşeronlaştırma - İş Cinayetleri - 
Sendikal Haklarımız”

• 22 Eylül 2014, Pazartesi günü İzmir’de 
Taşeronlaştırma, iş cinayetleri ve sendikal 
haklarımız konularıyla ilgili kitlesel yürü-
yüş ve basın açıklaması yapıldı. 

2.11) “Savaşa Hayır”

• DİSK, KESK, TMMOB, TTB olarak. Hüküme-
te, Irak ve Suriye’de savaş yetkisi verecek 
tezkerelerin onaylanmak üzere TBMM’ne 
getirilmesine karşı, 1-2 Ekim 2014 tarihle-
rinde “IŞİD’e Destek Tezkeresi’ne HAYIR” 
eylemleri gerçekleştirildi. 



105

• Konfederasyonumuz üyesi Gıda-İş Sen-
dikamız tarafından Lüleburgaz’da üretim 
yapan Danone Tekvişli işyerinde örgütlen-
me çalışmaları tamamlanmış, ancak işve-
ren sendikamızın barajın altında olmasını 
neden göstererek görüşmelere katılma-
yacağını bildirmişti. Sendikamız bu geliş-
me üzerine 20 Ekim 2014, Pazartesi günü 
Saat.16.00’da fabrika önünde yapılan ba-
sın açıklamasından sonra Kongre Meyda-
nına yürüyüş yapıldı.

• Yönetim Kurulumuz, Konfederasyonu-
muza bağlı Birleşik Metal-İş Sendikamıza 
üye oldukları için işten atılan, direnişteki 
ICF Isı Cihazları Fabrikası işçilerine des-
tek vermek için, 28 Ekim 2014 Salı günü 
Eskişehir’e giderek ziyarette bulundu. 

• ÜLKER’in Topkapı’daki çikolata fabrika-
sında çalışan işçiler, Konfederasyonumuz 
üyesi Gıda-İş Sendikamızda örgütlendik-
leri için işten atıldılar. Gıda-İş Sendikamız 
işçilerin işe geri alınması için 28 Ekim 2014, 
Salı) günü Saat:18.00’de fabrika önünde 
basın açıklaması yaptı. 

• Genel Başkan Kani Beko başkanlığındaki 
Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan DİSK 
Heyeti 25 Kasım 2014’de ÜLKER’in Topka-
pı’daki çikolata fabrikasında çalışan Gıda-
İş üyesi işçilerin direnişini  ziyaret ederek, 
basın açıklaması yaptı. 

• Genel Başkan Kani Beko başkanlığın-
daki DİSK heyeti, Abdi İbrahim, Mustafa 
Nevzat vb. ilaç fabrikalarına hizmet veren 
Zet Farma Lojistik Hiz. San. Ve  Tic. Ltd. 
Şti.’de örgütlenirken işten çıkartılan DİSK/
Nakliyat-İş sendikamızın üyelerinin direni-
şini ziyaret ederek basın açıklaması yaptı. 

• Sendikasızlaşmaya karşı direnen Birleşik 
Metal-İş Sendikası üyesi CROWN işçileriyle 
dayanışma için DİSK Yöneticilerinin katılı-
mıyla kitlesel basın açıklaması yapıldı.

• Tekstil İşçileri Sendikamız üyesi Hadım-
köy’deki GREİF işçilerinin sürdürdükleri di-
reniş, DİSK Yöneticileri tarafından ziyaret 
edildi. 

• DÖKK (DÖKK Örgütlenme Koordinasyon 
Kurulu) toplantısı 4 Kasım 2014 tarihinde 
DİSK Genel Merkezinde toplandı. 

• DÖKK ve Sendikalarımızın Eğitim, Araştır-
ma, Basın Yayın, Uluslar arası İlişkiler Dai-
releri Uzmanlarının ortak toplantısı 14-15 
Kasım 2014 tarihlerinde Birleşik Metal-İş 
Sendikamız Genel Merkezi’nde yapıldı.

2.12) “Asgari Ücret 1800 Net!”

• Milyonlarca işçinin yaşamını ve gelece-
ğini belirleyen asgari ücret ile ilgili, DİSK’in 
talepleri ve programı 2 Aralık 2014, Salı 
günü DİSK Genel Merkezi’de yapılan basın 
açıklaması ile kamuoyuna açıklandı. 

• Lüleburgaz’da gerçekleştirilen, TAŞE-
RONLAŞTIRMA! YASAKLANSIN! ASGARİ ÜC-
RET 1800 NET!” mitingine ilişkin 24 Aralık 
2014 Çarşamba günü Lastik-İş Sendikamız 
Çerkezköy Bölge Temsilciliğinde bölgedeki 
sendikalarımızın başkan ve bölge temsilci-
lerinin katılımıyla bir toplantı yapıldı.

• Konfederasyonumuz üyesi Birleşik Metal-
iş Sendikamız tarafından 21 Aralık 2014, Pa-
zar günü Gebze’de “Metal İşçileri Buluşuyor; 
İnsanca Çalışma, İnsanca Ücret” başlığıyla 
bir yürüyüş ve miting düzenlendi. 

• Daha önce gerçekleştirilen; İzmir, Di-
yarbakır, Mersin Bölge Mitinglerinin ar-
dından Trakya Bölge Mitingi 27 Aralık 
2014, Cumartesi günü, Lüleburgaz Kongre 
Meydanı’nda “Asgari ücret 1800 net! Taşe-
ronlaştırma kaldırılsın!, adı altında yapıldı.

• Konfederasyonumuz tarafından başlatı-
lan ASGARİ ÜCRET 1800 NET Kampanyası 
çerçevesinde 23 Aralık 2014, Salı günü, 
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12.00-14.00 saatleri arasında ülke çapında 
kitlesel basın açıklamaları ve bildiri dağı-
tımları yapıldı. Merkezi basın açıklaması 
saat. 12.00 ‘de Mecidiyeköy Meydanında 
gerçekleştirildi. 

• “ASGARİ ÜCRET 1800 NET” kampanyası 
çerçevesinde, 26 Aralık 2014 Cuma günü 
Saat 12.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı önünde Genel Başkanımız Kani 
BEKO tarafından kitlesel basın açıklaması 
yapıldı.

3) 2015 YILI ETKİNLİKLERİ

3.1) “Saraylar Değil, Ekmeğimiz 
Büyüsün”

• DİSK ve KESK olarak, savaşın, rantın, 
sermayenin, muhafazakarlığın bütçesine 
hayır demek ve “HALK İÇİN BÜTÇE DEMOK-
RATİK TÜRKİYE! Saraylar değil ekmeğimiz 
büyüsün!” talebimizi dile getirmek üzere, 
13 Aralık 2014, Cumartesi günü Ankara’da 
merkezi bir miting düzenlendi. 

•  Konfederasyonumuz üyesi Dev Sağlık-
İş Sendikamızın Maltepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesinde çalışan ve sen-
dikaya üye oldukları için işten atılan ve 
98 gündür direnişlerini sürdüren işçilere 
destek olmak için, 10 Ocak 2015 tarihin-
de Saat:14.00’de Maltepe Bölge Hastanesi 
önünde “İstanbul Direnİşçi Sarayı’nda Bu-
luşuyor” etkinliği düzenlendi. 

• DİSK Başkanlar Kurulu “BİRLEŞİK METAL-İŞ 
SENDİKAMIZIN MESS’E KARŞI GREVLERİ” gün-
demiyle 27 Ocak 2015, Salı günü Saat:11.00’de 
DİSK Genel Merkezinde toplandı.

• Nakliyat-İş sendikamızın örgütlendiği 
TEPE Home mağazalarında işçilerin işten 
atılması nedeniyle, Cevahir AVM’de bulu-
nan İstanbul’un Tepe Home mağazasında 
23 ocak 2015 Cuma günü Genel başkan 
Kani BEKO ve Nakliyat iş Sendikamız Genel 

Başkanı Ali Rıza KÜÇÜKOSMANOĞLU nun 
katıldığı basın açıklaması yapıldı.

• 41 işyerinde yaklaşık 15 bin metal işçi-
sini ilgilendiren toplu iş sözleşmesiyle ilgili 
29 Ocak’ta greve çıkma kararı alan Birleşik 
Metal-İş Sendikamıza, 26 Ocak 2015, Pazar-
tesi günü Saat:13.30’da Konfederasyonu-
muz, KESK, TMMOB ve TTB Genel Başkanlığı 
ve Sendikalarımızdan yöneticilerin katılı-
mıyla bir destek ziyaretinde bulunuldu. 

• Birleşik Metal-İş Grevlerinin yasaklan-
masına ilişkin Birleşik Metal-İş Sendikamı-
zın almış olduğu kararlar doğrultusunda 
çeşitli eylemler düzenlendi. 

• DİSK’in 48. Kuruluş yıldönümü 13-14 Şu-
bat 2015 tarihlerinde Kocaeli’nde etkinlik-
lerle kutlandı. 

3.2) DİSK 48. Yaşında. “Diren İşçi 
Mitingi” 

• 14 Şubat 2015, Cumartesi günü Konfede-
rasyonumuzun kuruluşunun 48. Yılı çerçe-
vesinde Kocaeli, Perşembe Pazarı’nda “Di-
ren İşçi” mitingi düzenlendi.

3.3) İçgüvenlik Reform Paketine Karşı 
Alanlardayız

• DİSK, KESK, TMMOB, TTB tarafından, top-
lumu derin çatışmalara sürükleyecek, 
kamu düzenini dinamitleyecek “İç Gü-
venlik Reformu Paketi”ne karşı 18 Şubat 
2015, Çarşamba günü Saat:12.30’da TBMM 
Dikmen Kapısı önünde Genel Başkanların 
katılımıyla basın toplantısı yapıldı. 

• İÇ GÜVENLİK YASA TASARISI na ilişkin 23 
Şubat 2015 Pazartesi günü bütün illerde 
DİSK, KESK, TMMOB, TTB çağrısıyla AKP bi-
nalarına yürüyüşler yapıldı.

• DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu top-
lantısı 25-26 Mart 2015 tarihlerinde Bolu 
Koru Otel’de yapıldı. 
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3.4) Newroz Kutlamaları;

• 21 Mart 2015 Cumartesi günü 
Diyarbakır’da yapılan kutlamalara Genel 
Başkan Kani Beko ve 22 Mart 2015 Pazar 
günü İstanbul’da yapılan kutlamalara Ge-
nel Sekreter Dr. Arzu Çerkezoğlu katıldı. 

3.5) 1 Mayıs 2015 Çalışmaları…

• DÖKK (DİSK Örgütlenme Koordinas-
yon Kurulu)’u, 7 Nisan 2015, Salı günü 
Saat:13.00’de DİSK genel Merkezinde top-
landı. 

•  DİSK Başkanlar Kurulu 24 Nisan 2015, 
Cuma günü DİSK Genel Merkezinde “1MA-
YIS” gündemiyle toplandı.

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin oluşturdu-
ğu 1 Mayıs 2015 Komitesi ve 1 Mayıs çağ-
rıcıları tarafından 25 Nisan 2015, Cumartesi 
günü basın açıklaması yapıldı. 

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından 
organize edilen 1 Mayıs 2015 kutlamaları 
anma programları İstanbul’da aşağıdaki 
program çerçevesinde gerçekleştirildi. 

• 1 Mayıs 2015 kutlamaları merkezi olarak 
Beşiktaş da toplanma ve oradan Taksim’e 
yürüyüş olarak belirlendi.

• Başta DİSK-KESK-TMMOB-TTB olmak üze-
re siyasal partiler, platformlar- demokratik 
kitle örgütleri- dernekler alınan bu ortak 
karar çerçevesinde Beşiktaş’ta toplandı. 
Ancak yürüyüş başlama saati geldiğinde 
, izin verilmeyerek saldırı başlatıldı.Topla-
nan kitle gaz ve su ile dağıtıldı. Gözaltılar 
yaşandı.

3.6) “Soma’yı Unutmadık, 
Unutturmayacağız…”

• Soma’da 301 maden işçisinin yaşamını 
kaybettiği “SOMA KATLİAMI”nın 1. Yıldönü-
münde DİSK, KESK, TMMOB, TTB tarafından 

SOMA’da anma etkinlikleri düzenlendi. 

• 13 Mayıs 2015, Çarşamba günü bütün 
illerde “SOMA’YI UNUTMADIK, UNUTTUR-
MAYACAĞIZ!” anma etkinlikleri gerçekleş-
tirildi. 

• 16 Mayıs 2015, Cumartesi günü DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla,siyasal 
parti, DKÖ’lerin katılımıyla SOMA’DA BÖL-
GESEL MİTİNG düzenlendi. 

• 15-16 Haziran direnişinin 45. Yılı etkinli-
ğinin, son günlerde Bursa’dan başlayarak 
yoğunlaşan Metal işçilerinin sarı sendika 
esaretinden kurtulmak için verdikleri mü-
cadelelerine destek ve dayanışma için 14 
Haziran 2015, Pazar günü Saat: 12.30 da 
Bursa Fomara Meydanında etkinlik ve ba-
sın açıklaması yapıldı. 

3.7) Direnişler

• Genel Başkan Kani BEKO, Başkan Yar-
dımcıları Celal Ovat ve Muzaffer Suba-
şı, 19 Haziran 2015’te  SeraPool Porselen 
fabrikasındaki DİSK üyesi Cam-Keramik İş 
Sendikası’na üye olan işçilerin başlattığı 
direnişi ziyaret ederek basın açıklaması 
yaptı. Ziyarete, DİSK/Tümka-İş Sendika-
sı Genel Başkanı İlhan Özel, DİSK İstanbul 
Anadolu Yakası Temsilcisi Nevzat Karataş, 
DİSK/Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 
Nolu Şube Başkanı Mahmut Şengül ve CHP 
Pendik İlçe Başkanı Kemal Ercan ve çeşitli 
sendikalara üye işçiler de destek verdi.

• Genel Başkan Kani Beko, 20 Kasım 
2015’te  Limter-İş Genel Başkanı Kam-
ber Saygılı, Tümka-İş Genel Başkanı İlhan 
Özer,  Gıda-İş Genel Sekreteri Seyit Aslan 
ile birlikte  SeraPool fabrikası işvereninin  
“yasadışı grev” yaptıkları iddiasıyla Cam-
Keramik İş sendikamız ve direnişçi işçi-
lere karşı açtığı davanın ilk duruşmasına 
katıldı. 
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• Divan Turizm İşletmelerinde çalışan iş-
çilerin Gıda-İş Sendikamıza üye oldukları 
için işten çıkartılmaları işyeri önünde bir 
basın açıklaması yapılar protesto edildi. 

• Limter-İş Sendikamıza üye olan ADORE 
Oyuncak Fabrikası çalışanlarının fabrika 
satış mağazası önündeki sürdürdükleri di-
reniş DİSK ve üye sendikalarımız tarafın-
dan ziyaret edilerek dayanışma sergilendi. 

3.8) Anlamalar

• Kaybettiğimiz DİSK Kurucu Genel Baş-
kanı Kemal Türkler, DİSK yönetim kurulu 
üyesi ve Genel İş Sendikası Genel Başkanı 
İsmail Hakkı Önal, İlerici Deri-İş Genel Baş-
kanı Kenan Budak, DİSK Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Genel-İş Genel Başkanı Mahmut 
Seren, Sosyal-İş Sendikası Genel Başka-
nı Özcan KESKEÇ, DİSK Kurucusu ve genel 
Başkanlarından Kemal NEBİOĞLU , Kon-
federasyonumuz kurucusu ve Lastik-İş 
Sendikamızın Onursal Genel Başkanı Rıza 
KUAS, Konfederasyonumuz Genel Başkan-
larından Abdullah Baştürk mezarları başın-
da anıldı.

3.9) Barış Yürüyüşü

• 26 Temmuz 2015 Pazar günü Konfede-
rasyonumuz DİSK’in de bileşeni olduğu 
Barış Bloku tarafından İstanbul’da “BÜ-
YÜK BARIŞ YÜRÜYÜŞÜ” düzenlendi. Saat 
:16.00’da toplanılarak İstanbul Tepebaşı 
TRT binasının önünden Aksaray Meydanı-
na yürüyüş gerçekleştirildi. 

3.10) 1 Eylül Dünya Barış Günü 
Etkinlikleri 

• Konfederasyonumuz DİSK’inde bileşeni 
olduğu Barış Bloku tarafından, 9 Ağustos 
2015, Pazar günü Saat.17.00’de İstanbul’da 
Bakırköy Halk Pazarında AKP Savaş İstiyor! 
Barışı Biz İnşa Edeceğiz! şiarıyla “BARIŞ Mİ-
TİNGİ” düzenlendi. 

•  DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Genel Baş-
kanlarının katılımıyla 14 Ağustos 2015, 
Cuma günü Saat: 12.00’de ülkemizdeki 
son gelişmelere ilişkin TBMM Dikmen Ka-
pısı girişinde basın açıklaması yapıldı. 

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından 
ortak organize edilen 1 Eylül Dünya Barış 
günü etkinlikleri kapsamında merkezi et-
kinlik 1 Eylül 2015 Salı günü Kırklareli /Lü-
leburgaz Kongre Meydanında olmak üzere 
tüm bölgelerde gerçekleştirildi. 

• DÖKK (DİSK Örgütlenme Koordinasyon 
Kurulu ülkemizde yaşanan son gelişmeler 
ve sendikalarımızın örgütlenme çalışmala-
rının değerlendirilmesi gündemiyle 8 Ey-
lül 2015 tarihinde DİSK Genel Merkezinde 
toplantı. 

3.11) 10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi 
Mitingi “Ankara Katliamı”

• DİSK, KESK, TMMOB, TTB tarafından 
Ankara’da yapılmakta olan EMEK –BARIŞ- 
DEMOKRASİ Mitingimize gerçekleştirilen 
insanlık dışı saldırı ve 101 vatandaşımızın 
katledilmesi üzerine GENEL YAS VE GENEL 
GREV kararı alınarak; 

1) 11-12-13 Ekim tarihlerinde “GENEL YAS” 
tutulmasına,

2)  Sendika genel merkez, şube binaların-
da bayrakların yarıya indirilerek, siyah yas 
bez ve pankartlarının asılmasına, yakalara 
siyah kurdele takılmasına,

3) 12 ve 13 Ekim tarihlerinde alınan genel 
grev kararı çerçevesinde işyerlerinde üre-
timden gelen gücümüzün kullanılmasına,

4) Evlerimizin balkonlarından siyah yas 
bezlerinin sarkıtılmasına,

5) Kaybettiğimiz arkadaşlarımız için dü-
zenlenecek cenaze törenlerine katılım 
sağlanmasına,Karar verilmiştir.. 
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• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından 10 
Ekim 2015 tarihinde Ankara’da düzenle-
nen EMEK-BARIŞ- DEMOKRASİ mitinginde 
hayatını kaybedenleri anmak için her ayın 
10’unda anma etkinlikleri gerçekleştiril-
mesine karar verildi. İlk anma etkinliği 10 
Kasım 2015 Salı günü Saat:10.04’de Ankara 
Garı önünde yapıldı. 

3.12) “Emeğin Hakları İçin 
Yürüyoruz”…

• Konfederasyonumuz tarafından, önü-
müzdeki günlerde Asgari Ücret, Taşeron 
İşçilik ve Kıdem Tazminatı konularına 
ilişkin olarak, ülke çapında üyelerimizi 
ve tüm çalışanları kapsayan bir kampan-
ya başlattı. Yönetim Kurulumuz; KARLAR 
AZAMİ, ÜCRET NEDEN ASGARİ! ÜCRET YÜK 
DEĞİLDİR! GEÇİM ÜCRETİ İSTİYORUZ! Baş-
lığıyla asgari ücret ile ilgili taleplerini ve 
programını 18 Kasım 2015 tarihinde DİSK 
Genel Merkezin’de yapılan bir basın top-
lantısıyla açıkladı. 

•  DÖKK (DİSK Örgütlenme Koordinasyon 
Kurulu) 27 Kasım 2015 tarihinde, Asgari 
Ücret, Taşeron işçilik ve kıdem tazminatı 
konusunda sürdürülecek kampanyanın 

görüşülmesi gündemiyle DİSK Genel Mer-
kezinde toplandı. 

• Konfederasyonumuz tarafından başla-
tılan; EMEĞİN HAKLARI İÇİN YÜRÜYORUZ” 
kampanyası çalışmaları ışığında 8 Aralık 
2015 tarihinde İstanbul Mecidiyeköy Mey-
danında kitlesel basın açıklaması yapıla-
rak bildiriler dağıtıldı. 

• 9 Aralık 2015 tarihlerinde bütün bölge 
ve il temsilciliklerinde kitlesel basın açıkla-
maları yapılarak, bildiriler dağıtıldı.

• 18 Aralık 2015 tarihinde İzmir Gündoğdu 
Meydanı’nda kitlesel bir yürüyüş düzen-
lendi.

• 10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi An-
kara Mitinginde hayatını kaybedenler 10 
Aralık 2015 tarihinde merkezi anma Anka-
ra Tren Garı olmak üzere tüm illerde yapı-
lan etkinliklerle anıldı. 

• Kartal Adliyesinde çalışan, 3 aydır maaş-
larını alamadıkları için direnen Dev Turizm-
İş Sendikamız üyesi işçilere destek olmak 
için 17 Aralık 2015 tarihinde Kartal adliyesi 
önünde dayanışma etkinliği yapıldı. 



1) GİRİŞ

Çağımız “iletişim çağı” olarak genel ka-
bul gören bir anlatımla ifade edilmek-
tedir. Bilgiye çabuk ulaşmanın çok 

önemli olduğu günümüzde, aynı zaman-
da “doğru bilgi”ye (habere vs.) de ulaşmak 
önemlidir. Teknolojideki muazzam gelişim-
le birlikte dilimize ve gündemimize yerle-
şen sözcüklerden biri iletişim ise diğeri de 
“telekomünikasyon”dur.

Telekomünikasyon basit radyo sinyallerin-
den televizyona, kablolu telefonlardan cep 
ve görüntülü telefonlara, uydu haberleşme-
lerinden internete kadar çok geniş bir yel-
pazeye sahiptir. Duyum, yazı, resim, simge 
ya da her çeşit bilginin tel, radyo, optik ile 
başka elektromanyetik dizgelerle iletilmesi-
ni, bunların yayımını ya da alınmasını ifade 
eder. 

İletişim araçları ve teknolojik gelişim, önceki 
dönemden kalan kimi araçları (telgraf, teksir 
makinesi, serigrafi, kısmen faks vb.) bir nevi 
tasfiye etmiş, kullanılamaz hale getirmiştir. 
Neredeyse her büroda/evde bulunan tekno-
lojik printer/yazıcı’lar matbaanın iletişimdeki 
etkisini kısmen kırmıştır. İnternet teknolojisi, 
gazete, dergi gibi yayın araçlarını, TV kanal-
ları ise geçmişte önemli ideolojik etkisi bulu-
nan sinema ve radyoyu zayıflatmıştır. Başka 
bir deyişle teknik araçlar yerlerini (görsel et-
kisi yüksek) dijital ve elektronik araçlara bı-
rakmıştır. Çünkü iletişim çağı aynı zamanda 
hız çağıdır.

Türkiye’de karasal yayın yapan 247 televiz-
yon ve 1.057 radyo, uydu üzerinden yayın 
yapan 205 televizyon ve 63 radyo, kablo 
üzerinden yayın yapan 101 televizyon ol-
mak üzere toplam 553 televizyon ve 1.120 
radyo bulunmaktadır.

Yaklaşık olarak günümüzde 55 yaygın, 23 

bölgesel, 2.381 yerel olmak üzere toplam 
2.459 gazete yayın yapmaktadır. Yüksek ti-
raja sahip ilk 5 gazetenin toplam tiraj sayısı 
2 milyon 465 bin 305’tir.

Fakat tirajlardaki bu zayıflığa karşın 
Türkiye’de 35 milyon Facebook ve 15 mil-
yon civarında Twitter hesabı bulunmaktadır. 
Aktif kullanıcı olarak dünyanın ilk üçünde 
yer alıyoruz. Facebook ve Twitter’ın ülkeler 
arası “düşünce gümrüğü”nü kaldırdığı söy-
lenebilir. Örneğin Türkiye’den yazıyorsunuz 
Çin’de okunuyor ve cevap veriliyor. Çok sa-
yıda web sitesi, bloger, “twitter TV” (Çapul.
TV, Vagus TV vs.) daha adını duymadığımız 
ve iki üç kişi ile yapılan yayınlar var. Yani 
TRT’nin 15 bin kişi ile, özel TV’lerin binlerce 
kişi ile yaptığını artık birkaç kişi yapabiliyor. 
(DİSK canlı yayın platformu PERİSCOPE’u Ey-
lül 2015’den itibaren kullanmaya başlamış, 
13 canlı yayın sonrasında 3.200 takipçiye 
ulaşmıştır. Canlı yayınlarımız 15 bine yakın 
beğeni almıştır.)

Yani kısaca, günümüzde Dünya artık yaygın 
deyişle “evrensel bir köy” oldu.

Gelişen teknolojiyle birlikte bilgiye ulaş-
manın kolay olduğu düşünülse de (Google, 
Yahoo gibi arama motorları saniyede mil-
yarlarca bilgiyi önünüze getirse bile) diğer 
yandan “doğru bilgi”ye (muhalif bilgi, haber, 
iletişim vs.) ulaşmak, yaygın dezenformas-
yon ve telekomünikasyon ağlarının devletin 
sıkı kontrolünden geçmesinden kaynaklı 
olarak çeşitli zorluklar içerir. 

Geniş kitlelere seslenme olanağı olan “yay-
gın medya” ya da “ana akım medya” diye 
tabir edilen (TV kanalları, gazeteler vs.) ve 
büyük sermaye gruplarının sahip olduğu ile-
tişim araçları siyasi iktidarlara paralel yayın 
yaptıklarından, muhaliflerin topluma sesleri-
ni duyurabilmeleri, düşüncelerini açıklama-
ları, etkinliklerini yaygınlaştırabilmeleri bu 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ RAPORU
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kanaldan neredeyse imkânsızdır. Göreceli 
olarak daha “az” kitlelere hitap eden sol, 
sosyalist, emek yanlısı yayın organları çalı-
şanların sesine kulak vermekte, sayfalarında 
veya ekranlarında yer açmaktadırlar. 

Son birkaç yılda teknolojideki gelişim “sosyal 
medya” olarak adlandırılan internet ortamı-
nı (kitlesel ulaşım ve ekonomik olarak) alter-
natif hale getirmiş olsa da, ülkemizde baskı 
ve yasakların, sansür ve manipülasyonların 
geldiği nokta, son dönemde yaşadığımız 
Twitter ve Youtube yasakları nihai olarak 
devletin bu alandaki katı denetimini gözler 
önüne sermektedir. (Ayrıca konunun önemi 
açısından, AKP’nin 2013 yılı sonu itibariyle 
sosyal medya alanında aktif yer alacak 6 bin 
kişilik bir “ordu” oluşturduğu unutulmamalı.)

Bütün bunlara rağmen, bu gelişmeler ve 
içinde bulunulan durum, muhalif kurumların 
ve hareketlerin kendi medyalarını (iletişim 
araç ve olanaklarını) oluşturmalarını zorunlu 
kılmaktadır. 

Yeni sendikal alanı düzenleyen yeni yasayla 
birlikte sendika üyeliğinin “e-devlet” adıyla 
dijital ortama alındığını da hesaba katarak, 
artık can alıcı sorumuzu sorabiliriz: Konfe-
derasyonumuz DİSK ve üye sendikalarımız 
yaygın iletişim araçlarından hangi ölçüde 
yararlanmakta ve bunları nasıl kullanmak-
tadır? 

Kendi mevcut kitlesiyle iletişim kurma veya 
bilgi aktarmada ya da yeni insanlar kazan-
ma konusunda hayati önem taşıyan bu 
konuda yeterli istihdam ve örgütlenmeler 
yaratılmış mıdır?

Geçtiğimiz aylarda, sendikalarımızın basın-
yayın dairelerinin de katılımıyla iki toplantı 
yapmış ve bu toplantılarda:

1) İçinden geçtiğimiz süreçte, sendikal mü-
cadele ve toplumsal gelişmeler karşısında 
mevcut yayınlarımızın (DİSK’İN SESİ, DİSK-AR, 
DİSK DERGİSİ) güçlendirilmesi ve teknolojik 
olanaklardan yararlanılması,

2) Konfederasyon üyesi sendikalarımızın ya-
yın politikalarının ve olanaklarının ortaklaş-
tırılması,

3) İletişim teknolojisindeki gelişmelerle bir-
likte yaygınlaşan, yeni kitlesel iletişim araç-
larının ve sosyal medya olanaklarının aktif 
kullanılması,

4) Web sitemiz www.disk.org.tr’nin yeniden 
tasarlanarak güncellenmesi başta olmak 
üzere, internet üzerinden yayın yapan Fa-
cebook ya da Twitter gibi sosyal paylaşım 
sitelerinde açılan hesaplarımızın aktifleştiril-
mesi, 

konularını gündemimize almıştık. Bunları 
büyük oranda hayata geçirdik. (Sayısal dö-
küm sonraki sayfalarda görülecektir)

Birkaçını ekonomik zorluklarından dolayı 
saymazsak sendikalarımız bir bütün olarak, 
değişik periyodlarda en az bir dergi çıkart-
makta, web sitelerini kullanmakta, sosyal 
medyayı ise (takipçi sayıları düşük olarak) 
kısmen kullanmaktadırlar. Yine de sosyal 
medyayı etkin olarak kullanmayan sendika-
larımız bulunmaktadır. (Konuya ilişkin geniş 
döküm sonraki sayfalarda görülecektir)

Çoğunlukla üyelerimizin tamamına dahi 
ulaşmayan, şube ve temsilciliklerde numu-
ne düzeyinde kullanılan afiş, bildiri, broşür 
ve dergiler eski geleneksel yöntem üzerin-
den sürmektedir. Yazılı/basılı malzemelerin 
önemli olmasıyla birlikte, içerik ve okunurlu-
ğu açısından yararlı etkisini gözlemleyeme-
diğimiz, sendika bürolarında tozlanmaya bı-
rakılmış oldukları, kabullenmemiz gereken 
acı bir gerçektir.

Bazı sendikalarımızın henüz aktif olarak kul-
lanamadıkları web sitelerimizin durumu ise 
içler acısıdır. Sitenin görünümünden kolay 
kullanımına, gerekli bilgi eksikliklerinden 
sayfanın güncellenmesine varıncaya kadar 
bir dizi sorun bu sitelerimizin takibini zorlaş-
tırmaktadır. Çoğu sendikamızın logosu dahi 
bizzat kendileri tarafından bile kullanılamaz 
durumdadır. Evet, ekonomik zorluklar önem-
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li bir gerekçedir, fakat yeterli değildir. Sınıflar 
mücadelesine katkı sunmak isteyen genç 
kuşağın önemli bir bölümünün enerji ve bilgi 
birikimi (şu veya bu nedenle) bu alanda nere-
deyse hiç değerlendirilememektedir. 

Gerek işçi ve gerekse çalışan konumundaki 
genç emekçiler (ya da işçi potansiyeli olan 
geniş öğrenci yığınları) teknolojiyi yaygın 
olarak kullanan profil sunmaktadırlar. Eko-
nomik durumlarına bakmaksızın birçoğu-
nun (en azından cep telefonlarında) son mo-
del teknolojiyi kullandıkları bilinmektedir. 
Yoksulluk ve açlık sınırında yaşayan, en dü-
şük ücretle çalışılan bir işkolundaki işçilerin 
belli bir kısmının akıllı telefon olarak bilinen 
android bir cihaza veya en azından, çocuğu 
için evine aldığı bir kompütüre sahip olduğu 
da bilinen bir gerçektir. Buna karşın, sendika 
yönetimlerinde bulunan arkadaşların birço-
ğunun teknolojiyle herhangi bir irtibatlarının 
olmaması, sendikalarımızın eğitim program-
larına kesinlikle alması gereken önemli bir 
sorundur.

Gezi Direnişi’nde yer alan alt ve orta sınıfların 
azımsanmayacak çoğunluğu esasında işçi 
nitelikli beyaz yakalılardan ve ücret karşılı-
ğında çalışan insanlardan oluşmaktadır. Di-
reniş sırası ve sonrasında bu kesimlerin ör-
gütlenme taleplerini karşılayamamamızdaki 
en büyük eksikliklerden biri, onların iletişim 
dilini ve araçlarını yeterli olarak kullanama-
mız olmuştur. AKP diktatörlüğüne karşı ken-
diliğinden direniş sergileyen binlerce insan, 
günümüzün iletişim araçlarını ve dilini anın-
da kullanarak, birbirlerini tanımayan yüzbin-
lerle birkaç gün içerisinde iletişim kurmayı 
becermişlerdir. Bu açıdan bakıldığında, kla-
sik iletişim ve anlayış yöntemlerinde ısrar 
eden mevcut örgütlenmeler Gezi Direnişi 
esnasında oldukça “geri” bir pozisyonda kal-
mışlardır.

Sayıları binleri bulan bu insanlarla iletişime 
geçmek için yeterli araca sahip olmadığımız 
gibi, yeterli bir istihdama sahip olduğumuz 
da söylenilemez.

Diğer bir sorun alanı ise, özellikle sosyal 
medyada ve eğitimde önemli bir fonksiyo-
nu olan, öğrenme ve iletişimi kolaylaştıran 
bir araç olarak “görsel dil”in (video, fotoğraf, 
oyun vb.) yeterli derecede geliştirilememiş 
ve kullanılamamış olmasıdır.

Kongrelerimizde, toplantılarımızda, geceler-
de, ya da etkinliklerimizde yer alan video 
veya sinevizyon gösterimlerimiz ya içe-
rik olarak zayıf ve alelacele yapılmış ya da 
kuru ajitasyonu geçmeyen düzeydedir. Bu 
konuda da sendikalarımızda ve konfede-
rasyonumuzda yeterli bir istihdam olmadığı 
gibi, profesyonel veya amatör olarak bu işi 
yapan, emek hareketine gönül vermiş un-
surlardan yararlanamamaktayız. Dolayısıyla, 
eğitim ve iletişim konularında ister istemez 
zayıflıklarımız söz konusu olmaktadır.

Sonuç olarak; çağımızın yeni anlatım teknik-
lerinden elimizden geldiğince yararlanmamız, 
geçmiş, demode yöntemlerden sıyrılmamız, 
okunmayan ve kimseye ulaşmayan dergi, ga-
zete, bildiri, broşür, afiş gibi materyalleri daha 
okunur ve görünür kılmamız gerekmektedir. 
Yaşadığı çağa ve koşullara ayak uydurama-
yan, o koşulları algılayıp ona uygun araçlar 
ve olanaklar geliştiremeyenler, doğal olarak, 
yaşamaları için gerekli olan yenilenmeye de 
sahip olamayacakları için hayata etkili bir şe-
kilde tutunamayacaklardır.

Politik, ekonomik ve toplumsal koşulların gi-
derek sertleştiği; güvencesizliğin, taşeronlaş-
tırmanın, keyfiliğin, iş cinayetlerinin ayyuka 
çıktığı; siyasi iktidarın diktatoryal yönelimini 
bütün toplumsal alanlarda açıkça hissettir-
diği, işçi sınıfına yönelik saldırılarını devletin 
tüm olanaklarını kullanarak artırdığı bir dö-
nemde işçi sınıfının ideolojik mücadelesini 
geliştirmesinin önemi ortadadır. Demokratik 
hak ve özgürlükler mücadelesiyle bütünleş-
miş sınıf ve kitle sendikacılığının ideolojik 
mücadeleyi her alanda yürütmesi için ihti-
yaç duyduğu ve duyacağı araçlar onu keş-
fetmemiz ve yararlı olarak kullanmamız için 
karşımızda durmaktadır. 
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Mücadele tek yönlü ve durağan değildir. İşçi 
sınıfı, işyerlerini de aşan çok yönlü bir kuşat-
ma altındadır. Kültürden sanata, siyasetten 
ekonomiye, sosyal yaşamdan günlük dav-
ranışlarımıza kadar, toplumsal yapının AKP 
siyaseti tarafından yeniden organize edildiği 
bir dönemden geçmekteyiz. 

Bununla birlikte siyasi iktidar, önceki ege-
menlerden devraldığı yöntemleri (baskı ve 
terör kadar zor dışı yöntemleri de), düzene 
muhalif güçleri etkisizleştirmekte yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Ve zor dışı yöntem-
lerin en etkilisi olan ideolojik hegemonyanın 
sağlanması çabası, insanları kendi nesnellik-
leri dışında yaşatmayı ve onların kendilerini 
tanımamalarını hedefler. Bu saldırılarla kitle-
lerin sürüklenip geldikleri yer, egemen ya-
pının yeniden üretildiği yerdir. Gerek üretim 
sürecinde, gerek dolaşım sürecinde ve en 
önemlisi toplumsal ilişkilerin belirlenmesin-
de (yaşam kültürü, ideoloji, etik vb.) insanlar 
toplumsal bir özne olma konumundan bü-
tünüyle uzaklaşmaktadır.

Toplumsal yaşamın üretilmesinde belirleyi-
ci fonksiyonu olamayan, kendi dışında her 
şeyin seyirlik nesneler haline getirilmesi 
karşısında atomize edilen insan yalnız bı-
rakılmıştır. İşbölümü nedeniyle, tüketimin 
kölesi olması nedeniyle, kendini ifade ede-
cek kanalları bulamadığı, sadece sunulanı 
beklediği ve sunulduğu biçimde tükettiği 
için, örgütlü bir güç olamadığı ve örgütlen-
miş sosyal ilişkiler içinde yer almadığı için 
yalnızdır. Dışında kalan her şey onun için bir 
cehennemdir. 

Bu insan, bırakın düzene alternatif devrim-
ci bir ideolojinin yanında yer almayı, düzen 
içi politik faaliyetlere bile seyirci kalmakta-
dır. Egemen ideoloji, yaratmayı başardığı 
bu nötr insanın boş zamanlarını dahi yine 
kendi yarattığı çeşitli araçlar vasıtasıyla sö-
mürmektedir. Onların insanlığı sömürülerek, 
insanca özlemlerinden giderek arındırılmak-
ta; gerek toplumsal işbölümünün yeniden 
organize edilmesi ve gerekse manipülasyon 
yöntemleriyle kendine ve topluma yabancı-

laşan, yalnızlığa hapsolmuş bir toplum iske-
leti oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Çünkü, özlemsizleştirilmiş, tektipleşmiş, bi-
reyci, rekabetçi ve kısa vadeli çıkarları dışın-
da hiçbir şey düşünmeyen bu insan tipi AKP 
siyasetinin kitle tabanını oluşturmaktadır. 
“Çoğulculuk” adı altında tekseslilik, “ileri de-
mokrasi” adı altında yeni bir diktatörlük bi-
çimlenmektedir. AKP’nin yaratmaya çalıştığı 
bu dünyada yoksullara, eğitimsizlere, köy-
lülere, modası geçmiş sayılanlara, ötekilere, 
farklı ütopyalar arayanlara yer yoktur.

Düzen bir yandan her gün insanların umut-
larını kırarken, diğer yandan da mevcut ile-
tişim ve reklam teknolojisiyle yine her gün 
umutları imaj düzleminde de olsa tazeleye-
bilmektedir. Gerçeğin çarpıtılmış veya ters 
yüz edilmiş biçimleri olarak çeşitli imgeler, 
söz yığınları ve görüntüler insanlara boca 
edilmekte, zihinler böylece gerçeklikten ko-
parılarak söz kuşatılıp körleştirilmektedir. 

Kapitalist ideoloji en masum biçimler ve gö-
rüntülerin içine yerleşmekte, işaretler, sesler 
ve sözlerden oluşan bütün bir dilin en ücra 
köşelerine kadar sokulmakta ve üstelik bü-
tün bunları kendini ustaca gizleyerek yapa-
bilmektedir. Bu nedenle sözlerin, görüntü-
lerin ve seslerin üstündeki yaldızı kazımak 
giderek daha fazla önem kazanmaktadır. 

Ama sorun sadece bu kadarıyla üstesinden 
gelinebilecek bir şey olsaydı görece daha 
kolay bir mücadele söz konusu olurdu. So-
run bu kazıma eyleminden daha öte, bir 
bütün olarak karşı bir dil oluşturabilme so-
runudur. Bugün kapitalizmin ürettiği kültür 
içinde gelişen teknolojik ve biçimsel olanak-
ları tümden yadsımaksızın düzenin kültü-
rüne ve diline karşıt bir karşı kültür ve dil 
üretmek gerekmektedir. 

Bunun için ihtiyaç duyduğumuz çok boyutlu 
iletişim araçlarını kullanma konusunda atıl 
kalmamalıyız.

Buraya kadar olan kısım elbette ki Basın Ya-
yın ve Halkla İlişkiler Dairemizin sorun alan-
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larıyla ilintili olarak ele alınmıştır. Asıl olan, 
Örgütlenme Dairelerimizin işçi ve hedef kit-
lemiz konumundaki potansiyelle “yüzyüze”, 
karşılıklı canlı ilişkiler kurması ve örgütlen-
meleridir.

2) BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER 
DAİRESİ YAYIN FAALİYETLERİ

Dairemiz, Nisan 2013-Ocak 2016 döneminde 
Yönetim Kurulumuzun ve Daire Başkanımızın 
vermiş olduğu görevleri diğer uzmanlık daire-
leriyle eşgüdüm içinde yerine getirmiştir.

DİSK’in 14. çalışma döneminde yaptığı görsel 
ve yazılı çalışmalar ile sosyal medyada yap-
tığı çalışmalar şunlardır:

2.1) Basın Ajansı

Olağanüstü Genel Kurulumuzun yapıldığı 
2013 yılının Nisan ayından bu yana toplam 
587 adet açıklama yaptık. Diğer emek ve 
meslek örgütleriyle ortak yaptığımız açık-
lama sayısı ise Bunları yıl yıl sıralayacak 
olursak:

• 2013’te DİSK 147, ortak açıklama 23,

• 2014’te DİSK 166, ortak açıklama 42,

• 2015’te DİSK 139, ortak açıklama 55,

• 2016 Ocak ayı itibariyle de 13 DİSK açık-
laması,

• 2 adet de ortak basın açıklaması yayın-
ladık.

2.2) DİSK’in Sesi

DİSK’İN SESİ, DİSK’in sendikal politikalarını, 
toplumsal sorunlara yaklaşımını gerek üye-
leriyle gerekse de kamuoyuyla paylaşması 
açısından önemli bir araçtır.

Dergimizin periyodik olarak yayınlanması 
için “altyapı”, dağıtım ve personel sorunu söz 
konusudur. Bu sorunlara rağmen, 2013’ten 
bugüne 3 tanesi Cumhuriyet gazetesi eki 
olarak da yayınlanan dergimiz toplam 12 
sayıda 320 bin baskı yaptı.

Kıdem tazminatına ilişkin duvar gazetesi, 
bildiri ve broşürlerimiz de DİSK’İN SESİ özel 
sayısı olarak yayınlandı.

2.3) Bildiri-Broşür

DİSK’İN SESİ özel sayısı olarak 2013’ten bu 
yana toplam 62 adet bildiri ve broşür yayın-
ladık. 

2.4) DİSK Yayınları (Kitap)

14. Dönem boyunca DİSK Yayınları’ndan 

• DİSK-AR Tartışmaları - “GEZİ DİRENİŞİ, İŞÇİ 
SINIFI VE SENDİKALAR” (Eylül 2014)

• 1 Mayıs Savunması - “1 Mayıs Alanı’na 
Özgürlük! EMEKÇİLER FAŞİZMİ YARGILIYOR” 
(Mayıs 2015)

• İşçi Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, İşveren 
Yükümlülükleri ve İşçi Hakları (Haziran 2015)

• Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi (Haziran 
2015)

• 6331 Sayılı İSG Kanunu ve İlgili Temel ILO 
Sözleşmeleri

kitapları yayınlandı.

2.5) DİSK-AR Yayınları

Araştırma Dairesi ile Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi’nin ortaklaşa çalışmasıyla bu 
dönemde 4 sayı yayınlanan DİSK-AR dergisi-
nin dosya konuları şunlardır:

• “ÜCRET” (2013)

• “Taşerondan Kiralık İşçiliğe: ‘YENİ’ İSTİH-
DAM BİÇİMLERİ” (2014)

• “KAPİTALİZMİN KRİZİ VE İŞÇİ SINIFI” (2014)

• “İŞÇİ SINIFI ve GÖÇ” (2015)

2.6) Afişler

Etkili bir propaganda ve ilan aracı olan afişi 
geçtiğimiz dönemde de yaygın olarak kul-
landık. Sadece Konfederasyonumuzun de-
ğil, ortak eylem ve etkinliklerin afişlerini de 
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dairemizde ürettik. Üç yılda baskısı yapılan 
34 adet afişi kronolojik olarak şöyle sırala-
yabiliriz:

1) Gaziantep Mitingi - “EMPERYALİZMİN TAŞE-
RONU OLMAYACAĞIZ, ORTADOĞU’NUN GELE-
CEĞİNİ HALKLAR BELİRLEYECEK!” (Ocak 2013)

2) DİSK 46. YIL, “GREVDEKİ DAİYANG-SK İŞÇİ-
LERİYLE OMUZ OMUZA!” (13 Şubat 2013)

3) 8 Mart Mitingi - “KADIN, YAŞAM, ÖZGÜR-
LÜK!” (8 Mart 2013)

4) 1 Mayıs 2013 - “Sömürünün, Savaşın ve 
Gericiliğin Kalesi TAŞERON CUMHURİYETİNİ 
YIKACAĞIZ!”

5) 15-16 Haziran’ın Işığında AKP Diktatörlü-
ğüne Karşı DİRENİYORUZ, KAZANACAĞIZ! (Ha-
ziran 2013)

6) “KIDEM TAZMİNATIMIZI MÜCADELEYLE KA-
ZANDIK, VERMEYECEĞİZ!” (Ocak 2014)

7) Özgürlük, Barış, Demokrasi, Adalet ve 
Emek Ankara Mitingi - “BOZUK DÜZENDE 
SAĞLAM ÇARK OLMAZ!” (11 Ocak 2014)

8) DİSK 47. YIL, “SINIFLAR MÜCADELESİNDE 47. 
YIL” (13 Şubat 2014)

9) 8 Mart Mitingi - “EMEĞİMİZİN, BEDENİMİZİN, 
KİMLİĞİMİZİN ÖZGÜRLEŞMESİ İÇİN SOKAKLAR-
DAYIZ!” (8 Mart 2014)

10) Yolsuzluğa Batmış, İşçi Düşmanı AKP’ye 
Oy Yok! (Mart 2014)

11) Sendikalı OL, DİSK’li Ol! (Mart 2014)

12) 1 Mayıs 2014 - “Güvencesizliğe, İş Cina-
yetlerine, Taşeronlaştırmaya Dur Demek İçin 
1 MAYIS’TA ALANLARA!”

13) 1 Mayıs 2014 - “Eşitlik, Özgürlük, Barış, 
Adalet ve Demokrasi İçin #DİRENİŞÇİ!”

14) 1 Mayıs 2014 - “Emek, Barış, Eşitlik, Öz-
gürlük İçin MÜCADELEYE DEVAM!” (DİSK-
KESK-TMMOB-TTB)

15) Kadıköy Soma Mitingi - “TAŞERON 

ÖLÜM DEMEKTİR YASAKLANSIN!” DİSK-KESK-
TMMOB-TTB (25 Mayıs 2014)

16) 1 Eylül Kadıköy Mitingi - “Emperyalizmin 
ve İktidarın Savaşına Karşı HALKLAR BARIŞ 
İSTİYOR!” (31 Ağustos 2014)

17) 12 Eylül AKP ile Sürüyor! (2014)

18) İzmir Mitingi - “TAŞERONA KARŞI #DİRE-
NİŞÇİ” (22 Eylül 2014)

19) Halk İçin Bütçe, Demokratik Türkiye An-
kara Mitingi - “SARAYLAR DEĞİL EKMEĞİMİZ 
BÜYÜSÜN!” (13 Aralık 2014)

20) Asgari Ücret Trakya Mitingi - “TAŞERON-
LAŞTIRMA YASAKLANSIN!” (27 Aralık 2014)

21) Birleşik Metal-İş Grevi - “YAŞASIN METAL 
İŞÇİLERİNİN ONURLU GREVİ!” (Ocak 2015)

22) Emekçiler Faşizmi Yargılıyor - “TAKSİM 
1 MAYIS ALANIDIR, YARGILANAMAZ!” DİSK-
KESK-TMMOB-TTB (6 Şubat 2015)

23) DİSK 48. YIL, Kocaeli #Direnİşçi Mitingi - 
“İŞÇİ SINIFININ ONURU DİSK 48 YAŞINDA!” (14 
Şubat 2015)

24) Kadın İşçiler Komisyonu - “DİSK’Lİ KADIN-
LAR BULUŞUYOR!” (22 Şubat 2015)

25) “Kıdem Tazminatlarımız İş Güvencemiz-
dir, Yok Edilemez! KÖLELİĞE KARŞI #DİRENİŞ-
Çİ!” (Mart 2015)

26) 8 Mart Mitingi - “Kuralsız, Güvencesiz Ça-
lışmaya, Ayrımcılık ve Kadın Cinayetlerine 
Karşı YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!” (8 Mart 
2015)

27) 1 Mayıs 2015 - “İnsanca, Özgürce, Kardeş-
çe Yaşamak İçin 1 MAYIS”

28) 1 Mayıs 2015 - “Demokrasi, Özgürlük, 
Eşitlik ve Barış İçin ALANLARDAYIZ!”

29) “TAŞERON ÇALIŞTIRMA YASAKLANSIN! 
Ayrımsız, Kayıtsız, Şartsız Tüm Taşeron İşçi-
lere Kadro!” (Mayıs 2015)

30) Soma Mitingi - “İş Cinayetlerine, Taşe-
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ron Köleliğine, Sefalet Ücretlerine Karşı 16 
MAYIS’TA SOMA’YA YAŞAMI SAVUNMAYA!” 
(16 Mayıs 2015)

31) “Savaş Politikalarına Hayır! BARIŞ EMEKLE 
GELECEK!” (1 Eylül 2015)

32) Ankara Emek, Barış, Demokrasi Mitingi  
“SAVAŞ İNAT BARIŞ HEMEN ŞİMDİ!” (10 Ekim 
2015)

33) “Kârlar Azami, Ücret Neden Asgari? AS-
GARİ ÜCRET 1900 NET!” (Kasım 2015)

34) “KIDEM TAZMİNATLARIMIZ İŞ GÜVENCE-
MİZDİR, DOKUNMA!” (Ocak 2016)

2.7) İnternet ve Sosyal Medya 

Dünyada medyanın hızla tekelleştiği, serma-
yenin çıkarlarının sözcüsü haline geldiği, Tür-
kiye özelinde de iktidarın doğrudan sözcüsü 
olmayan tüm medya kuruluşlarının baskı 
altına alındığı, gazetecilerin işsizlik, hapis 
ve ölüm tehdidi altında faaliyet gösterdiği 
bir ortamda Sosyal Medya önemini giderek 
artırmaktadır. Tekelleşen ve iktidarın güdü-
müne giren medyada yer bulamayan geniş 
kesimler, kendi haberlerini üretirken ve yay-
gınlaştırırken sosyal medyayı aktif olarak 
kullanmaktadır. 

Bu gerçeklikten hareketle, DİSK ve DİSK üye-
si sendikalar 2013 yılının ikinci yarısından iti-
baren bu alana daha özel bir ilgi göstermiş-
tir. İnternet teknolojisinin geniş kesimlere 
ulaşması ve kullanılmasıyla, sadece haberle-
rimiz geniş kesimlere ulaşmakla kalmamış, 
haberin üretimi de kolektifleşmiştir. Bugün 
DİSK ve DİSK üyesi sendikalardan şubelere, 
tüm yönetim kadrolarından işçilere kadar 
çok geniş bir kesim iletişim süreçlerimize 
yazılı ve görsel içerikler üretmektedir. 

2.8) Web Sitesi: 

www.disk.org.tr web sitemiz Ekim 2013’te 
yenilenmiştir. 

Bu kapsamlı yenilenmenin ardından sitemiz 
görsel olarak da tamamen yenilenmiş, sos-

yal medya paylaşımına uyumlu hale getiril-
miş ve her gün güncellenmeye başlanmıştır. 

Sitemiz çeşitli defalar siber saldırıya uğramış, 
çeşitli veri kayıplarına neden olabilen bu sal-
dırılarının ardından daha güvenli bir sunucu-
ya taşınmıştır. 

2015’in ikinci altı aylık dilimindeki verilere 
göre: Sitemizi ayda ortalama 8.700 ayrı kul-
lanıcı ziyaret etmekte, sayfalarımız ayda or-
talama 24 bin kere görüntülenmektedir. 

Web sitesi ziyaretçilerimizin %54’ü erkek 
%46’sı kadındır. 

Oranı en yüksek yaş grubu %34 ile 25-34 yaş 
grubudur. Bu grubu %28 ile 18-24 yaş grubu 
izlemektedir. Yani toplam ziyaretçilerimizin 
en az %62’e yakını 34 yaş ve altıdır. 

DİSK’in kurumsal web sitesini ziyaret eden-
lerin %84’ü Türkiye’dendir. 

2.9) Twitter 

Eylül 2013’te açılan DİSK’in Twitter hesabı 
(@diskinsesi) 44 bin takipçi tarafından takip 
edilmektedir. 

2015’in ikinci altı aylık dilimindeki verilere 
göre: DİSK’in attığı tivitler ayda ortalama 600 
bin görüntülenme sayısına ulaşmaktadır. 

Bir ayda ortalama 10 bin kişi özel olarak 
DİSK’in profilini ziyaret etmektedir. 

Kurumsal Twitter hesabı olan sendikaları-
mızın paylaşımları, düzenli olarak takipçile-
rimizle paylaşılmaktadır. 

DİSK’in Twitter hesabını takip eden kitlenin 
%75’i erkek %25’i kadın iken, ulaşılan kişi sa-
yısının %72’si erkek %28’i kadındır. 

Takipçilerin %94’ü Türkiye’dendir. 

2.10) Facebook 

Eylül 2013’te açılan Facebook sayfası (face-
book.com/diskinsesi) 14 bin kişi tarafından 
beğenilerek takibe alınmıştır. 
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21-27 Ocak 2016 arası verilerine göre Face-
book sayfasından paylaşılan gönderiler gün-
de ortalama 11 bin kişiye erişmektedir. 

Kurumsal Facebook sayfası olan sendikaları-
mızın paylaşımları, düzenli olarak takipçileri-
mizle paylaşılmaktadır. 

DİSK’in Facebook sayfasını takip eden kitle-
nin %74’ü erkek %24’ü kadın iken, erişilen 
kişi sayısının %77’si erkek %21’i kadındır. 

Takipçi kitlemizin oranı en yüksek yaş gru-
bu %26 ile 25-34 yaş grubudur. Bunu %20’lik 
oranları ile 18-24 ve 35-44 yaş grupları takip 
etmektedir. Facebook sayfamızı beğenerek 
takip eden her üç kişiden ikisi 44 yaşının al-
tındadır. Takipçilerin %91’i Türkiye’dendir.  

2.11) Youtube 

Eylül 2013’te açılan Youtube video kanalın-
da (youtube.com/diskinsesi) toplam 111 vi-
deo yayımlanmıştır. Toplam görüntülenme 
sayısı 24 bini aşmıştır. 

2015’in son üç ayının verilerine göre: 

Bu kanaldaki videolarımız ayda ortalama 
940 defa görüntülenmiş, 20 saatlik bir izlen-
me süresi yakalanmıştır. 

Youtube kanalı izleyicilerimizin %73’ü erkek 
%27’si kadındır. 

İzleyici oranı en yüksek yaş grubu %33 ile 
25-34 yaş grubudur. Bunu 22% ile 35-44 yaş 
grubu izlemektedir. Toplam izleyicilerimizin 
yarısından fazlası 25-44 yaş grubundandır. 

İzleyicilerin %91’i Türkiye’dendir. 

2.12) Periscope

Twitter hesabımıza bağlı canlı yayın platfor-
mu Periscope Eylül 2015’den itibaren kulla-
nılmaya başlanmıştır. 

13 canlı yayın sonrasında 3.200 takipçiye 
ulaşılmıştır. Canlı yayınlarımız 15 bine yakın 
beğeni almıştır. 

2.13) Pankart-Bayrak-Önlük-Şapka

Üç yıllık dönemde, mitinglerimizde ve diğer 
eylem ve etkinliklerde kullanılmak üzere 
toplam 163 adet pankart baskısı yapıldı. Bu-
ralarda kullanılmak üzere sayısız önlük, şap-
ka ve bayrak basıldı.

2.14) Döviz-Lolipop-Sticker

Üç yıllık dönemde, mitinglerimizde ve diğer 
eylem ve etkinliklerde kullanılmak üzere 
toplam 52 adet döviz, lolipop ve sticker bas-
kısı yapıldı.

1.2.15) Davetiye-Kart

Açılışlar, etkinlikler, yeniyıl, genel kurul ve 
bayramlarda hazırladığımız toplam 11 kart ve 
davetiye ile bunlara ait antetli zarflar basıldı. 

2.16) Kartvizit-Bloknot-Kimlik Kartı

2013’ten sonra yönetim, çalışanlar ve bazı 
temsilciliklerimiz için kartvizit ve kimlik kart-
ları basıldı. Genel Başkan ve Genel Sekreter 
için masa bloknotu hazırlandı. DİSK, İSG da-
iremiz ve 15. Genel Kurul için birer bloknot 
basıldı.  

2.17) Takvim

2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait, 12’şer sayfa-
lık takvimler basıldı.

2.18) Gazete İlanı

Anmalar, özel günler, cenazeler, Genel Kurul 
için toplam 9 adet gazete ilanı yayınlandı.

2.19) CD/DVD

15-16 Haziran ışığında AKP diktatörlüğüne 
karşı “DİRENİYORUZ KAZANACAĞIZ” CD’si Ha-
ziran 2013’te yayınlandı.

2.20) Belgesel-Kısa Film 

Son yıllarda emek ve meslek örgütlerinin 
yanısıra parti ve STK’ların da kullandığı, ile-
tişim çağının önemli bir aracı da “hareketli 
görüntü”dür. 
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DİSK’in de kongrelerde ya da özel etkinlik-
lerde kullandığı bu görsel anlatım, eğitim 
ve örgütlenme çalışmalarının yanı sıra, ba-
sın yayın kuruluşlarının emek haberlerine 
yönelik sansürlerine ve medyadan yayılan 
ideolojik hegemonyaya karşı DİSK’in kendi 
iletişimini oluşturması açısından da son de-
rece önemlidir.

Nisan 2013-Ocak 2016 tarihleri arasında Ba-
sın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairemizin yaptı-
ğı kısa film ve belgesel çalışmaları şunlardır:

1) “ARAMIZDALAR” (2013)

2) “1 MAYIS” (2013)

3) “DİSK’Lİ OL, SENDİKALI OL” 3 Tanıtım Filmi 
(Ocak 2014)

4) “DİSK 47. YIL” (Şubat 2014)

5) “ARAMIZDALAR” (2014)

6) “GBK ÖREN” (Mayıs 2014)

7) Kadıköy Soma Mitingi - “TAŞERON ÖLÜM 
DEMEKTİR YASAKLANSIN!” 3 kısa film (25 Ma-
yıs 2014)

8) “1 MAYIS’TAN HAZİRAN’A” (2014)

9) “MADEN” film gösterimi Soma (Ağustos 
2014)

10) “HALK İÇİN BÜTÇE ANKARA MİTİNGİ” Ha-
zırlık videoları (13 Aralık 2014)

11) “HALK İÇİN BÜTÇE ANKARA MİTİNGİ” son-
rası sosyal medya için 3 video (Aralık 2014)

12) “BEDAŞ DİRENİŞİ” (Ocak 2015)

13) “#DİRENİŞÇİ MİTİNGİ” Çağrı filmi (Şubat 
2015)

14) “DİSK 48. YIL” Kocaeli Mitingi (Şubat 2015)

15) “#DİRENİŞÇİ DİRENMEDEN KAZANILMAZ!” 
Kocaeli Mitingi (Şubat 2015)

16) “ARAMIZDALAR” (2015)

17) “14 ŞUBAT  AŞK ÖRGÜTLENMEKTİR” (2015)

18) “DİSK’Lİ OL, HAYATI DEĞİŞTİR” (Şubat 
2015)

19) “GBK BOLU” (Mart 2015)

20) “1 MAYIS” (2015)

21) Soma Mitingi “SOMA 301” (Mayıs 2015)

22) “15-16 HAZİRAN” Belgeseli (Haziran 2015)

23) “GÖZYAŞLARIMIZIN RENGİ AYNI” (Eylül 
2015)

24) 10 Ekim “EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ MİTİN-
Gİ” hazırlıkları çerçevesinde toplan 10 adet 
kısa video film hazırlanıp sosyal medyada 
yaygın olarak kullanıldı. (Eylül-Ekim 2015)

25) 10 Ekim Ankara Katliamı “100 EKİM” (Ka-
sım 2015)

26) GBK Bolu Toplantısı “ARAMIZDALAR” 
(2016)

27) “DİSK 49. YIL - 15. GENEL KURUL” (Şubat 
2016)

28) Dairemizin Nisan 2013’ten bugüne yap-
tığı toplam 111 video Youtube sayfamızda 
yayınlanmıştır.

2.21) Medya Takip

DİSK’in medya takibini AjansPress isimli 
profesyonel bir ajansla yürütmekteyiz. Üye 
sendikalarımızın yanı sıra diğer bütün sendi-
kaların basında ve TV’lerde yer alan haber-
lerine www.ajanspress.com.tr web adresin-
den ulaşılabilir.

3) BASIN AÇIKLAMALARI

3.1) (Nisan 2013 - Aralık 2013)

• 7 NİSAN 2013/47 DİSK OLAĞANÜSTÜ GENEL 
KURULU TOPLANDI.

Genel-İş Genel Sekreteri Kani Beko DİSK Ge-
nel Başkanı, Devrimci Sağlık-İş Genel Başkanı 
Arzu Atabek Çerkezoğlu DİSK Genel Sekre-
teri seçildi.
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• 9 NİSAN 2013/48 AKP EKONOMİK, SOSYAL, 
HUKUKSAL, KENTSEL YIKIM POLİTİKALARINI 
ŞİDDETLE UYGULUYOR!

Emek sinemasının tahrip edilmesine ilişkin 
duyuru.

• 9 NİSAN 2013/49 TUTUKLU KESK’LİLER DER-
HAL SERBEST BIRAKILMALI!

KESK’in yönetici ve üyelerine ilişkin “Terör 
örgütü üyesi olmak” iddiasıyla suçlanması-
na ilişkin duyuru.

• 12 NİSAN 2013/50 “DİSK GENEL BAŞKANI 
KANİ BEKO’NUN, AYDINLIK GAZETESİNİN SO-
RULARINA İLİŞKİN YANITLARI”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Genel Ku-
rul da “Yeni DİSK” kavramı üzerine Aydınlık 
Gazetesinin yönelttiği sorulara ilişkin açıkla-
ma.

• 14 NİSAN 2013/51 “TAŞERON 
CUMHURİYETİ”NE GEÇİT VERMEYECEĞİZ!”

DİSK Yönetim Kurulu’nun Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nın İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yasa Taslağı’na, Taşeron Cumhuriyetine iliş-
kin açıklaması.

• 15 NİSAN 2013/52 “DİSK, 1 MAYIS 2013 
KUTLAMALARINA İLİŞKİN BASIN TOPLANTISI”

Birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 
Mayıs’ta sömürünün, savaşın ve gericiliğin 
kalesi olana taşeronluğa ilişkin duyuru.

• 16 NİSAN 2013/53 “DİSK, 1 MAYIS IRKÇI-
LIĞIN, GERİLİĞİN, SÖMÜRÜNÜN KALESİ TAŞE-
RONLUĞA KARŞI BASIN TOPLANTISI”

1 Mayıs, birliğin, dayanışmanın, mücade-
lenin, umudun direnmenin adına taşeron 
cumhuriyetine karşı alanlarda duyurusu.

• 22 NİSAN 2013/54 DİSK, ÇAYKUR’DA GREVE 
ÇIKAN SINIF KARDEŞLERİNİN YANINDADIR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Tek Gıda-
İş Sendikası’nın Çaykur’da başlattığı greve 
ilişkin destek mesajı.

• 22 NİSAN 2013/55 DİSK-AR ÇOCUK İŞÇİLİĞİ 
RAPORU

Türkiye’de çocuk işçiliğinin düşüşünün dur-
duğu yükselişinin başladığına “Afrika’laştığı-
na” dair rapor.

• 24 NİSAN 2013/56 “BİRLİK, MÜCADELE VE 
DAYANIŞMA GÜNÜ 1 MAYIS’TA TAKSİM’DE-
YİZ!”

DİSK, KESK, TÜRK-İŞ ve TTB katılımcı örgüt-
lerin temsilcileriyle birlikte “1 Mayıs Tertip 
Komitesi”ne ilişkin Taksim’de basın açıkla-
ması.

• 26 NİSAN 2013/57 “DİSK, İŞTEN ÇIKARMA 
STRATEJELERİNE KARŞI PROTESTO EDİYOR”

DİSK patronlara Çalışma Bakanlığı desteğin-
de verilen “İşten Çıkarma Stratejileri” eğiti-
mini Maslak Sheraton Oteli önünde protesto 
etmesine yönelik basın duyurusu.

• 27 NİSAN 2013/58 “KAPALI KAPILAR ARDIN-
DA, MECLİS’TE SOKAKTA İŞÇİ DÜŞMANLIĞINA 
İZİN VERMEYECEĞİZ!

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
katkılarıyla sermaye gruplarının Maslak She-
raton Oteli’nde düzenledikleri “ İşten Çıkar-
ma Stratejileri” paneli protesto konuşması.

• 30 NİSAN 2013/59 ITUC GENEL SEKRETE-
Rİ SHARON BURROW 1 MAYIS’TA TAKSİM 
MEYDANI’NDA 

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow’un Avru-
pa İnsan Hakları Mahkemesi’nin İstanbul’da 
yasaklanan1 Mayıs gösterilerine yönelik 
verdiği karara ilişkin 1 Mayıs açıklaması.

• 30 NİSAN 2013/60 KENTSEL DÖNÜŞÜM 
ADIYLA ŞEHRİ SERMAYEYE PEŞKEŞ ÇEKENLER 
İSTANBUL HALKINA SIKIYÖNETİM UYGULU-
YOR!..

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun, 
1 Mayıs 2013 Taksim kutlamalarının engel-
lenmesi için adeta sıkıyönetim uygulanma-
sına ilişkin açıklaması.
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• 1 MAYIS 2013/61 SÖMÜRÜNÜN , SA-
VAŞIN VE IRKÇI GERİCİLİĞİN “ TAŞERON 
CUMHURİYETİ’NE KARŞI 1 MAYIS’TA TÜM 
TÜRKİYE’DE ALANLARDAYIZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, 2013 1 
Mayıs’ında yaptığı basın açıklaması.

• 8 MAYIS 2013/62 İŞÇİLERİN MAHKEMEDE 
HAK ARAMASI ENGELLENMEYE ÇALIŞILIYOR!

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun, 
İş Mahkemeleri’nin “daha hızlı ve masrafsız” 
çalışmasına ilişkin açıklaması.

• 9 MAYIS 2013/63 “MİLYONLARCA EMEK-
Çİ EN TEMEL HAKLARDAN YOKSUN OLARAK 
AÇLIK SINIRINDA YAŞARKEN VEKİLLERE SAĞ-
LANMAK İSTENEN İMTİYAZ HAKKANİYETLE, 
HUKUKLA VE AHLAKLA BAĞDAŞMAZ!..

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, millet-
vekillerine yeni ayrıcalıklar sağlayan “TBMM 
Üyeliği Kanunu Teklifi”ne ilişkin açıklaması.

• 13 MAYIS 2013/64 REYHANLI’YI SAVAŞ 
ALANINA ÇEVİREN AKP’NİN  DIŞ POLİTİKASI-
DIR: DAVUTOĞLU İSTİFA!

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun, 
Reyhanlı’da yapılan bombalı saldırıya ilişkin 
açıklaması.

• 15 MAYIS 2013/65 DİSK, KESK, TMMOB, VE 
TTB HEYETİ İNCELEMELERDE BULUNMAK ÜZE-
RE YARIN REYHANLI’YA GİDİYOR!..

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve DİSK Genel 
Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun Reyhanlı 
ziyaretine ilişkin basın açıklaması.

• 17 MAYIS 2013/66 AKP’NİN YENİ LİBERAL 
SALDIRILARINA KARŞI BİRLEŞİK MÜCADELEYİ 
GELİŞTİRMELİYİZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Devrimci 
Sendikal Dayanışma (DSD) Dergisi’ne verdiği 
röportaj.

• 20 MAYIS 2013/67 EMEKÇİLERİN SORUNU 
HAKKINI ARAYAN SENDİKA BULAMAMASI 
DEĞİL, HAKLARINI YOK SAYAN BİR HÜKÜMET 

TARAFINDAN YÖNETİLMESİDİR!

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik’in açıklamalarına ilişkin yanıtı.

• 21 MAYIS 2013/68 DİSK, THY GREVİ’Nİ Zİ-
YARET EDECEK “ THY GREVİ HEPİMİZİN GREVİ” 

DİSK Yönetim Kurulu’nun THY işçilerinin gre-
vine ilişkin açıklaması.

• 28 MAYIS 2013/69 ALT İŞVEREN, ÖZEL İSTİH-
DA BÜROLARI, KIDEM TAZMİNATI!

DİSK Genel Merkezi’nde akademisyenle-
rin de katılımıyla Çalışma Meclisi Hazırlık 
Toplantısı’nda basın toplantısı.

• 28 MAYIS 2013/70 SENDİKAMIZ BİRLE-
ŞİK METAL-İŞ’İN MESS’E KARŞI YÜRÜTTÜĞÜ 
MÜCADELE’NİN YANINDAYIZ!

DİSK Yönetim Kurulu’nun, MESS’le yürütülen 
toplu iş sözleşmesi sürecinde sendikamız 
Birleşik Metal-İş’in grev aşamasına gelmesi-
ne ilişkin yayınladığı mesaj.

• 29 MAYIS 2013/71 TAŞERON İŞÇİYE MÜJDE 
YALDIZLI SOSYAL TARAAF GÖRÜŞMELERİNDE 
DÖKÜLMÜŞTÜR!

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun, 
“Çalışma Meclisi”nde gündeme getirilen ko-
nulara ilişkin yaptığı açıklama.

• 30 MAYIS 2013/72 “İKTİDAR HAYATI HEDEF 
ALDIĞINDA, HAYAT İKTİDARA DİRENİŞ OLUR!”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, iktidarın 
Taksim Gezi Parkı’na ve yaşam alanlarını 
savunan insanlara yapılan saldırılara ilişkin 
açıklaması.

• 30 MAYIS 2013/73 DİSK YÖNETİM VE BAŞ-
KANLA KURULU YARIN(31 MAYIS) SAAT 
13:00’DA TAKSİM GEZİ PARKINDA!

DİSK Yönetim ve Başkanlar Kurulu’nun Tak-
sim Gezi Parkına ilişkin basın duyurusu.

• 31 MAYIS 2013/74 BASIN AÇIKLAMASI YAP-
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MAK İSTEYEN DİSK YÖNETİM VE BAŞKANLAR 
KURULUNA TAKSİM GEZİ PARKI’NDA POLİS 
MÜDAHALESİ!

DİSK Yönetim ve Başkanlar Kurulu’nun Tak-
sim Gezi Parkı polis saldırısına ilişkin basın 
duyurusu.

• 3 HAZİRAN 2013/76 DİSK’TEN AKP FAŞİZMİ-
NE KARŞI İHTAR EYLEMLERİ GELİYOR!

DİSK Yönetim ve Başkanlar Kurulu Gezi 
Parkı’nın korunması için ülke geneline yayı-
lan direnişe ilişkin eylem programı.

• 4 HAZİRAN 2013/77 DİSK, AKP DİKTA-
TÖRLÜĞÜNE KARŞI YARIN İŞ BIRARAKARAK 
ALANLARA ÇIKIYOR!

DİSK Başkanlar Kurulu, AKP’ye karşın halkın 
biriken öfkesinin direnişe dönüşerek ülke 
geneline yayılmasına ilişkin olağanüstü top-
lanarak; Gezi Parkı direnişi ve DİSK Yönetim 
Kurulu’nun aldığı “AKP diktatörlüğüne karşı 
İHTAR EYLEMLERİ”nin yaygınlaştırılması ka-
rarını değerlendirdi.

• 5 HAZİRAN 2013/78 DİSK TAKSİM GEZİ PAR-
KI AÇIKLAMASI!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Tak-
sim Gezi Parkı direnişine destek vermek 
için organize edilen iş bırakma eyleminde 
Taksim’de yaptığı konuşma.

• 7 HAZİRAN 2013/79 PROTESTOLAR DÜNYA 
SENDİKALARININ GÜNDEMİNDE

Küresel Sendikalar Konseyi (CGU), Ulusla-
rarası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve 
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) 
başta olmak üzere uluslararası sendikalar 
hareketin Taksim Gezi Parkı göstericilerine 
desteğine ilişkin açıklamaları.

• 8 HAZİRAN 2013/80 HALK TALEPLERİNİ 
SÖYLEDİ, KARARLILIĞINI GÖSTERDİ. HÜKÜMETİ 
GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEYE ÇAĞIRIYORUZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun halk ta-
leplerine ilişkin basın duyurusu.

• 8 HAZİRAN n 2013/81 DİSK 9 HAZİRAN’DA 
TAKSİM’E YÜRÜYOR!

DİSK Taksim Dayanışma mitingine katılma 
kararı aldı.

• 10 HAZIRAN 2013/82 ILO KONFERANSI’NDA 
1 MAYIS VE GEZİ PARKI OLAYLARIYLA  GÜN-
DEME GELEN TÜRKİYE’NİN, HAK İHLALLERİN-
DEN  DOLAYI ‘APLİKASYON KOMİTESİ” NE 
ALINMASI BEKLENİYOR!

102. Uluslararası Çalışma Konferansı “İnsan 
onuruna yaraşır iş ile geleceğin inşası” ana 
temasıyla İsviçre`nin Cenevre kentinde de-
vam ediyor. Konferansta, 185 ülkeden yak-
laşık 5 bin hükümet, işveren ve işçi temsil-
cisi, çalışma hayatının sorunlarını tartışmak 
üzere bir araya geldi.

• 11 HAZİRAN 2013/83 TAKSİM’DE VE GEZİ 
PARKINDA HALKA; ÇAĞLAYAN ADLİYESİNDE 
AVUKATLARA TOMALAR, GAZ BOMBALARI, 
GÖZALTILAR İLE YAŞATILAN POLİS ŞİDDETİNİN 
SORUMLUSU AKP İKTİDARI HESAP VERECEK!

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun 
11 Haziran 2013 Salı Günü yaşanan Polis şid-
deti ile ilgili basın açıklaması.

• 13 HAZİRAN 2013/84 15-16 HAZİRAN DİRE-
NİŞİNİ AKP DİKTATÖRLÜĞÜNE KARŞI DİRENİŞ-
LE BİRLEŞTİREN DİSK TÜM BÖLGELERDE ALAN-
LARA ÇIKIYOR!

DİSK Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrul-
tusunda, temsilciliklerimizin bulunduğu bütün 
bölgelerde 15-16 Haziran direnişinin 43. yılında 
yapılacak ekinlikler listesi çıkartılmıştır.

• 13 HAZİRAN 2013/85 TÜRKİYE, 102. 
ULUSLARARASI ÇALIŞMA KONFERANSI’NDA 
HAK İHLALLERİNDEN DOLAYI APLİKASYON 
KOMİTESİ’NİN GÜNDEMİNE GİRDİ!

ILO Konferansı Cenevre’de devam ediyor. 
Türkiye “98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pa-
zarlık Hakkı Sözleşmesi”nin ihlali, Toplu Söz-
leşme Hakkı`nın önündeki barajlar, grev 
yasakları gibi konular nedeniyle Aplikasyon 
Komitesi`nin gündemine girdi.
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• 14 HAZİRAN 2013/86 HAYAT KARANLIĞA 
HAPSEDİLEMEZ, HAYAT TV KAPATILAMAZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, RTÜK ta-
rafından Hayat TV’nin kapatılması kararına 
ilişkin açıklaması.

• 14 HAZİRAN 2013/87 15-16 HAZİRAN IŞI-
ĞINDA AKP DİKTATÖRLÜĞÜNE KARŞI DİRENİ-
YORUZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 15-16 Ha-
ziran İzmir etkinliğinde yaptığı ve DİSK Bölge 
Temsilciliklerinin 14-15-16 Haziran etkinlik-
lerine ilişkin yapılan ortak konuşma metni.

• 15 HAZİRAN 2013/88 15-16 HAZİRAN’IN IŞI-
ĞINDA AKP DİKTATÖRLÜĞÜNE KARŞI  LANET-
LİYORUZ 

DİSK Bölge Temsilciliklerinin 14-15-16 Hazi-
ran etkinliklerinde yapılan ortak konuşma 
metnine ilişkin açıklama.

• 17 HAZİRAN 2013/89 BASKI VE ŞİDDETE 
KARŞI DİRENENLERLE BİRLİKTE ALANLARDA-
YIZ!

DİSK, KESK, TMMOB, TTB VE TDB 17 
HAZİRAN’DA İŞ BIRAKIYOR.

• 19 HAZİRAN 2013/90 ULUSLARARASI SEN-
DİKALARDAN TÜRKİYE’YE DESTEK EYLEMİ!

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu 
(ITUC), Gezi Parkı eylemlerine destek vermek 
için 21-22 Haziran 2013 tarihlerinde küresel 
eylem çağrısı yaptı. 

• 19 HAZİRAN 2013/91 GEZİ PARKI MÜDAHA-
LESİNE KARŞI PROF.DR. İBRAHİM Ö. KABOĞLU 
BAŞKANLIĞINDA AKADEMİSYENLER VE AVU-
KATLARDAN OLUŞAN İZLEME GRUBU KURU-
LUYOR!

DİSK, KESK, TMMOB, TTB Tarafından destekle-
nen hukuki izleme grubu kuruluyor.

• 20 HAZİRAN 2013/92 KEMAL TÜRKLER’İN 
KIZI NİLGÜN TÜRKLER SOYDAN’A AÇILAN  
DAVA YARIN ÇAĞLAYAN ADLİYESİNDE DE-
VAM EDİYOR!

MHP milletvekili Celal Adan’ın, Nilgün Türkler 
Soydan’ın babası ve unutulmaz işçi önderi 
DİSK eski Genel Başkanı Kemal Türkler’in 
mezarı başında yaptığı konuşma.

• 27 HAZİRAN 2013/93 GEZİ PARKI DİRENİŞİY-
LE DAYANIŞMAK İÇİN  ULUSLAR ARASI SENDİ-
KAL EYLEMLER DEVAM EDİYOR!

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun 
(ITUC) 21-22 Haziran 2013 tarihlerinde, Gezi 
Parkı eylemlerine destek vermek üzere 
uluslararası eylem çağrısı.

• 28 HAZİRAN 2013/94  DİSK, TAŞERON UY-
GULAMALARINA İLİŞKİN GÜNEŞ GAZATESİ DE-
MECİ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, taşeron 
uygulamalarına ilişkin Güneş Gazetesi’ne 
verdiği demeç.

• 1 TEMMUZ 2013/95 MADIMAK KATLİAMI’NI 
UNUTMAYACAĞIZ! 

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Madımak 
Katliamı’na ilişkin  basın açıklaması.

• 2 TEMMUZ 2013/96 HER YER TAHRİR, HER 
YER DİRENİŞ!

DİSK Yönetim Kurulu’nun, Mısır Bağımsız 
Sendikalar Federasyonu’na gönderdiği des-
tek mesajı.

• 2 TEMMUZ 2013/97 KANİ BEKO’DAN 
BAŞBAKAN’A YANIT:  GELENEĞİNİZ DARBECİ, 
GELECEĞİMİZ DEMOKRASİ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, BirGün 
Gazetesi’ne verdiği Gezi Parkı direnişi üzeri-
ne röportajı.

• 3 TEMMUZ 2013/98 “SİYASİ PARTİLER VE 
TEMSİL SEÇİM SİSTEMİ REFORMU”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, İstanbul 
Politikalar Merkezi (İPM)’ye “Siyasi Partiler ve 
Seçim Sistemi Reformu” üzerine verdiği gö-
rüşler.

• 5 TEMMUZ 2013/99 MISIR HALKININ DE-
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MOKRASİ MÜCADELESİ DEVAM   EDECEK: FİRA-
VUN DEVRİLDİ! KAHROLSUN YENİ FİRAVUN!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, halk dire-
nişinin ardından ordunun Mısır’ı darbe süre-
cine götürmesine ilişkin açıklaması.

• 10 TEMMUZ  2013/100 GEREK TUTUKLA-
MA, GÖZALTI VE ARAMALARIN NİTELİĞİ VE 
GEREKSE TMMOB VE DİĞER KİTLE ÖRGÜTLERİ-
NE İLİŞKİN TUTUMLARI AKP İKTİDARININ HU-
KUKSUZLUĞUNU VE ADALETSİZLİĞİNİ TESCİL 
ETMEKTEDİR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, hukuk-
suz tutuklamalar ve son gözaltı ve aramala-
ra ilişkin açıklaması.

• 18 TEMMUZ 2013/101 DİSK, AYDINLIK GAZE-
TESİ RÖPORTAJI

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Aydınlık 
Gazetesi’ne verdiği Gezi Parkı direnişi üzeri-
ne röportajı.

• 22 TEMMUZ 2013/102 ANMA VE BASIN DU-
YURUSU

DİSK, Kemal Türkler, İsmail Hakkı Önal, Ke-
nan Budak’ın aramızdan ayrılışına ilişkin 
yaptığı açıklama.

• 23 TEMMUZ 2013/103 ANMA VE BASIN DU-
YURUSU

DİSK, Kemal Türkler, İsmail Hakkı Önal, Ke-
nan Budak’ın aramızdan ayrılışına ilişkin 
yaptığı açıklama.

• 24 TEMMUZ 2013/104 ANMA VE BASIN DU-
YURUSU

DİSK, Kenan Budak’ın aramızdan ayrılışına 
ilişkin yaptığı açıklama.

• 25 TEMMUZ 2013/105 2013 YILI TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİNDE TÜRK-İŞ İLE HÜKÜMET ARA-
SINDA YAŞANANLARA KARŞI İŞÇİ SINIFI HA-
YAL KIRIKLIĞI İÇERİSİNDEDİR!

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel Sek-
reteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun, TÜRK-İŞ’in 

imzalamış olduğu Kamu Toplu İş Sözleşme-
lerine ilişkin açıklaması.

• 26 TEMMUZ 2013/106 MAHMUT SEREN ANI-
LIYOR

Konfederasyonumuzun Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Genel-İş Sendikası Genel Başka-
nı MAHMUT SEREN, aramızdan ayrılışının 6. 
yılında 28 Temmuz 2013, Pazar günü  saat 
11:00’de Ankara/ Cebeci Mezarlığı’ndaki me-
zarı başında düzenlenmesine ilişkin açıkla-
ma.

• 26 TEMMUZ 2013/107 İZELMAN VE İZENERJİ 
İŞÇİLERİNİN GREV HAKKININ GASP EDİLME-
SİNİN SORUMLULARI İBB ve YÜKSEK HAKEM 
KURULU ÜYELERİDİR!

Yüksek Hakem Kurulu Üyesi (DİSK Temsilci-
si) Onur Bakır’ın İzmir Büyükşehir Belediye-
si şirketleri İzelman ve İzenerji hakkındaki 
Yüksek Hakem Kurulu Kararları’na ilişkin 
açıklaması.

• 1 AĞUSTOS 2013/108 DİSK GENEL BAŞKANI 
KANİ BEKO VE DİSK GENEL SEKRETERİ ARZU 
ÇERKEZOĞLU’NA DAVA AÇILMIŞTIR!

1 Mayıs 2013 ile ilgili olarak Genel Başka-
nımız Kani Beko ile Genel Sekreterimiz Dr. 
Arzu Çerkezoğlu hakkında soruşturma açıl-
masına ilişkin basın açıklaması.

• 1 AĞUSTOS 2013/109 EMEK VE DAYANIŞMA 
GÜNÜ 1 MAYIS YARGILANAMAZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, 1 Mayıs 
2013 kutlama girişimleri hakkında İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığın başlattığı soruştur-
ma hakkında basın açıklaması.

• 5 AĞUSTOS 2013/110 POLİS DEVLETİYLE 
ABAD OLAMAZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, son gö-
zaltı ve baskılara ilişkin açıklaması.

• 5 AĞUSTOS 2013/111 İŞ EMEK MÜCADELE-
Sİ VEREN ENERJİ-SEN ÜYESİ BEDAŞ İŞÇİLERİNE 
YAPILAN SALDIRILAR HAKLI MÜCADELELERİNİ 
ENGELLEYEMEZ!
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DİSK Genel Başkanı Kani Beko’mun Enerji-
Sen Üyesi BEDAŞ İşçilerine yapılan POLİS sal-
dırısı üzerine yaptığı basın açıklaması.

• 6 AĞUSTOS 2013/112 KEMAL NEBİOĞLU’NUN 
ANIYORUZ!

DİSK kurucularından, Gıda-İş Sendikası ve 
DİSK eski Genel Başkanı, işçi sınıfının ve 
DİSK’in mücadele neferlerinden Kemal 
Nebioğlu’nu ölümünün 7. yıldönümünde 10 
Ağustos 2013, Cumartesi günü  saat 11:00’de 
mezarı başında anmasına ilişkin açıklama.

• 7 AĞUSTOS 2013/113 ADİL YARGILANMA 
HAKKI, YARGILANAN BİREYLER İÇİN TEMEL 
HAKTIR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Ergene-
kon Davası Hakkındaki Basın Açıklaması.

• 14 AĞUSTOS 2013/114 BEDAŞ İŞÇİLERİ DA-
YANIŞMAYA ÇAĞIRIYOR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun katılımı 
ile eylem gerçekleşmesine ilişkin açıklama.

• 16 AĞUSTOS 2013 /115 MISIR’DA AKAN 
KANI DURDURUN! SİYASET KONUŞALIM; YOK-
SUL HALKIN SORUNLARINI ÇÖZELİM!

DİSK Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer 
Subaşı’nın, Mısır’daki son gelişmelere ilişkin 
açıklaması.

• 21 AĞUSTOS 2013/116 AKP’NİN BASKICI, 
OTORİTER İKTİDARINA KARŞI GECE-GÜNDÜZ 
DİRENİŞE!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, KESK’in 
“İnsanca Yaşam, Güvenceli Gelecek, Eşit, 
Özgür ve Demokratik Bir Türkiye İçin” yap-
tığı yürüyüşün Ankara’da engellenmesi ve 
kamu emekçilerine şiddet uygulanmasına 
ilişkin açıklaması.

• 28 AĞUSTOS 2013/117 KATLİAMLAR İNSAN-
LIK SUÇUDUR, LANETLİYORUZ!

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun 
Suriye’de yaşanan katliamla ilgili açıklaması.

• 31 AĞUSTOS 2013/118 KRDEŞLİĞİN DÜNYA-
SI EMEKLE, MÜCADELEYLE KURULACAK!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun “1 EYLÜL 
DÜNYA BARIŞ GÜNÜ”ne ilişkin mesajı.

• 1 EYLÜL 2013/119 SANAYİLEŞMEDE ÇEVRE, 
ÖRGÜTLENME VE ULUSAL İSTİHDAM STRATE-
JİSİ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, 23. Aliağa 
Emek ve Barış şenliği’nde yaptığı konuşma.

• 2 EYLÜL 2013/120 MADEN SEKTÖRÜNDE VE 
ÇAĞRI MERKEZLERİNDE YÜRÜTÜLEN PLANLI 
TEFTİŞLERİN SONUÇLARININ PAYLAŞILMASI 
TOPLANTISI!

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun, 
“Maden Sektöründe ve Çağrı Merkezlerinde 
Yürütülen Planlı Teftişlerin Sonuçlarının Pay-
laşılması Toplantısı”nda yaptığı konuşma.

• 2 EYLÜL 2013/121 DİSK YÖNETİMİ ÇALIŞMA 
BAKANI’YLA ÇALIŞMA HAAYTINDA ORTAYA 
ÇIKAN SORUNLAR ÇERÇEVESİNDE İŞÇİ SINIFI-
NIN “KIRMIZI ÇİZGİLERİ GÖRÜŞÜLECEK”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, görüşme 
sonrası Bakanlık önünde basına açıklaması.

• 3 EYLÜL 2013/122 İŞÇİ SINIFININ İNSANCA 
YAŞAM TALEPLERİ DİSK’İN KIRMIZI ÇİZGİLERİ-
DİR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’le gö-
rüşme sonrası yaptığı açıklama.

• 3 EYLÜL 2013/123 EVRENSEL GAZETESİ RÖ-
PORTAJI!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Kürt so-
rununa ilişkin Evrensel gazetesine verdiği 
yanıtlar.

• 9 EYLÜL 2013/124 İKTİDARIN AYIRIMCI, ASİ-
MİLASYONCU, DIŞLAYICI, BASKICI, OTORİTER 
POLİTİKALARI SÖKMEYECEK HALKIN MÜCADE-
LESİ KAZANACAKTIR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, siyasi 
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iktidarın ODTÜ ve Tuzluçayır’da uyguladığı 
şiddet politikalarına karşı açıklaması.

• 10 EYLÜL 2013/125 ARTIK YETER! ZULMÜN 
VE ZALİMİN  SALTANATI EDEBİ DEĞİLDİR!

DİSK Genel Sekreteri  Arzu Çerkezoğlu’nun 
22 yaşındaki Ahmet Atakan’ın Hatay’da gaz 
kapsülüyle vurularak katledilmesine ilişkin 
açıklaması.

• 12 EYLÜL 2013/126 12 EYLÜL FAŞİZMİNİN 
TEK SES, TEK RENK, TEK TİP İNSAN FORMÜLÜ-
NÜ  AKP İKTİDARI SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYOR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, 12 Eylül 
Askeri Faşist Darbesi’nin 33. yılında yaptığı 
açıklama.

• 16 EYLÜL 2013/127 SÜLEYMAN YETER İŞ-
KENCE DAVASINA KATILMAYA ÇAĞIRIYORUZ!

DİSK Limter-İş Sendikamız eğitim uzmanı 
olan sendikacı Süleyman Yeter 07.03.1999 
tarihinde İstanbul TEM şubesinde gözaltında 
iken polislerin yaptığı işkence ile öldürülme-
sine yönelik açıklama. 

• 18 EYLÜL 2013/128 BAŞBAKANLA GÖRÜŞ-
MENİN SUÇ, GÖRÜŞLERİN SUÇ ÖRGÜTÜ SAYIL-
MASI KABUL EDİLEMEZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, 
Başbakan’la Gezi Direnişi hakkında görüşen 
ve halkın taleplerini ileten Taksim Dayanış-
ması temsilcilerine soruşturma açılmasına 
ilişkin açıklaması.

• 19 EYLÜL 2013/129 KADIN İŞÇİLER DAHA 
ESNEK, UCUZ VE GÜVENCESİZ ÇALIŞTIRILMAZ!

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun, 
“Kadın işçi almayın talimatı başladı” haberle-
rine ilişkin açıklaması.

• 26 EYLÜL 2013/130 10. ÇALIŞMA MECLİSİ 
TOPLANTISI!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, ÇSGB’nin 
düzenlediği 10. Çalışma Meclisi Toplantısı’nda 
yaptığı konuşma.

• 27 EYLÜL 2013/131 YÜREKLERİMİZDE VE 
YANIBAŞIMIZDA Kİ BÜYÜK KAYIP: TUNCEL 
KURTİZİ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, usta sa-
natçı Tuncel Kurtiz’in yaşamını kaybetmesi-
ne ilişkin mesajı.

• 29 EYLÜL 2013/132 ÇALIŞMA MECLİSİ’NDE 
MUTABAKT YOK! HAKLARIMIZ İÇİN MÜCADE-
LEYİ SOKAKTA BÜYÜTMEYE!

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun 
10. Çalışma Meclisi’ne dair değerlendirmesi-
ne ilişkin açıklaması.

• 3 EKİM 2013/133 MİLYONLARI KÖLELEŞ-
TİRMEK İSTEYENİN ELİNDE, BARIŞ GÜVERCİNİ, 
ADALET TERAZİSİ VE ÖZGÜRLÜK MEŞALESİ DE-
ĞİL ZİNCİR BULUNUR!

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun 
“Demokrasi Paketi”ne dair değerlendirmesi-
ne ilişkin açıklaması.

• 6 EKİM 2013/134 DİSK-AR DERGİSİ TANITIM 
KOKTEYLİNE DAVET!

Konfederasyonumuz bünyesinde faaliyetle-
rini sürdüren, DİSK Araştırma Enstitüsü’nün 
(DİSK-AR) yayın organı DİSK-AR dergisinin, 
uzun süre sonra yeniden yayın hayatına 
başlaması dolayısıyla bir tanıtım kokteyli 
düzenlenmesine ilişkin açıklama.

• 4 EKİM 2013/135 SCA YILDIZ İŞÇİLERİYLE 
DAYANIŞMAYA!

DİSK üyesi Tümka-İş Sendikamız Gebze’de 
kurulu bulunan SCA Yıldız Kağıt ve Kişisel 
Bakım A.Ş. Fabrikası’nda örgütlenerek aldı-
ğı çoğunluk tespitine işveren, işkoluna ve 
çoğunluk tespitine itiraz etmesine yönelik 
açıklama.

• 7 EKİM 2013/136 SÜLEYMAN YETER İŞKEN-
CE DAVASINA KATILMAYA ÇAĞIRIYORUZ!

Konfederasyonumuz üyesi Limter-İş 
Sendikamız uzmanlarından Süleyman 
YETER’in gözaltına alındığı İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü’nde işkence sonucu ölümü ne-
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deniyle açılan davanın duruşması YARIN (8 
Ekim 2013, Salı) saat 10:20’de İstanbul Adli-
yesi/ Çağlayan 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
yapılmasına ilişkin açıklama.

• 8 EKİM 2013/137 TÜRKİYE’DE AVM’LER VE 
YAPI MARKETLERDE Kİ İLK GREVİ BAŞLATAN 
LEROY MERLİN İŞÇİLERİ’YLE DAYANIŞMAYA!

DİSK/Sosyal-İş Sendikamıza üye Leroy Merlin 
İşçileri, Türkiye’de AVM’ler ve yapı market-
lerdeki ilk grevine ilişkin açıklama.

• 22 EKİM 2013/138 29 EKİM KUTLAMALARI 
AÇIKLAMASI!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’dan 29 Ekim 
kutlamaları ile ilgili zorunlu açıklaması.

• 23 EKİM 2013/140 “KIDEM TAZMİNATLARI-
MIZ İŞ GÜVENCEMİZDİR, YOK EDİLEMEZ! KÖLE-
LİĞE KARŞI #DİRENİŞÇİ” KAMPANYASI BAŞLA-
TIYOR!

DİSK Yönetim Kurulu’nun, Kasım ayı boyunca 
“Köleliğe Karşı #Direnİşçi” kampanyası düzen-
leme kararı almasına yönelik açıklama.

• 25 EKİM 2013/ 141 CUMHURİYET DÖNEMİ 
VE 90. YILINDA SENDİKAL HAKLAR

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Hürriyet 
gazetesinden Hülya Güler’e Cumhuriyet’in 
90. yılında sendikal haklar üzerine gönder-
diği yazı.

• 30 EKİM 2013/ 142 İŞÇİ SINIFININ UNUTUL-
MAZ ÖNDERİ RIZA KUAS’I ANIYORUZ!

Türkiye işçi sınıfı hareketinin unutulmaz 
önderlerinden, DİSK kurucusu ve Lastik-İş 
Sendikası Onursal Genel Başkanı Rıza Kuas’ı 
ölümünün 32. yılında anılmasına, tören ya-
pılmasına ilişkin çağrı.

• 30 EKİM 2013/143 KAPALI KAPILAR ARDIN-
DAKİ KÖLELİK PAZARLIĞINDA YOKUZ! DİSK’İN 
PAYINA DÜŞEN SOKAKLARDIR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun “Kıdem 
tazminatı ile ilgili taslak ve toplantı” iddiaları-
na ilişkin yapmış olduğu açıklaması.

• 31 EKİM 2013/144 KIDEM TAZMİNATLARI-
MIZ İŞ GÜVENCEMİZDİR, YOK EDİLEMEZ!

DİSK, Kartal’da köleliğe karşı #Direnişçi de-
mek eylemleri sürdürmek için yapılan çağrı 
üzerine basın açıklaması.

• 31 EKİM 2013/145 KADIN EMEĞİ PLATFOR-
MU TÜM KADINLARI FORUMA DAVET EDİYOR

DİSK’in Kadın Emeği Platformu’nun AKP’nin 
İstihdam Paketi’ne yönelik tüm kadınlara 
çağrısına yönelik yapmış olduğu açıklama.

• 4 KASIM 2013/146 KIDEM TAZMİNATLARI-
MIZ İŞ GÜVENCEMİZDİR, YOK EDİLEMEZ!

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun 
“Köleliğe Karşı #Direnİşçi” kampanyası çer-
çevesinde Gebze’de düzenlenen kitlesel ba-
sın açıklamasında yaptığı konuşma.

• 4 KASIM 2013/147 KIDEM TAZMİNATLARI-
MIZ İŞ GÜVENCEMİZDİR, YOK EDİLEMEZ!

“Kıdem tazminatı işçinin ödenmemiş ücreti, 
iş güvencesidir ve bu nedenle kırmızı çizgi-
mizdir” diyerek tavrını net bir biçimde orta-
ya koyan Konfederasyonumuz Kartal yürü-
yüşünün ardından bir diğer işçi havzası olan 
Gebze’de sokağa çıkmasına ilişkin açıklama.

• 6 KASIM 2013/148 ATTIĞI HER ADIMDA 
21.YÜZYIL İLKELLİĞİ ETEKLERİNDEN DÖKÜLEN 
AKP DUVAR ÖRMEYE DEVAM EDİYOR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, örülen 
“utanç duvarı”na karşı Nusaybin Belediye 
Başkanı Ayşe Gökkan’ın devam eden ölüm 
orucu eylemine ilişkin açıklaması.

• 6 KASIM 2013/149 AKP’NİN KADIN İSTİH-
DAM PAKETİ: KİME MÜJDE! BU PAKETİ KABUL 
ETMİYORUZ, TALEPLERİMİZİN TAKİPÇİSİ OLA-
CAĞIZ!

DİSK, KESK ve TTB’nin çağrısıyla “Sendikal 
Güç Birliği Platformu”na ilişkin basın toplan-
tısı duyurusu.

• 7 KASIM 2013/150 İSVEÇ SENDİKALAR KON-
FEDERASYONU DAVETİ!
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DİSK Genel Başkanı Kani Beko, İsveç Sendika-
lar Konfederasyonu’nun(TCO) davetlisi olarak 
gittiği Stokholm’de İsveç Parlamentosu’nda 
yapmış olduğu konuşma.

• 7 KASIM 2013/151 HÜKÜMET PROGRAMI 
İŞÇİ SINIFINA KÖLELİK VAAT EDİYOR. MEŞRU 
DİRENME HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ!

DİSK Genel Sekreteri Arzu  Çerkezoğlu’nun 
hükümetin 2014 yılı programına ilişkin  yap-
mış olduğu açıklama.

• 11 KASIM 2013/152 DİSK, KÖLELİĞE 
KARŞI #DİRENİŞÇİ EYLEMLERİNİ KOYA VE 
ÇERKEZKÖY’DE SÜRDÜRÜYOR!

DİSK’in Mecidiyeköy, Ankara, Kartal, Gebze, 
Bursa, Kayseri eylemlerinin ardından Konya 
ve Çerkezköy’de sokağa çıkmasına ilişkin 
açıklama.

• 11 KASIM 2013/153 TÜRKİYE HALKLARI HA-
YALLERİNİ NASIL HAYATA  GEÇİRECEĞİNİ ÖĞ-
RENİYOR. ARTIK ONLAR DÜŞÜNSÜN!

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun, 
Sosyalist Enternasyonal Konsey 
Toplantısı’nda yaptığı konuşma.

• 11 KASIM 2013/154 MUTABAKAT YOK, MÜ-
CADELE VAR!

DİSK Yönetim Kurulu’nun Üçlü Danışma 
Kurulu’nun ardından yaptığı basın açıklaması.

• 13 KASIM 2013/155 KÖLELİĞE KARŞI #Dİ-
RENİŞÇİ EYLEMLERİ İSTANBUL VE KOCAELİ’NDE 
SÜRÜYOR!

DİSK’in Mecidiyeköy, Ankara, Kartal, Gebze, 
Bursa, Kayseri  Konya,  Çerkezköy, İstanbul, 
Kocaeli’nde  sokağa çıkmasına ilişkin açıkla-
ma.

• 13 KASIM 2013/156  İŞ-KUR GENEL KURULU

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun İŞ-KUR 
Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma.

• 14 KASIM 2013/157  MECİDİYEKÖY BASIN 
AÇIKLAMASI

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun “Köleliğe 
Karşı #Direnİşçi” kampanyası çerçevesinde 
Mecidiyeköy’de düzenlenen kitlesel basın 
açıklamasında yapmış olduğu konuşma.

• 14 KASIM 2013/158  KOCAELİ BASIN AÇIK-
LAMASI

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun “Köleliğe 
Karşı #Direnİşçi” kampanyası çerçevesinde 
Kocaeli’de düzenlenen kitlesel basın açıkla-
masında yapmış olduğu konuşma.

• 18 KASIM 2013/159 KÖLELİĞE KARŞI #Dİ-
RENİŞÇİ EYLEMLERİ İSTANBUL VE KOCAELİ’NDE 
SÜRÜYOR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun “Köleliğe 
Karşı #Direnİşçi” kampanyası çerçevesinde 
Eskişehir’de düzenlenen kitlesel basın açık-
lamasında yapmış olduğu konuşma.

• 19 KASIM 2013/160 TAŞERON BATAKLIĞI-
NA, KIDEM TAZMİNATI HAKKININ YOK EDİL-
MESİNE, KÖLELİĞE KARŞI DİRENMEYE DEVAM 
EDECEĞİZ!

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun 
çalışma yaşamına ilişkin son gelişmeler ko-
nusunda yapmış olduğu açıklama.

• 19 KASIM 2013/161  KIDEM TAZMİNATIMIZ 
İŞ GÜVENCEMİZDİR, YOK EDİLEMEZ!  KÖLELİĞE 
KARŞI #DİRENİŞÇİ EYLEMLERİ SÜRÜYOR!

“Kıdem tazminatı işçinin ödenmemiş üc-
reti, iş güvencesidir ve bu nedenle kırmızı 
çizgimizdir” diyerek tavrını net bir biçimde 
ortaya koyan Konfederasyonumuz eylemle-
rine devam ediyor.  Ankara ve Adana’da 21 
Kasım’da Bursa’da binlerce #Direnİşçi soka-
ğa çıkmasına ilişkin program açıklaması.

• 19 KASIM 2013/162 KÖLELİĞE KARŞI #Dİ-
RENİŞÇİ EYLEMLERİ  ESKİŞEHİR’DE SÜRÜYOR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun “Köleliğe 
Karşı #Direnİşçi” kampanyası çerçevesinde 
Eskişehir’de düzenlenen kitlesel basın açık-
lamasında yaptığı konuşma.

• 20 KASIM 2013/163 KÖLELİĞE KARŞI #DİRE-
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NİŞÇİ EYLEMLERİ  ANKARA’DA SÜRÜYOR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun “Köleliğe 
Karşı #Direnİşçi” kampanyası çerçevesinde 
Ankara’da düzenlenen kitlesel basın açıkla-
masında yapmış olduğu konuşma.

• 21 KASIM 2013/164 KEMAL TÜRKLER’İN KIZI 
NİLGÜN TÜRKLER SOYDAN’A AÇILAN DAVA 
YARIN ÇAĞLAYAN ADLİYESİ’NDE DEVAM EDİ-
YOR!

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun 
konuyla ilgili olarak adliye önünde duruşma 
öncesi yapmış olduğu basın açıklaması.

• 21 KASIM 2013/165 KADIN EMEĞİ PLATFOR-
MU AKP’NİN “ KADIN İSTİHDAMI PAKETİ”NE 
KARŞI SOKAKTA!

DİSK, KESK, Sendikal Güç birliği Platformu ve 
TTB’li kadınların çağrıcısı olduğu eylem 22 
Kasım Cuma günü İstanbul ve Ankara’da eş-
zamanlı olarak yapılmasına ilişkin açıklama.

• 21 KASIM 2013/166 KÖLELİĞE KARŞI #DİRE-
NİŞÇİ EYLEMLERİ  BURSA’DA SÜRÜYOR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun “Köleliğe 
Karşı #Direnİşçi” kampanyası çerçevesinde 
Bursa’da düzenlenen kitlesel basın açıkla-
masında yapmış olduğu konuşma.

• 21 KASIM 2013/167 KÖLELİĞE KARŞI #DİRE-
NİŞÇİ EYLEMLERİ  İZMİR’DE SÜRÜYOR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun “Köleliğe 
Karşı #Direnİşçi” kampanyası çerçevesinde 
İzmir Temsilciler Kurulunda yapmış olduğu 
konuşma.

• 22 KASIM 2013/168 İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNDE 
YENİ BİR KİLİT: KATLEDİLEN KURUCU GENEL 
BAŞKANIMIZ KEMAL TÜRKLER’İN KIZI NİLGÜN 
TÜRKLER SOYDAN’A 3 YIL BOYUNCA KONUŞ-
MA YASAĞI!

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun, 
DİSK Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler’in 
kızı Nilgün Türkler Soydan’ın yargılandığı 
davada verilen karara ilişkin yapmış olduğu 
açıklama.

• 24 KASIM 2013/166 BU İKTİDARIN EMEKÇİ-
LERE SALDIRMAKTAN BAŞKA İŞİ YOK MU?

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, en temel 
haklarını kullanan Eğitim-Sen üyesi öğret-
menlere yapılan şiddetli saldırı üzerine  yap-
mış olduğu açıklama.

• 25 KASIM 2013/170 KIDEM TAZMİNATIMIZ 
İŞ GÜVENCEMİZDİR, YOK EDİLEMEZ!  KÖLELİĞE 
KARŞI #DİRENİŞÇİ EYLEMLERİ ÇANAKKALE VE 
İZMİR’DE SÜRÜYOR!

DİSK, “Kıdem tazminatı işçinin ödenmemiş 
ücreti, iş güvencesidir ve bu nedenle kırmızı 
çizgimizdir” diyerek tavrını net bir biçimde 
ortaya koyarak eylemlerini devam ettirdiği-
ne dair basın açıklaması.

• 26 KASIM 2013/171 KÖLELİĞE KARŞI #Dİ-
RENİŞÇİ EYLEMLERİ ÇANAKKALE BASIN AÇIK-
LAMASI

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun “Köleliğe 
Karşı #Direnİşçi” kampanyası çerçevesin-
de Çanakkale’de düzenlenen kitlesel basın 
açıklamasında yapmış olduğu konuşma.

• 27 KASIM 2013/172 KÖLELİĞE KARŞI #Dİ-
RENİŞÇİ EYLEMLERİ İZMİR BASIN AÇIKLAMASI

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun “Köleliğe 
Karşı #Direnİşçi” kampanyası çerçevesinde 
İzmir’de düzenlenen kitlesel basın açıklama-
sında yaptığı konuşma.

• 29 KASIM 2013/173 #DİRENİŞÇİ’LER, YATA-
ĞANLI ENERJİ VE MADEN İŞÇİLERİYLE BULUŞU-
YOR

TES-İŞ ve MADEN-İŞ kıdem tazminatının gas-
pedilmesine, taşeronlaştırma politikalarına, 
kiralık işçi uygulamalarına karşı “Köle işçi 
olmayacağız!” diyerek bir aydır ülkenin dört 
bir tarafında sokağa çıkan #Direnİşçi’ler 3 
Aralık Salı günü Yatağanlı işçi kardeşleriyle 
buluşmasına yönelik açıklama.

• 5 ARALIK 2013/174 DİSK, “EMEKÇİLERİN 
SEFALETE MAHKUM EDİLDİĞİ ASGARİ ÜCRETE 
KARŞI SOKAĞA ÇIKIYOR!
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DİSK Yönetim Kurulu, Asgari Ücret 
Komisyonu’nun anti demokratik yapısını ve 
açlık sınırı altında belirlenen asgari ücretle 
emekçilerin sefalete mahkum edilmelerini 
protesto etmek üzere YARIN (6 Aralık Cuma) 
İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlü-
ğü önünde  basın açıklaması gerçekleştirildi.

• 6 ARALIK 2013/175 YOLDAŞ YÜREĞİNİ FE-
RAH TUT!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Nelson 
Mandela’nın vefaatinin ardından Güney Afri-
ka Sendikalar Konfederasyonu’na bir taziye 
mesajı gönderdi. 

• 6 ARALIK 2013/176 AÇLIK SINIRININ ALTIN-
DA ASGARİ ÜCRET CİNAYETTİR!

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun, 
asgari ücretin belirlenmesi ortaoyununu 
protesto eyleminde yapmış olduğu konuş-
ma.

• 7 ARALIK 2013/177 “EMPERYALİZMİN TAŞE-
RONU OLMAYACAĞIZ ORTADOĞU’NUN GELE-
CEĞİNİ HALKLAR BELİRLEYECEK!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, 
Gaziantep’te DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin 
birlikte düzenlediği “Emperyalizmin Taşero-
nu Olmayacağız. Ortadoğu’nun Geleceğini 
Halklar Belirleyecek!” mitinginde yapmış ol-
duğu konuşma.

• 8 ARALIK 2013/178 İŞÇİ KURULTAYI!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Kayseri 3. 
İşçi Kurultayı’nda yapmış olduğu konuşma: 

• 11 ARALIK 2013/179 KÖLELİĞE KARŞI #Dİ-
RENİŞÇİ EYLEMLERİ  BANDIRMA BASIN AÇIK-
LAMASI

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun “Köleliğe 
Karşı #Direnİşçi” kampanyası çerçevesinde 
Bandırma’da düzenlenen kitlesel basın açık-
lamasında yapmış olduğu konuşma.

• 13 ARALIK 2013/180 FADİME AYVALITAŞ’IN 
VEFATI!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Fadime 
Ayvalıtaş’ın “gencecik ölümlerin hesabı ve-
rilinceye kadar, Fadime anamızın kanayan 
yarası hepimizin yarasıdır”. Diyerek, vefatıy-
la ilgili mesaj yayımlamıştır.

• 17 ARALIK 2013/181 2014 YILI BÜTÇESİ 
SERMAYENİN BÜTÇESİDİR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, AKP hü-
kümetinin 2014 bütçe belirlemesi ve görüş-
melerine ilişkin yapmış olduğu açıklama.

• 19 ARALIK 2013/182 KÖLELİK YASLARIYLA 
HAKLARIMIZI ÇALAMAYACAKLAR! HER YER 
DİRENİŞ HER YER DİRENİŞÇİ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 18 Aralık 
2013’te gerçekleşen Üçlü Danışma Kurulu 
toplantısıyla ilgili yapmış olduğu açıklama.

• 19 ARALIK 2013/183  “BÜTÇEDEN HAKKIMIZI 
İSTİYORUZ!”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nu, KESK’in 
yurt çapında “Bütçeden hakkımız istiyoruz” 
çağrısıyla gerçekleştirdiği uyarı grevi için 
yapmış olduğu destek mesajı.

• 20 ARALIK 2013/184 ABDULLAH BAŞTÜRK 
ANMASI!

DİSK Genel Başkanlarımızdan Abdullah Baş-
türk, ölümünün 22. yılında 21 Aralık 2013, 
Cumartesi günü saat: 11:00’de Zincirliku-
yu’daki mezarı başında anılmasına ilişkin 
basın duyurusu.

• 23 ARALIK 2013/185 GÜNEY KORELİ İŞÇİ-
LERLE DAYANIŞMA

DİSK olarak Koreli işçi kardeşlerimizin özel-
leştirme karşıtı mücadelesine destek olmak 
ve sendika üyelerine yönelik baskıları pro-
testo etmek için G. Kore İstanbul Büyükel-
çiliği önünde gerçekleştirilecek basın açıkla-
ması duyurusu.

• 23 ARALIK 2013/186 ÖZELLEŞTİRMEYE DİRE-
NİRKEN TUTUKLANAN KORELİ İŞÇİLER YALNIZ 
DEĞİLDİR!
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DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 24 Aralık 
2013’te Güney Kore Başkonsolosluğu önün-
de Koreli işçilerle dayanışma eyleminde 
yapmış olduğu konuşma.

• 25 ARALIK 2013/187 ÇALIŞMA BAKANLIĞI 
ÖNÜNDE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 26 Aralık 
2013 Perşembe günü,  Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nda toplanacak ve 2014 
yılı asgari ücret artış oranlarını açıklayacak.  

• 26 ARALIK 2013/188 ÇALIŞMA BAKANLIĞI 
ÖNÜNDE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 26 Ara-
lık 2013’te ÇGSB önünde asgari ücrete ilişkin 
yapmış olduğu basın açıklaması.

• 29 ARALIK 2013/189 YATAĞAN #DİRENİŞÇİ 
İŞÇİLERİ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun elektrik 
santralleri ile kömür madenlerinin satışına 
direnen yiğit Yatağan işçileri! Şeklinde 29 
Aralık 2013’te Yatağan’daki direnişçi işçilere 
yaptığı konuşma.

• 31 ARALIK 2013/190 BU ASGARİ ÜCRET 
HIRSIZLIKTIR!

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun 
Açlık sınırının altında asgari ücret toplumsal 
cinayettir! Şeklinde 2014 Asgari Ücreti ile il-
gili yapmış olduğu açıklama. 

3.2) Ortak Açıklamalar 2013

• 24 NİSAN 2013 “1 MAYIS’TA TAKSİM’DEYİZ!” 
BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ BİR-
LİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ 

TÜRK-İŞ, DİSK, KESK ve TTB’nin taksim de ya-
pacağı basın açıklamasına ilişkin duyuru.

• 25 NİSAN 2013 BİRLİK, MÜCADELE VE DA-
YANIŞMA GÜNÜ 1 MAYIS’TA BAŞTA TAKSİM 
OLMAK ÜZERE TÜM TÜRKİYE’DE ALANLARDA-
YIZ!

DİSK, KESK ve TTB Birlik, Mücadele ve Da-

yanışma Günü 1 Mayıs’ı birlik ve dayanış-
ma içerisinde, en coşkulu ve en geniş ka-
tılımla kutlamak için çalışmalarımızın tüm 
Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da devam 
etmesine ilişkine duyuru.

• 2 MAYIS 2013 AKP’NİN VE SERMAYENİN 
DİKENSİZ GÜL BAHÇESİ HAYALİNİ BOZMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ!

DİSK, KESK ve TTB İstanbul’da sıkıyönetim 
uygulamakla yetinmeyen hükümet işçile-
re, emekçilere, halka, 1 Mayıs’a saldırmaya 
devam ediyor!.. Bu saldırıların arkasında 
AKP’nin işçi/emekçi düşmanı tavrına ilişkin 
basın açıklaması.

• 6 MAYIS 2013 BAŞBAKAN R. TAYYİP ERDO-
ĞAN YARGIDAN ELİNİ ÇEK!

DİSK, KESK ve TTB İstanbul Valiliği ise 
29.04.2013 tarihinde 1 Mayıs’ın Taksim 
Meydanı’nda yapılmak istenen kutlanmala-
rı yasakladığını ilan ederek, 01 Mayıs 2013 
tarihinde İstanbul ili genelinde adeta sıkı-
yönetim ilan etmiş. 1 Mayıs 2013 akşamı, 
İstanbul’da ortaya çıkan vahim tablo, de-
mokrasi, hukuk ve insanlık değerleri bakı-
mından bir trajediyi ortaya koymaktadır. Bu 
nedenle, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
hakkında suç duyurusunda bulunuyor, AKP 
iktidarının, elini yargının üzerinden çekmesi-
ne ilişkin basın açıklaması.

• 9 MAYIS 2013 DİSK, KESK ve TTB HÜKÜME-
Tİ AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ’NE 
ŞİKAYET EDİYOR! 

DİSK, KESK ve TTB, İHAM’ın 27.11.2012 tari-
hinde vermiş olduğu “1 Mayıs Taksim Mey-
danı” hakkındaki kararını uygulamayan AKP 
Hükümetini, karara aykırı şekilde Taksim 
Meydanı’nda toplantı yapılmasını engelle-
mesi, 1 Mayıs’ı kutlamak isteyenlere polis 
tarafından şiddetli saldırıda bulunularak on-
larca insanın yaralanması, gaz kullanılması, 
biberli/basınçlı su sıkılması, haksız gözaltına 
almalardan dolayı ve Başbakan, Bakanlar, 
Vali, Emniyet Müdürü tarafından “Gösteri-
ciler suç işliyor” şeklinde yanıltıcı beyanda 
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bulunmaları, hatta savcıları gözaltına alınan 
göstericileri serbest bıraktıkları için eleştir-
meleri nedeniyle Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi’ne şikayet ettiğimizi belirttiğimiz 
basın toplantısı.

• 10 MAYIS 2013 DİSK, KESK ve TTB HÜKÜME-
Tİ AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ’NE 
ŞİKAYET EDİYOR!

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin (İHAM) 
27.11.2012 tarihinde vermiş olduğu 1 Mayıs 
Taksim Meydanı hakkındaki kararını ısrarla 
uygulamayan, karara aykırı şekilde Taksim 
Meydanı’nda toplantı yapılmasını engelle-
mesi, 1 Mayıs’ı kutlamak isteyenlere polis 
tarafından saldırıda bulunulması, yaralan-
ması, gaz kullanılması, su sıkılması, gözaltı-
na alınmaları ve durum hakkında Başbakan, 
Bakanlar, Vali, Emniyet Müdürü tarafından 
“Göstericiler suç işliyor” şeklinde yanıltıcı be-
yanda bulunmaları, hatta savcıları gözaltına 
alınan göstericileri serbest bıraktıkları için 
eleştirmeleri nedeniyle Hükümeti Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesi’ne şikayet ettiği-
mize ilişkin basın toplantısı çağrısı.

• 29 MAYIS 2013 HATAY’IN SESİNİ TÜM 
TÜRKİYE’YE, TÜRKİYE’NİN DAYANIŞMASINI 
HATAY’A TAŞIYACAĞIZ!

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin haya-
tını kaybettiği bombalı saldırıların ardından 
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfe-
derasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipler Bir-
liği (TTB) yöneticilerinden oluşan bir heyet, 
halkın acılarını paylaşmak ve incelemelerde 
bulunmak üzere 16 Mayıs 2013 tarihinde 
Reyhanlı’da olmasına dair ortak açıklama.

• 4 HAZİRAN 2013 DOĞAYA, YAŞAMA, EME-
ĞE, TAKSİM’E SAHİP ÇIKMAK İÇİN, AKP FAŞİZ-
MİNE TESLİM OLMADIĞIMIZI GÖSTERMEK İÇİN, 
5 HAZİRAN’DA ALANLARDAYIZ!

5 Haziran’da iş bırakıp, kent meydanlarında 
barışçıl demokratik tepkimizi ve AKP faşizmi-
ne teslim olmayacağımızı göstereceğiz. Gezi 

Parkı’nın yağmalanmasına karşı gelişen halk 
hareketi, bugün toplumun sesi duyulmak 
istenmeyen tüm kesimlerinin, kadınların, 
gençlerin, çevre hareketinin, ezilen kimlik 
mücadelelerinin, eğitim ve sağlık hakkı mü-
cadelesinin talepleri ile buluşmuştur. AKP 
toplumun önemli bir kısmını kendi iktidar 
düşlerini hayata geçirmek için baskıyla sin-
dirmekte, hak ve özgürlükleri kısıtlamaya ça-
lışmaktadır. Halkımızı da bu süreci hak ve öz-
gürlüklerimiz lehine genişletecek bir biçimde 
örgütlü davranmaya ve mücadeleye davet 
ediyoruz şiarıyla basın açıklaması.

• 15 HAZİRAN 2013 HER YER TAKSİM HER 
YER DİRENİŞ!

Bu memleket topraklarının tanık olduğu en 
büyük hak arama mücadelelerinden biri 
olarak tarih sahnesinde yer alan bu direniş 
daha ilk günden başlayarak yoğun polis şid-
detinin hedefi oldu. Yaşam hakkı dahil tüm 
insan haklarının ayaklar altına alındığı bir sü-
reç içerisindeyken Taksim Dayanışması tara-
fından sabah saatlerine kadar süren toplantı 
ve forumlar sonucunda oluşan açıklamadır.

• 16 HAZİRAN 2013 BASKI VE ŞİDDETE KARŞI 
DİRENENLERLE BİRLİKTE ALANLARDAYIZ!

Taksim Gezi Parkı’nın ranta kurban edilme-
sine karşı gelişen yurttaş duyarlılığını polis 
terörü ile bastırmaya kalkışan AKP iktidarı 
Türkiye halkının vicdanının, hak ve adalet 
arayışının güçlü duvarına çarptı. DİSK, KESK, 
TMMOB, TTB ve TDB’nin 17 Haziran’da AKP 
terörüne karşı toplanmasına dair çağrısı.

• 19 HAZİRAN 2013 ÖZGÜRLÜĞÜN VE DE-
MOKRASİNİN SESİNİ HİÇBİR ZORBALIK KESE-
MEZ! GÖZALTINA ALINANLAR DERHAL SER-
BEST BIRAKILSIN!

DİSK, KESK, TMMOB birliğinde 27 Mayıs tari-
hinde Gezi Parkı ile başlayan ve 20 gündür 
“Her yer Taksim her yer direniş” sloganıyla 
ülkenin de sınırlarını aşarak yayılan direniş, 
polis şiddetiyle bastırılmaya çalışılıyor. Diye 
haykıran, en temel demokratik haklarına 
sahip çıkarak barışçıl eylemleriyle sesini du-
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yurmak isteyen milyonlarca yurttaşımızın 
canına TOMA’larla, akreplerle, helikopterlerle 
sıkılan tazyikli sular ve biber gazları, plastik 
mermiler ve kimi zaman gerçek mermilerle 
kastediliyor. Buna ilişkin basın açıklaması.

• 30 AĞUSTOS 2013 ORTADOĞU’DAKİ EMPER-
YALİST KUŞATMA

DİSK, KESK, TMMOB,  TTB birliğinde emper-
yalizmin yönelimleriyle Suriye’yi yeniden di-
zayn etmek adına kanlı bir iç savaşı körük-
leyen ABD emperyalizmi, şimdi de kimyasal 
silah bahanesiyle ülkeye doğrudan askeri 
müdahalenin planlarını yapılmakta olup ba-
sın açıklaması gerçekleştirildi.

3.3) Ocak 2014 – Aralık 2014

• 3 OCAK 2014/1 KIDEM TAZMİNATI HAKKI 
İÇİN MÜCADELE EDEN #DİRENİŞÇİ KAZANDI!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun kıdem 
tazminatı düzenlemesinin gündemden kalk-
masıyla ilgili yaptığı açıklama.

• 8 OCAK 2014/2 DİSK, KESK, TMMOB VE 
TTB’NİN “ÖZGÜRLÜK, BARIŞ, DEMOKRASİ ADA-
LET VE EMEK MİTİNGİ” ÇAĞRISI

Türkiye’nin dört bir yanından on binlerce 
yurttaşın katılacağı miting ile ilgili olarak 
çağrıcı kurumlar adına İstanbul’da basın 
açıklaması.

• 11 OCAK 2014/3 DİSK GENEL BAŞKANI KANİ 
BEKO’NUN ANKARA MİTİNGİ KONUŞMASI

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Ankara’da 
yapılan “Bozuk düzende sağlam çark olmaz. 
Bu pisliği halk temizleyecek” mitinginde 
yaptığı açıklama:

• 17 OCAK 2014/04 DİSK SENDİKALAR VE 
TOPLU SÖZLEŞEME YASA TASARISI HAKKINDA 
YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Sendika-
lar ve Toplu Sözleşme Yasa tasarısı hakkında 
yapılan basın açıklaması ve protestolar ne-
deniyle açılan davada yapmış olduğu savun-
ma metni:

• 17 OCAK 2014/5 DİSK 4+4+4 EĞİTİM YASA 
TASARISINA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, 4+4+4 
olarak bilinen Eğitim Yasa Tasarısı’nın yasa-
laşması sırasında yapılan basın açıklaması 
ve protestolar nedeniyle açılan davada yap-
mış olduğu savunma metni:

• 23 OCAK 2014/6 KADIN EMEĞİ PLATFORMU 
CERRAHPAŞA VE PUNTO DERİ İŞÇİLERİ ZİYA-
RETİ

DİSK, KESK ve TTB’nin çağrısıyla 41 kuruluşun 
içinde bulunduğu Kadın Emeği Platformu; 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakülte-
sinde işten atılan ve Punto Deri ‘de sendikal 
hakları için direnişlerini sürdüren işçileri zi-
yareti.

• 28 OCAK 2014/7 DİDK İZMİR YATSAN FABRİ-
KASINDA BASIN AÇIKLAMASI

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun 
İzmir Yatsan fabrikasında ki hukuk dışı giri-
şimlere dair basın açıklaması.

• 8 ŞUBAT 2014/8 MEHMET ERTÜRK’Ü SON-
SUZLUĞA UĞURLUYORUZ

DİSK Genel Merkezi önünde Mehmet Ertürk 
‘ü cenaze töreni ile sonsuzluğa uğurlanması.

• 6 ŞUBAT 2014/9 MEHMET ERTÜRK’ÜN CE-
NAZE TÖRENİ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Mehmet 
Ertürk’ün cenaze töreninde yaptığı konuş-
ma.

• 10 ŞUBAT 2014/10 SINIF MÜCADELESİNDE 
47 YIL

DİSK’liler ve DİSK dostları 47.Kuruluş yıldönü-
mü etkinliğinde buluşuyor.

• 14 ŞUBAT 2014/11 UZMANLAR KURULU 
TOPLANTISI

“Özgürlükçü-Eşitlikçi, Demokratik ve Sosyal 
Bir Anayasa İçin Temel İlkeler Raporu” Uz-
manlar Kurulu Toplantısı.
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• 14 ŞUBAT 2014/12 DİSK GENEL BAŞKANI 
KANİ BEKO’NUN UZMANLAR KURULUNDA 
YAPMIŞ OLDUĞU AÇIKLAMA

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, DİSK Ge-
nel Merkezi’nde yapılan “Özgürlükçü-Eşitçi, 
Demokratik ve Sosyal Bir Anayasa İçin Te-
mel İlkeler Raporu” Uzmanlar Kurulu toplan-
tısında yaptığı konuşma.

• 14 ŞUBAT 2014/13 47. YIL ETKİNLİĞİNDE 
DİSK’E YÖNELİK YAPILAN SALDIRI

DİSK Yönetim Kurulunun 13 Şubat 47. Ku-
ruluş yıldönümü gecesi yaşananlar, DİSK’in 
işçi sınıfı mücadelesinden süzülüp gelmiş 
geleneğine, değerlerine ve ilkelerine yönelik 
yapılan saldırı sonrası açıklaması.

• 18 ŞUBAT 2014/14 DİSK YÖNETİM KURULU 
VE DİSK TEKSTİL YÖNETİM KURULUNDAN GRE-
İF ZİYARETİ

DİSK ve Tekstil İşçileri Sendikamızın Yönetim 
Kurulu gerçekleştirdikleri ziyarette, işyerin-
de tıkanan Toplu İş Sözleşmesi süreci nede-
niyle yaşanan sorunlara ilişkin, Tekstil İşçileri 
Sendikamız üyesi işçilerle görüşme yaptı.

• 21 ŞUBAT 2014/15 GREİF DİRENİŞİNDE 
YAŞANAN SÜRECE İLİŞKİN DİSK YÖNETİM 
KURULU’NUN AÇIKLAMASI

DİSK Yönetim Kurulu’nun Greif firmasına 
bağlı Sünjüt işletmesinin Hadımköy ve Du-
dullu fabrikalarında TİS sürecinde DİSK ve 
DİSK Yönetim Kurulu üyelerine yönelik ya-
pılan yıpratma kampanyasına dair yapılan 
basın açıklaması.

• 27 ŞUBAT 2014/16 DİSK YÖNETİM VE BAŞ-
KANLAR KURULU; YEREL SEÇİMLER, YOLSUZ-
LUKLARLA İLGİLİ GÜNCEL GELİŞMELER VE” 
ÖRGÜTLENME SEFERBERLİĞİ PROGRAMI”NI 
KAMUOYUYLA PAYLAŞMAK İÇİN YAPILAN 
BASIN TOPLANTISI

DİSK Yönetim ve Başkanlar Kurulu “DİSK Ör-
gütlenme Seferberliği Programı”na dair, yerel 
seçimler, yolsuzluklarla ilgili güncel gelişme-
lerin yer aldığı basın toplantısı açıklaması.

• 28 ŞUBAT 2014/17 DİSK’İN 30 MART YEREL 
SEÇİMLERİNE İLİŞKİN ÇAĞRISI

DİSK’in yolsuzluğa batmış işçi düşmanı 
AKP’ye oy yok! Oylar emek ve demokrasi-
den yana adaylara! Kamucu, toplumcu, de-
mokratik, katılımcı, halkçı, emekten yana bir 
yerel yönetim istiyoruz başlıklı açıklaması.

• 28 ŞUBAT 2014/18 DİSK ÖRGÜTLENME SE-
FERBERLİĞİ PROGRAMI

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, yolsuz-
luklar, yerel yönetim seçimleri ve “DİSK Ör-
gütlenme Seferberliği Programı “ üzerine 
yaptığı basın açıklaması.

• 28 ŞUBAT 2014/19 DİSK YÖNETİM VE BAŞ-
KANLAR KURULU  KARADENİZ PROGRAMI

DİSK Yönetim Kurulu ve Genel Başkan Kani 
Beko’nun, Rize ve Artvin illerinde yapmış ol-
dukları örgütlenme çalışmalarına katkı sun-
mak için katılacakları program bilgilendirme-
si.

• 5 MART 2014/20 DİSK YÖNETİM KURULU 
ÇİĞLİ DİRENİŞİNDE

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Disk Yönetim 
Kurulu, Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Ad-
nan Serdaroğlu ve BMİ Yönetim Kurulu ve 
işçilerinin katılımıyla LUNA Elektronik Elekt-
rik San ve Tic. AŞ önünde yapılacak basın 
açıklamasına çağrı.

• 8 MART 2014/21 “8 MART DÜNYA EMEKÇİ 
KADINLAR GÜNÜ” BASIN AÇIKLAMASI

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe iliş-
kin basın açıklaması.

• 10 MART 2014/22 ÇALIŞMA VE SOSYAL 
GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK’İN TAŞERON 
SORUNUNA DAİR YAPTIĞI AÇIKLAMASINA 
İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun, Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in 
son günlerde taşeron sorunu ile ilgili olarak 
yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmesi.
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• 10 MART 2014/23 HDP’YE YÖNELİK YAPI-
LAN SALDIRILAR

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, HDP’ye 
yönelik saldırılar ve siyaset zemininin şiddet 
sarmalına çekilmesine ilişkin yapmış olduğu 
açıklaması.

• 11 MART 2014/24 BERKİN ELVAN 

DİSK Yönetim Kurulu’nun, Haziran 
Direnişi’nde polis tarafından vurularak 269 
gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi 
veren, bu sabah kaybettiğimiz Berkin Elvan 
için yapmış olduğu açıklama.

• 16 MART 2014/25 ÖRGÜTLENME SEFERBER-
LİĞİ: GEBZE

DİSK Yönetim Kurulu “Örgütlenme Seferber-
liği Programı doğrultusunda Lastik-İş Gebze 
Şubesinde basın açıklaması ve DİSK Gebze 
Temsilciler Kurulu toplantısı  ve “SENDİKALI 
OL,DİSK’Lİ OL “afişlemesi ve bildiri dağıtımı 
yapıldı.

• 17 MART 2014/26 ÖRGÜTLENME SEFERBER-
LİĞİ PROGRAMI: GEBZE

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun 
, “Örgütlenme Seferberliği Programı” doğrul-
tusunda Gebze’de yaptığı basın açıklaması.

• 17 MART 2014/27 GREİF SÜRECİ

DİSK Yönetim Kurulu’nun, Greif sürecine iliş-
kin DİSK Tekstil üyesi işçilerin iradesini ve 
taleplerini yansıtacak bir toplu sözleşme sü-
recinin takipçisi olacağına dair yaptığı basın 
açıklaması.

• 20 MART 2014/28 NEWROZ BAYRAMI

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun baskıla-
rın, yasakların ve her türlü zor yöntemlerin 
fütursuzca uygulandığı ülkemizde, özellikle 
1 Mayıs ve 21 Mart günü kutlanan Newroz 
bayramının tehlikeli ve yasak ilan edilişine 
dair yapmış olduğu basın açıklaması.

• 26 MART 2014/29 SENDİKASIZLAŞTIRMAYA 
DİRENEN CROWN İŞÇİLERİYLE DAYANIŞMA

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Birleşik Metal-
iş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğ-
lu ile yöneticilerimiz ve işçilerimizin katıldığı 
Crown Bevcan Türkiye Ambalaj San. Ve Tic. 
Ltd. Şti. içerisinde örgütlenme çalışmalarımı-
zın engellenmesine dair yapmış olduğumuz 
basın açıklaması.

• 28 MART 2014/30 SAVAŞ 
TEZGÂHÇILARINDAN VE GANİMETÇİLERİNDEN 
HESAP SORMAYA

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, 
Türkiye’nin kirli bir savaş tezgâhına sokul-
maya çalışmasının deşifre edilmesi üzerine 
yaptığı açıklama.

• 28 MART 2014/31 TAKSİM’İ İŞÇİYE YASAK-
LAYANLARA OY YOK

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın 1 MAYIS üzerine yapmış olduğu 
‘Çok kalabalık halk kitlelerinin Taksim’e gel-
mesi günlük hayatı felç ediyor, kent ekono-
misini sarsıyor” söylemine cevaben yapmış 
olduğu açıklama.

• 3 NİSAN 2014/32 YEREL SEÇİMLER VE 1 MAYIS

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel Baş-
kanı Kani Beko’nun yerel seçimlere ve 2014 
1 Mayıs’ına dair açıklaması.

• 7 NİSAN 2014/33 YEREL SEÇİMLERDEKİ HİLE 
İDDİALARI

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel Baş-
kanı Kani Beko’nun “2014 yerel seçimlerinde 
halkın iradesine hükümet tarafından ipotek 
konulmuştur!” başlıklı seçimlerdeki hile iddi-
alarına dair açıklaması.

• 7 NİSAN 2014/34 ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ CİNAYETİ 
DEVAM EDİYOR

DİSK Yönetim Kurulu Adına DİSK Genel Baş-
kanı Kani Beko’nun üçüncü boğaz köprüsü-
nün Çavuşbaşı viyadüğü inşaatında beton 
dökme çalışmaları sırasında, meydana gelen 
göçükte 3 işçinin hayatını kaybetmesi sonu-
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cu yaşanan iş cinayetine dair basın açıkla-
ması.

• 8 NİSAN 2014/35 CHP GENEL BAŞKANI KE-
MAL KILIÇDAROĞLU’NA YAPILAN SALDIRI

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, CHP Ge-
nel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik 
yapılan saldırıya dair göndermiş olduğu geç-
miş olsun mesajı.

• 10 NİSAN 2014/36 DİSK SOSYAL-İŞ SENDİ-
KASI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

DİSK Soysal-İş Sendikası yasakçı, barajcı yet-
ki düzenini tanımıyor. ILO sözleşmelerine 
dayanarak Uluslararası Af Örgütü Türkiye 
Şubesi ile ilk toplu iş sözleşmesini imzaladı.

• 14 NİSAN 2014/37 DİSK BAŞKANLAR KURU-
LU KARARLARI

DİSK Başkanlar Kurulu 4 Nisan 2014 Cuma 
günü DİSK Genel Merkezinde yaptığı toplantı 
sonucu aldığı kararları kamuoyuyla paylaştı.

• 18 NİSAN 2014/38 DİSK MARMARA BÖLGE 
TEMSİLER KURULU TOPLANTISI

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu (DİSK) Marmara Temsilciler Kurulu 
1 Mayıs 2014 kutlamaları gündemiyle, DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko ve DİSK Yönetim 
Kurulu’nun katılımıyla 21 Nisan Pazartesi 
günü saat 10.00’da Taksim Hill Otel’de basın 
açıklaması ve toplantı yapıldı.

• 18 NİSAN 2014/39 İŞÇİYE SALDIRARAK YA-
PILAN YATAĞAN İHALESİ HÜKÜMSÜZDÜR

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel Baş-
kanı Kani Beko’nun Yatağan, Yeniköy ve Ke-
merköy termik santrallerinin özelleştirilme-
sine karşı 10 Nisan’dan bu yana Ankara’da 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) 
önünde direnişte olan enerji işçilerinin, ihale 
yapılırken saldırıya uğramasıyla ilgili yaptığı 
açıklama.

• 21 NİSAN 2014/40 DİSK MARMARA BÖLGE 
TEMSİLCİLERİ KURULU

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, DİSK Mar-
mara Bölge Temsilciler Kurulu toplantısında 
yapmış olduğu konuşma.

• 24 NİSAN 2014/41 İŞÇİ DÜŞMANI, CİNSİYETÇİ 
ensonhaber.com ÖNÜNDEYİZ!

İşçi düşmanı, cinsiyetçi haberlere “Artık Ye-
ter” demek için, sendikalardan, meslek oda-
larından, siyasi partilerden ve kitle örgüt-
lerinden kadınlar olarak ensonhaber.com 
sitesi önünde BUGÜN bir protesto eylemi 
gerçekleştirilmesine ilişkin basın duyurusu.

• 24 NİSAN 2014/42 SENDİKAL HAK VE ÖZ-
GÜRLÜKLERİMİZ, HEMEN ŞİMDİ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, 24 Nisan 
2014, Perşembe günü ILO Cenevre Merkez 
Ofisi’nde düzenlenen “Üst Düzey Üçlü Sosyal 
Taraf Toplantısı”nda yapmış olduğu konuşma.

• 5 MAYIS 2014/43 “7.ULUSLARARASI İŞ SAĞ-
LIĞI VE GÜVENLİĞİ KONFERANS”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Çalışma 
Bakanlığı’nın düzenlediği 7. Uluslararası İş 
Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’nda yapmış 
olduğu konuşma.

• 6 MAYIS 2014/44 DENİZ, YUSUF, İNAN, MÜ-
CADELEYE DEVAM!

12 Mart faşist cuntası döneminde, Tağ-
maç’ların, Sunay’ların, Erim’lerin, Demirel’le-
rin onayıyla idam edilen üç fidan, 42 yıldır 
aramızda yok!.. DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko’nun, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hü-
seyin İnan’ın 42. ölüm yıldönümlerinde yap-
mış olduğu açıklama.

• 14 MAYIS 2014/45 KATLİAMLARIN FAİL-
LERİNİ BİLİYORUZ: DÜNYA İNSANA YATIRIM 
YAPARKEN, AKP İKTİDARI ÖLÜME YATIRIM 
YAPIYOR!

DİSK Yönetim Kurulu’nun Soma’da katliam 
boyutuna ulaşan iş cinayetiyle ilgili yapmış 
olduğu açıklama.

• 14 MAYIS 2014/46 SOMA KATLİAMININ FA-
İLLERİNİ BİLİYORUZ!
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14 Mayıs 2014 saat 13.00’da DİSK, Soma kat-
liamına ilişkin basın toplantısı yapmasına 
ilişkin basın duyurusu.

• 14 MAYIS 2014/47 ÇALIŞIRKEN ÖLMEK KA-
DERİMİZ DEĞİLDİR! SOMA KATLİAMININ FAİL-
LERİ BELLİDİR! 

Soma’da yaşanan bir doğal afet değildir! 
Kaza dedikleri göz göre göre gelen bir katli-
amdır! DİSK, Soma’da yaşanan katliama iliş-
kin basın açıklaması.

• 14 MAYIS 2014/48 BU BİR İŞ KAZASI DEĞİL, 
CİNAYET! ÖFKELİYİZ, HESAP SORUYORUZ!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin almış olduğu 
karar doğrultusunda Türk-İş Şubeler Platfor-
munun da katılımıyla (14 Mayıs, Çarşamba) 
Saat:19.00’da Tünel Meydanında toplanı-
larak, Galatasaray Meydanına yürünerek 
basın açıklaması yapılmasına ilişkin basın 
duyurusu.

• 15 MAYIS 2014/49 SOMA İÇİN ULUSLARA-
RASI DAYANIŞMA

Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) Ge-
nel Sekreteri Yorgos Mavrikos başkanlığın-
da 4 kişilik bir uluslararası sendika heyeti 
Soma’da yaşanan iş cinayetine ilişkin temas-
larda bulunmak üzere Türkiye’ye gelmesine 
ilişkin basın duyurusu.

• 21 MAYIS 2014/50 SENDİKAL HAKLAR MEV-
ZUATINA YÖNELİK ÜST DÜZEY ÇALIŞMA GRU-
BU TOPLANTISINA KATILMIYORUZ

DİSK Yönetim Kurulu’nun, Türkiye Devrimci 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu olarak 21 
Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da düzenle-
nen Avrupa Komisyonu – Türkiye Sendikal 
Haklar Mevzuatına Yönelik Üst Düzey Çalış-
ma Grubu toplantısına katılmayacağını iliş-
kin açıklaması.

• 23 MAYIS 2014/51 DİSK, TÜRK-İŞ, KESK, 
TMMOB, TTB ve TDB “TAŞERON ÖLÜM DEMEK-
TİR, YASAKLANSIN!”SOMAYI UNUTMAYACA-
ĞIZ!”

DİSK, TÜRK-İŞ, KESK, TMMOB, TTB ve TDB’nin 
çağrısıyla 25 Mayıs 2014 Pazar günü 
İstanbul’da düzenlenecek “Taşeron Ölüm 
Demektir Yasaklansın!” mitinginin basın 
çağrısı ve bildiri dağıtımı DİSK tarafından 24 
Mayıs 2014 Cumartesi günü saat 11.00’de 
Kadıköy İskelesi önünde yapılmasına ilişkin 
basın duyurusu.

• 28 MAYIS 2014/52 DİSK GENİŞLETİLMİŞ BAŞ-
KANLAR KURULU

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, politik, 
ekonomik ve toplumsal koşulların giderek 
sertleştiği; güvencesizliğin, taşeronlaştırma-
nın, keyfiliğin, iş cinayetlerinin ayyuka çıktığı, 
siyasi iktidarın işçi sınıfına yönelik saldırılarını 
artırdığı bir dönemde Ören-Abdullah Baştürk 
Eğitim Tesisleri’nde toplanmasına ilişkin açık-
lama.

• 28 MAYIS 2014/53 ITUC SOMA’YA GELİ-
YOR…

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu 
(ITUC) 3. Kongresi Soma’da yaşanan maden 
faciasını değerlendirdi ve Soma’ya bir heyet 
gönderme kararı aldı. Türkiye’deki Neolibe-
ral Politikaların Sonucu: Soma’da İş Cinayeti” 
başlığını taşıyan kongre kararında; “facianın 
münferit bir olay olmadığını ve Türkiye’de 
2013’ten bu yana 13 bin madencinin yara-
landığını 2000 yılından bu yana 1.308 işçinin 
öldürüldüğü” ifade edildi.

• 3 HAZİRAN 2014/54 TAŞERONA MAHKÛM 
OLMAYACAĞIZ! TAŞERON CUMHURİYETİ DE-
ĞİL GÜVENCELİ İŞ, İNSANCA YAŞAM İSTİYO-
RUZ!

DİSK, İş Kanunu’nda taşeronlaştırma ve ma-
denlerle ilgili yeni düzenlemeler içeren tasa-
rıya ilişkin Ankara’da basın toplantısı düzen-
lenmesine ilişkin duyuru.

• 4 HAZİRAN 2014/55 DİSK’İN, İŞ KANUNU’NDA 
TAŞERONLAŞTIRMA VE MADENLERLE İLGİLİ 
YENİ DÜZENLEMELER İÇEREN TASARIYA İLİŞ-
KİN ANKARA’DA DÜZENLEYECEĞİ BASIN TOP-
LANTISI İPTAL EDİLDİ!
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“İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun Tasarısı”na ilişkin DİSK’in bu-
gün Ankara’da Genel-İş Genel Merkezi’nde 
yapacağı basın toplantısı, işçi konfederas-
yonları genel başkanlarının aynı gündeme 
ilişkin aynı saatlerde Başbakan’la yapacakla-
rı görüşme nedeniyle iptal edilmesine ilişkin 
duyuru.

• 4 HAZİRAN 2014/56 TAŞERON VE BAŞKAN-
LIK SİSTEMİNE KARŞI DEMOKRATİK CUMHURİ-
YET!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Evrensel 
Gazetesi’ne vermiş olduğu röportaj.

• 5 HAZİRAN 2014/57 TAŞERONA MAHKÛM 
OLMAYACAĞIZ! TAŞERON CUMHURİYETİ DE-
ĞİL GÜVENCELİ İŞ, İNSANCA YAŞAM İSTİYO-
RUZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, “İş Ka-
nunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı”nda taşeronlaştırma ve ma-
denlerle ilgili yer alan düzenlemelere ilişkin 
yapmış olduğu açıklama.

• 5 HAZİRAN 2014/58 TAŞERONA MAHKÛM 
OLMAYACAĞIZ! TAŞERON CUMHURİYETİ DE-
ĞİL GÜVENCELİ İŞ, İNSANCA YAŞAM İSTİYO-
RUZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, “İş Ka-
nunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı”nda taşeronlaştırma ve ma-
denlerle ilgili yer alan düzenlemelere ilişkin 
yapmış olduğu açıklama.

• 9 HAZİRAN 2014/59 “TAŞERON CUMHURİ-
YETİNE KARŞI DEMOKRATİK CUMHURİYET!”

DİSK, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’na iliş-
kin yapılmış olan açıklama.

• 13 HAZİRAN 2014/60 “15-16 HAZİRAN’IN 
IŞIĞINDA İŞ CİNAYETLERİNE VE TAŞERONA Dİ-
RENİYORUZ”

DİSK/Dev Maden-Sen Soma Temsilciliği 
önünde toplanılarak bir basın açıklaması ya-
pılmasına ilişkin duyurusu.

• 16 HAZİRAN 2014/61 SOMA ZİYARETİ

15-16 Haziran direnişinin 44. Yıldönümünde 
gerçekleştirilen Soma ziyaretinde DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko’nun basın açıklaması.

• 18 HAZİRAN 2014/62 “MADENLERDE İŞÇİ 
SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun “Maden-
lerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” konulu ulus-
lararası konferansta yaptığı konuşma.

• 25 HAZİRAN 2014/63 TAŞERON İŞÇİLER 
“KADRO”YA DEĞİL, HAKLARINI İSTEDİKLERİ 
İÇİN GÖZALTINA ALINIYORLAR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, içlerinde 
Genel Sekreterimiz Arzu Çerkezoğlu’nun da 
bulunduğu Dev Sağlık-İş üyesi işçilerin Mec-
lis kapısında saldırıya uğrayarak gözaltına 
alınmalarına ilişkin açıklaması.

• 27 HAZİRAN 2014/64 BAKANLAR KURULU 
KARARI HUKUKSUZDUR. GREV HAKTIR, EN-
GELLENEMEZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, cam işçi-
lerinin grevinin ertelenmesi ile ilgili yapmış 
olduğu açıklama.

• 28 HAZİRAN 2014/65 “TTB 64. BÜYÜK 
KONGRESİ”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Türk Ta-
bipleri Birliği 64. Büyük Kongresi’nde yaptığı 
konuşma.

• 30 HAZİRAN 2014/66 GREVDEKİ DİSK/
TÜMKA-İŞ SENDİKAMIZIN YANINDAYIZ!

DİSK Yönetim Kurulu 1 Temmuz 2014 Salı 
günü saat 13.00’de, Pendik’te kurulu Kim-
berly Clark Fabrikası’nda grevdeki işçileri zi-
yaret etmesine ilişkin açıklama.

• 1 TEMMUZ 2014/67 KİMBERLY CLARK
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DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Tümka-
İş Sendikamızın Kimberly Clark Fabrikası’nda 
sürdürdüğü grevde yapmış olduğu konuş-
ma.

• 2 TEMMUZ 2014/68 MADIMAK KATLİAMI’NI 
UNUTMAYACAĞIZ! 

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Sivas 
Katliamı’nın yıldönümünde yapmış olduğu 
açıklama.

• 2 TEMMUZ 2014/69 KEMAL TÜRKLER’İN KA-
TİLİNİN CENAZE TÖRENİ DE, ONUN GİBİLERİN 
SON NEFESLERİNE KADAR NASIL KORUNUP 
KOLLANDIĞINI GÖSTERMEKTEDİR! 

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun, 
kurucu Genel Başkanımız Kemal Türkler’in 
katilinin cenazesinin “yarı resmi” törenle 
defnedilmesine ilişkin açıklaması.

• 3 TEMMUZ 2014/70 KESK’İN 8. OLAĞAN GE-
NEL KURULU

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, KESK’in 8. 
Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma.

• 3 TEMMUZ 2014/71 İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
SÜLEYMAN ÇELEBİ DİSK/TÜMKA-İŞ GREVİNİ Zİ-
YARET EDİYOR!

İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ya-
rın (4 Temmuz 2014, Cuma) saat 11.30’da, 
Pendik’te kurulu Kimberly Clark Fabrikası’nda 
grevdeki işçileri ziyaret ederek, DİSK Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve Tümka-İş Genel Başkanı 
Ergün Tavşanoğlu ile görüşmesine ilişkin ba-
sın duyurusu.

• 5 TEMMUZ 2014/72 ÇETELERİN SALDIRISI Dİ-
YARBAKIR BELEDİYESİ’NE DEĞİL, HALKIN NİTE-
LİKLİ, ERİŞİLEBİLİR, UCUZ VE GÜVENLİ ULAŞIM 
HAKKINA YAPILMIŞTIR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Diyarba-
kır Belediyesi’ne, çalışanlarına ve gazetecile-
re yapılan saldırıya ilişkin açıklaması.

• 7 TEMMUZ 2014/73 DEVRİMCİ İLETİŞİM VE 
ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI (DEV 
İLETİŞİM-İŞ) DİSK’E KATILDI…

Mayıs 2013’te kurulan ve ilk genel kurulunu 
Aralık 2013’te gerçekleştirerek DİSK’e katıl-
ma kararı alan Dev İletişim-İş (Devrimci İle-
tişim ve Çağrı Merkezi Çalışanları Sendikası) 
DİSK Yönetim Kurulu’nun onayıyla birlikte 
DİSK’e üye oldu.

• 9 TEMMUZ 2014/74 ÇALIŞMA 
BAKANLIĞI’NDA,  AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE 
SÜRECİ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun bu-
gün (9 Temmuz 2014, Çarşamba) Çalışma 
Bakanlığı’nda,  Avrupa Birliği müzakere sü-
recinde yer alan “19 Nolu Sosyal Politika ve 
İstihdam Faslı’nın açılış kriterlerinin değer-
lendirilmesi” gündemi ile yapılan Üçlü Da-
nışma Kurulu toplantısında yapmış olduğu 
konuşma.

• 10 TEMMUZ 2014/76 KEMAL TÜRKLER’İN 
KATİLİ ÜNAL OSMANAĞAOĞLU’NUN CENAZE-
SİNE KATILANLARA SUÇ VE SUÇLUYU ÖVMEK-
TEN (TCK 215) SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUL-
DU!

Kurucu Genel Başkanımız Kemal Türkler’in 
kızı Nilgün Türkler Soydan’ın vekili Av. Arzu 
Becerik, Kemal Türkler ve 7 TİP’li öğrencinin 
katillerinden Ünal Osmanağaoğlu’nun cena-
zesine katılanlara suç ve suçluyu övmekten 
(TCK 215) ve tabutuna bayrak örtülmesi tali-
matı verenler hakkında TCK 301/1 maddesi-
ni ihlalden suç duyurusunda bulundu.

• 11 TEMMUZ 2014/77 “SOMA GELECEĞİNİ 
TARTIŞIYOR” FORUMU SOMA’DA YAPILIYOR

Soma Maden Yasası’nın Meclis’e geldiği 
günlerde Somalıların ve maden işçilerinin 
kendi geleceklerini tartışacakları foruma 
konuşmacı olarak DİSK Genel Sekreteri Arzu 
Çerkezoğlu, Manisa Milletvekili Özgür Özer, 
TMMOB/MMO Başkanı Ayhan Yüksel ve Dev 
Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün 
katılmasına ilişkin basın duyurusu.

• 11 TEMMUZ 2014/78 MERSİN MİLLETVEKİLİ 
ERTUĞRUL KÜRKÇÜ DİSK/TÜMKA-İŞ GREVİNİ 
ZİYARET EDİYOR
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Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü 14 Tem-
muz 2014, Pazartesi günü saat 11.30’da, 
Pendik’te kurulu Kimberly Clark Fabrikası’nda 
grevdeki işçilere dayanışma ziyaretinde 
bulunarak, DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Tümka-İş Genel Başkanı Ergün Tavşanoğlu 
ile görüşmesine ilişkin basın duyurusu.

• 14 TEMMUZ 2014/79 DİSK’Lİ SOMALI MADEN 
İŞÇİLERİ 16 TEMMUZ’DA TBMM’YE YÜRÜYOR!

 15 Temmuz’da Soma’dan hareket edecek 
işçiler, 16 Temmuz’da sabah saatlerinde 
Sıhhiye’de bulunan DİSK/Genel-İş Şubeler 
binasına (Süleyman Sırrı Sok. No: 2 Sıhhiye/
Ankara) gelecekler.

• 16 TEMMUZ 2014/80 DEV MADEN SEN ÜYE-
Sİ SOMALI MADEN İŞÇİLERİ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Dev Ma-
den Sen üyesi Somalı maden işçilerinin An-
kara’daki basın açıklamasında yapmış oldu-
ğu konuşma.

• 18 TEMMUZ 2014/81 İSRAİL’E “DUR!” DE-
MEK, BÖLGEDEKİ EMPERYALİST SALDIRGANLI-
ĞA “HAYIR” DEMEKTİR!

ABD’nin Ortadoğu politikalarına, “şımarık ço-
cuğu” İsrail’e karşı sesimizi yükseltmek ve 
Filistin halkıyla dayanışmak için 21 Temmuz 
Pazartesi günü DİSK örgütlü olduğu tüm iş-
yerlerinde öğle saatlerinde ve saat 12.30’da 
İsrail İstanbul Konsolosluğu önünde toplan-
masına ilişkin basın duyurusu.

• 21 TEMMUZ 2014/82 İSRAİL’E “DUR!” DE-
MEK, BÖLGEDEKİ EMPERYALİST SALDIRGANLI-
ĞA “HAYIR” DEMEKTİR! DİREN FİLİSTİN!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, İsrail’in 
Filistin’e yönelik katliamlarını protesto et-
mek ve Filistin halkıyla dayanışmak için İsra-
il İstanbul Konsolosluğu önünde düzenlenen 
eylemde yapmış olduğu konuşma.

• 21 TEMMUZ 2014/83 UNUTULMAZ İŞÇİ ÖN-
DERİ, KURUCU GENEL BAŞKANIMIZ KEMAL 
TÜRKLER’İ MEZARI BAŞINDA ANIYORUZ!

Konfederasyonumuzun kurucusu ve ilk 
Genel Başkanı, T. Maden-İş Genel Başkanı, 
Türkiye işçi sınıfının unutulmaz önderlerin-
den Kemal Türkler, katledilişinin 34. yılında 
(22 Temmuz 2014, Salı ) saat 11.00’da Top-
kapı’daki mezarı başında anılmasına ilişkin 
basın duyurusu.

• 23 TEMMUZ 2014/84 ANMALAR

Konfederasyonumuzun Genel Başkan Vekili 
ve Genel-İş Sendikamızın Genel Başkanı İs-
mail Hakkı Önal, Konfederasyonumuz üyesi 
İlerici Deri-İş sendikası Genel Başkanı Kenan 
Budak Konfederasyonumuzun Genel Başkan 
Yardımcısı ve Genel-İş Sendikası Genel Baş-
kanı Mahmut Seren, aramızdan ayrılışının 
7. yılında 28 Temmuz 2014, Pazartesi günü 
saat 11.00’de Cebeci Mezarlığı’ndaki mezarı 
başındaki anmasına ilişkin basın açıklaması.

• 24 TEMMUZ 2014/85 KENAN BUDAK ANI-
LIYOR 

Konfederasyonumuz üyesi İlerici Deri-İş sen-
dikası Genel Başkanı Kenan Budak, katledi-
lişinin 33. yılında (25 Temmuz 2014, Cuma) 
saat 11.00’de Silivrikapı’daki mezarı başın-
da düzenlenecek törenle anılmasına ilişkin 
açıklama.

• 24 TEMMUZ 2014/86 ENERJİ-SEN SENDİKA-
MIZA YÖNELİK SİSTEMATİK SALDIRILARA SON 
VERİN!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, İstanbul 
Avcılar’da Enerji-Sen yöneticilerine ve işçile-
re yönelik saldırı ile ilgili açıklama.

• 24 TEMMUZ 2014/87 ENERJİ-SEN SENDİKA-
MIZA YÖNELİK BASKI VE SALDIRILARA İLİŞKİN 
DİSK BASIN AÇIKLAMASI YAPIYOR!

Konuya ilişkin olarak (24 Temmuz 2014) 
saat 18.00’da DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu 
Çerkezoğlu’nun da katılımıyla Bakırköy Dev-
let Hastanesi önünde bir basın açıklaması 
yapılmasına ilişkin duyuru.

• 25 TEMMUZ 2014/88 “MAHMUT SEREN ANI-
LIYOR”
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Konfederasyonumuzun Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Genel-İş Sendikası Genel Başka-
nı Mahmut Seren, aramızdan ayrılışının 7. 
yılında 28 Temmuz 2014, Pazartesi günü 
saat 11.00’de Cebeci Mezarlığı’ndaki mezarı 
başında düzenlenecek törenle anılmasına 
ilişkin duyuru.

• 7 AĞUSTOS 2014/89 DİRENEN ORTADOĞU 
HALKLARI YALNIZ DEĞİLDİR!

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 
bütün işçileri 7 Ağustos 2014 tarihinde Filistin 
için eylemler düzenlemeye davet etti.

• 7 AĞUSTOS 2014/90 DİSK/TÜMKA-İŞ SENDİ-
KAMIZIN KİMBERLY CLARK İŞYERİNDEKİ GREVİ 
BAŞARI İLE SONA ERMİŞTİR

Tüm Kağıt ve Selüloz Sanayi İşçileri (Tümka-
İş) Sendikamızın örgütlü olduğu Kimberly 
Clark Fabrikasında 43 gündür sürdürülen 
grev 44’üncü gününde işçilerin talepleri doğ-
rultusunda kazanımla sonuçlandırılmıştır. 

• 8 AĞUSTOS 2014/91 SOMA MADEN İŞÇİLERİ 
FİLİSTİN HALKININ YANINDA!

Bu çağrı doğrultusunda DİSK ve diğer emek/
meslek örgütleri tarafından 7 Ağustos’ta ül-
kenin dört bir yanında Filistin Halkıyla daya-
nışma eylemleri düzenlenmiştir. 

• 12 AĞUSTOS 2014/92 CUMHURBAŞKANLIĞI 
SEÇİMİ

Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerine DİSK Yö-
netim Kurulu adına Kani Beko’nun yapmış 
olduğu açıklama.

• 14 AĞUSTOS 2014/93 KEMAL NEBİOĞLU’NU 
ANIYORUZ!

DİSK kurucularından, Gıda-İş Sendikası ve 
DİSK eski Genel Başkanı, işçi sınıfının ve 
DİSK’in mücadele neferlerinden Kemal 
Nebioğlu’nu ölümünün 8. yıldönümünde (15 
Ağustos 2014, Cuma) saat 11.00’de mezarı 
başında anıldı.

• 14 AĞUSTOS 2014/94 1 MAYIS YARGILANA-
MAZ!

1 Mayıs 2014 çağrısıyla ilgili olarak 1 Mayıs 
bileşenlerinden DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko, KESK Genel Başkanı Lami Özgen ve 
DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu 2911 
sayılı kanuna aykırı olarak “Halkı suç işle-
meye teşvik” suçlamasıyla ifadeleri alınmak 
üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne 
çağrılmışlardır.

• 14 AĞUSTOS 2014/95 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜ-
VENLİĞİ SİSTEMİ GÖÇÜK ALTINDA!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, 
Zonguldak’ta bir madendeki göçük ile ilgili 
açıklaması.

• 15 AĞUSTOS 2014/96 BELTAŞ A.Ş. BASIN 
DUYURUSU

Beşiktaş Belediyesi iştiraki olan Beltaş A.Ş. 
işyerinde çalışan 212 DİSK/Genel-İş üyesi 
işçinin iş akitleri Beşiktaş Belediye Başkanı 
tarafından feshedilmiştir.

• 18 AĞUSTOS 2014/97 TAŞERONLAŞTIRMA-
NIN ADALETİ SEFALET VE ÖLÜMDÜR!

Çapa Tıp Fakültesi’nde bir işçinin ölü-
mü ile ilgili DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu 
Çerkezoğlu’nun açıklaması.

• 19 AĞUSTOS 2014/98 KADIN İŞÇİLERİN YÜ-
REĞİ, FİLİSTİNLİ, ROJAVALI, ŞENGALLİ KADIN-
LARLA

IŞİD’in kadın düşmanı eylemleri ile ilgi-
li olarak DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu 
Çerkezoğlu’nun açıklaması.

• 22 AĞUSTOS 2014/99 TARIK AKAN’IN DA 
KATILACAĞI “MADEN” FİLMİ SOMA HALKI İLE 
BİRLİKTE AÇIKHAVADA İZLENECEK...

DİSK, Soma’da “Madenciye verilen sözler tu-
tulsun” yürüyüşünün ardından kitlesel basın 
açıklaması.

• 29 AĞUSTOS 2014/100 BELTAŞ A.Ş.

DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun Be-
şiktaş Belediyesi’ne bağlı Beltaş A.Ş işçileriyle 
beraber başlatacakları “Grev Kararı” ile ilgili 
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bugün (29 Ağustos, Cuma) günü saat 11’de 
gerçekleştireceği basın açıklamasına katılımı-
nızı rica eder çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
Şeklinde basın duyurusu.

• 29 AĞUSTOS 2014/101 EYLÜL DÜNYA BARIŞ 
GÜNÜ ETKİNLİKLERİ BARIŞ, EMEKLE GELECEK!

DİSK, KESK-TMMOB ve TTB ile ortak aldığı ka-
rar doğrultusunda, 1 Eylül 2014 Dünya Barış 
Günü etkinlikleri emek ve meslek örgütleri 
ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte ülke 
çapında gerçekleştirileceğine ilişkin basın du-
yurusu.

• 3 EYLÜL 2014/102 SOMA’DA İŞ CİNAYETLERİ 
SÜRÜYOR, FAİLLERİ BİLİYORUZ! 

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun dün 
Soma’da yaşanan iş cinayetiyle ilgili basın 
açıklaması. Soma’da 301 madencinin öldü-
ğü iş cinayetinin üzerinden 113 gün geçti. 
Bu süre zarfında iktidar herhangi bir şekilde 
hesap vermediği, madencilerin hiçbir tale-
bini yerine getirmediği gibi verdiği sözlerin 
de hiçbirini tutmadı. İşçiler madenlere can 
güvenliği olmadan inmeye, taşeron zulmü 
altında ezilmeye devam ediyor. 

• 5 EYLÜL 2014/103 BELTAŞ-AŞ

Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı Beltaş A.Ş’de top-
lu sözleşme görüşmeleri devam ederken 239 
işçinin iş akitlerinin feshedileceğine dair bel-
geler tebliğ edilmiş ve ardından belediyenin 
uzlaşmaz tutumu karşısında Konfederasyo-
numuz üyesi Genel-İş Sendikamız grev kararı 
almasına ilişkin basın duyurusu.

• 8 EYLÜL 2014/104 ÖLÜM İŞÇİLERİ YAKALI-
YOR! İKTİDAR VE SERMAYE “KARA VİCDANLI 
VE ŞEYTANCA MAZUR GÖSTERME” TELAŞIN-
DA!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Torun 
Center’da yaşanan iş cinayetiyle ilgili basın 
açıklaması.

• 11 EYLÜL 2014/105 12 EYLÜL AKP İLE SÜ-
RÜYOR: SUSMAYACAĞIZ, UNUTMAYACAĞIZ, 
AFFETMEYECEĞİZ!

DİSK Yönetim Kurulu, 12 Eylül’ün 34. yıldö-
nümü nedeniyle İstanbul ve örgütlü bulun-
duğumuz tüm bölgelerde 12 Eylül’ü simge-
leyen bina ya da kurumların önünde kitlesel 
basın açıklamaları ve protesto eylemleri ya-
pılmasını kararlaştırdı.

• 12 EYLÜL 2014/106 İL İL 12 EYLÜL 2014 EY-
LEM PROGRAMI

DİSK Yönetim Kurulu, 12 Eylül’ün 34. yıldö-
nümü nedeniyle İstanbul ve örgütlü bulun-
duğumuz tüm bölgelerde, 12 Eylül’ü simge-
leyen bina ya da kurumların önünde kitlesel 
basın açıklamaları ve protesto eylemleri ya-
pılmasını kararlaştırdı.

• 12 EYLÜL 2014/107 12 EYLÜL AKP İLE SÜ-
RÜYOR! SUSMAYACAĞIZ, UNUTMAYACAĞIZ, 
AFFETMEYECEĞİZ!

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun, 
12 Eylül askeri faşist darbesinin 34. Yılı ne-
deniyle Davutpaşa Kışlası önünde yapmış 
olduğu basın açıklaması.

• 15 EYLÜL 2014/108 DİSK TORBA YASA’YI 
DEĞERLENDİRİYOR

Kamuoyunda Torba Yasa olarak anılan, 10 
Eylül 2014 tarihinde TBMM’de kabul edilen 
6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Ka-
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapı-
landırılmasına Dair Kanun’a ilişkin DİSK gö-
rüşleri 16 Eylül 2014 Salı günü saat 11.00’de 
DİSK Genel Merkezi’nde kamuoyuyla payla-
şılmıştır.

• 16 EYLÜL 2014/109 GÜZEL GÜNLER TORBA-
DAN ÇIKMADI, ÇIKMAYACAK! GÜZEL GÜNLER, 
GÜZEL BİR GELECEK, BİZİM MÜCADELEMİZLE 
GELECEK!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Kani Beko’nun “Torba Yasa” ile ilgili değer-
lendirmeleri.

• 22 EYLÜL 2014/110 “İŞ CİNAYETLERİ VE 
SENDİKAL HAKLAR”
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Bu saptamalardan hareketle, Konfederasyo-
numuz tarafından bugün (22 Eylül 2014,Pa-
zartesi) İzmir’de; taşeronlaştırma, iş cinayet-
leri ve sendikal haklarımız konularıyla ilgili 
kitlesel yürüyüş ve basın açıklaması yapıl-
mıştır. 

• 22 EYLÜL 2014/111 “TAŞERONA KARŞI #Dİ-
RENİŞÇİ”

DİSK Genel Başkan Kani Beko’nun İzmir’de 
düzenlenen “Taşerona Karşı #Direnİşçi” ey-
lem ve basın açıklamasında yaptığı konuşma.

• 25 EYLÜL 2014/112 DİSK İNSANLIK SUÇU 
İŞLEYEN İŞİD’E KARŞI KOBANİ HALKIYLA DA-
YANIŞMAK İÇİN SURUÇ’A GİDİYOR

Başta Kobanê halkı olmak üzere bölge-
de katliam ve vahşete maruz kalan tüm 
halklarla dayanışmak için DİSK Genel Baş-
kanı Kani Beko ve DİSK Heyeti 26 Eylül’de 
Suruç’ta oldu.

• 25 EYLÜL 2014/113 VAHŞET VE BARBARLI-
ĞIN SEMBOLÜ IŞİD İNSANLIĞI TEHDİT EDİYOR! 
ORTADOĞU HALKLARIYLA BİRLİKTE TÜRKİYE 
HALKLARI DA RİSK ALTINDA!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Kobanê 
halkıyla dayanışmak için Suruç ziyaretinde 
yaptığı açıklama.

• 1 EKİM 2014/114 GEZİ’DEN TAHRİR’E, 
KOBANİ’DEN GAZZE’YE EMEĞİN KÖPRÜSÜNÜ 
KURMAK İÇİN DİSK ÜRDÜN’DE

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Arap Sendi-
kalar Konfederasyonu’nun (ATUC) Kuruluş 
Kongresi’ne katılmak üzere Amman’da bu-
lundu.

• 1 EKİM 2014/115 “İŞİD’E DESTEK TEZKERESİ’NE 
HAYIR” 

Hükümete, Irak ve Suriye’de savaş yetki-
si verecek tezkerelerin onaylanmak üzere 
TBMM’ne getirilmesine karşı DİSK-KESK-
TMMOB ve TTB çağrısı.

• 8 EKİM 2014/116 ÜLKEYİ SAVAŞA SÜRÜKLE-
YEN AKP’YE DUR DİYELİM!

“Savaşı durduralım” şiarı ile 9 Ekim’de KESK 
ve diğer emek/meslek örgütleriyle beraber 
alanlara çıkıyor, “insanlığa ses veriyoruz.” 
Hükümetin ülkede ve sınırlarımızın ötesinde 
savaşı kışkırtan politikalarına karşı, örgütlü 
olduğumuz her yerde demokrasi güçleriyle 
birlikte gerçekleştirilecek tüm eylem ve et-
kinliklere güç veriyoruz.  

• 9 EKİM 2014/117 “ SESSİZLİK SAF TUTMAK-
TIR, BİZİM SAFIMIZ İNSANLIKTIR. SAVAŞI DUR-
DURALIM”

DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak “ bir savaşta 
sadece insanlar ölmez, insanlık da ölür. Ses-
sizlik saf tutmaktır, bizim safımız insanlıktır. 
Savaşı durduralım” şiarıyla alan eylemleri 
yapıldı.

• 10 EKİM 2014/118 EĞİTİMDE YAŞANAN HAK 
İHLALLERİNE VE ANTİDEMOKRATİK UYGULA-
MALARA KARŞI 12 EKİM’DE ANKARA’DAYIZ!

Tüm işçi sınıfını, 4+4+4 uygulamasının bugü-
ne kadar getirdiği yıkımlara, eğitimdeki gün-
cel gerici politika ve uygulamalara, piyasacı 
uygulamaların eğitim ve bilim emekçilerine 
etkilerine ve eğitim sistemindeki yıkıma karşı 
Alevilerin 12 Ekim’de Ankara’da düzenledik-
leri mitinge destek vermeye çağırıyoruz.

• 16 EKİM 2014/119 “MADENCİLİK SEKTÖRÜN-
DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLME-
SİNE İLİŞKİN ULUSAL ÜÇ TARAFLI TOPLANTI”

Birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma Örgü-
tü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ta-
rafından düzenlenen “Madencilik Sektöründe 
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesine İliş-
kin Ulusal Üç Taraflı Toplantı” açılış törenin-
de DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun yaptığı 
konuşma.

• 20 EKİM 2014/120 CUMHURİYET GAZETESİ 
DEMECİ

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 
Cumhuriyet gazetesine verdiği yanıtlar.

• 22 EKİM 2014/121 AVRUPA SENDİKALARIN-
DAN KOBANÊ’YE DESTEK...
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DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Avrupa Sen-
dikalar Konfederasyonu (ETUC) Yönetim Ku-
rulu toplantısı dolayısıyla Belçika’nın başkenti 
Brüksel’de bulunuyor. Suriye ve Irak’ta yaşa-
nan insani krizine dikkat çeken ETUC Yöne-
tim Kurulu, IŞİD’e karşı Kobanê halkına des-
tek mesajı yayımladı.

• 24 EKİM 2014/122 “500 HAFTADIR BİZİM 
ANNEMİZ CUMARTESİ!”

25 Ekim Cumartesi günü 500. kez Galatasa-
ray Meydanı’nda kırmızı karanfilleriyle otur-
duklarında Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (DİSK) onların yanında ola-
caktır. 

• 27 EKİM 2014/123 DİSK YÖNETİM KURULU 
BİRLEŞİK METAL-İŞ’İN ICF ISI CİHAZLARI FABRİ-
KASI DİRENİŞİNİ ZİYARET EDİYOR!

DİSK Yönetim Kurulu (28 Ekim 2014, Salı) saat 
13.00’de, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 
kurulu ICF Isı Cihazları Fabrikasında direnişteki 
işçilere dayanışma ziyaretinde bulundu.

• 28 EKİM 2014/124 ICF ISI CİHAZLARI FAB-
RİKASI

DİSK Yönetim Kurulu’nun ICF Isı Cihazları 
Fabrikası’nda işten atılan Birleşik Metal İş 
üyesi işçilerin direnişini ziyaretinde Genel 
Başkanımız Kani Beko’nun yaptığı konuşma.

• 29 EKİM 2014/125 ARTIK YETER! TÜM MA-
DENLERİ KAMU İŞLETMELİ! TAŞERON DÜZENİ-
NE SON!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Karaman 
Ermenek’teki madende yaşanan su baskını 
ile ilgili açıklaması. 

• 30 EKİM 2014/126 İŞÇİ SINIFININ UNUTUL-
MAZ ÖNDERİ RIZA KUAS’I ANIYORUZ

Türkiye işçi sınıfı hareketinin unutulmaz 
önderlerinden, DİSK kurucusu ve Lastik-İş 
Sendikası Onursal Genel Başkanı Rıza Kuas’ı 
ölümünün 33. yılında mezarı başında andık. 

• 30 EKİM 2014/127 ARTIK YETER! TAŞERON 
DÜZENİNE SON!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Yönetim 
Kurulumuzun katılımıyla Karaman Erme-
nek’teki madende göz göre göre yaşanan 
iş cinayetiyle ilgili son gelişmeleri değerlen-
dirmek üzere, DİSK Konya İl Temsilciliği’nde 
yapılan basın toplantısı duyurusu.

• 31 EKİM 2014/128 ÖLÜM DÜZENİNE SON 
VERMEDİKÇE SORUMLULUKTAN KAÇAMAZSI-
NIZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Karaman 
Ermenek’teki madeni ziyaretinin ardından 
Konya DİSK Bölge Temsilciliği’nde yaptığı ba-
sın açıklaması.

• 1 KASIM 2014/129 İHD’NİN 17. OLAĞAN 
MERKEZ GENEL KURULU

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, İHD’nin 
17. Olağan Merkez Genel Kurulu’nda yaptığı 
konuşma.

• 5 KASIM 2014/130 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BE-
LEDİYESİ İŞÇİLERİ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Mersin 
Büyükşehir Belediyesi işçilerinin basın açık-
lamasında yaptığı konuşma.

• 11 KASIM 2014/131 YARIN GAZETESİ DEME-
Cİ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Yarın 
gazetesine kıdem tazminatı ile ilgili verdiği 
demeç.

• 11 KASIM 2014/132 DİSK KADIN KOMİSYO-
NU SURUÇ’A GİDİYOR

DİSK Kadın Komisyonu 12 Kasım 2014 Çar-
şamba günü Kobanê halkıyla dayanışma 
için Urfa Suruç’a yaptığı ziyaretin duyurusu.

• 13 KASIM 2014/133 BUGÜN GAZETESİ DE-
MECİ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Bugün 
gazetesine göçmen işçilerle ilgili verdiği de-
meç.

• 14 KASIM 2014/134 ESKİŞEHİR VI. SOSYAL 



144

İNSAN HAKLARI ULUSAL SEMPOZYUMU

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Es-
kişehir VI. Sosyal İnsan Hakları Ulusal 
Sempozyumu’nda yaptığı konuşma.

• 17 KASIM 2014/135 SURİYELİ SIĞINMACILA-
RIN İSTİHDAMI

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Suriyeli 
sığınmacıların istihdamı ile ilgili İşveren der-
gisine yaptığı değerlendirme.

• 22 KASIM 2014/136 “2015 BÜTÇESİ VE AS-
GARİ ÜCRET ÇALIŞTAYI”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 22 Ka-
sım 2014 Cumartesi günü DİSK tarafından 
TMMOB Mimarlar Odası Yıldız Sarayı Dış Ka-
rakol Binası’nda gerçekleştirilen “2015 Büt-
çesi ve Asgari Ücret Çalıştayı” için yaptığı 
açılış konuşması.

• 24 KASIM 2014/137 DİSK, DİRENİŞTEKİ ÜL-
KER İŞÇİLERİNİ ZİYARET EDİYOR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve berabe-
rindeki DİSK heyeti 25 Kasım 2014 Salı günü 
saat 13.00’da, direnişçi işçilere dayanışma 
ziyaretinde bulundular.

• 25 KASIM 2014/138 ÜLKER FABRİKASI İŞÇİ-
LERİ

DİSK Yönetim Kurulu’nun Ülker Fabrikası’nda 
işten atılan Gıda İş üyesi işçilerin direnişini zi-
yaretinde Genel Başkanımız Kani Beko’nun 
yaptığı konuşma. 

• 25 KASIM 2014/139 DİSK, DİRENİŞTEKİ ZET 
FARMA İŞÇİLERİNİ ZİYARET EDİYOR!

3 Kasım 2014 Pazartesi gününden beri işve-
renin her türlü baskısına, yıldırma politikala-
rına ve işten atmalarına karşı direnişte olan 
Zet Farma Lojistik işçileriyle dayanışmak için, 
DİSK heyetinin 26 Kasım 2014 Çarşamba 
günü yaptığı ziyaretle ilgili basın duyurusu.

• 26 KASIM 2014/140 NAKLİYAT İŞ ÜYESİ İŞ-
ÇİLERİN DİRENİŞİ

DİSK Yönetim Kurulu’nun Zet Farma 
Lojistik’te işten atılan Nakliyat İş üyesi işçi-
lerin direnişi ziyaretinde Genel Başkanımız 
Kani Beko’nun yapmış olduğu konuşma.

• 29 KASIM 2014/141 DİYARBAKIR’DA İŞ Cİ-
NAYETLERİ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 
Diyarbakır’da iş cinayetlerine ve taşerona 
karşı mitingde yapmış olduğu konuşma.

• 1 ARALIK 2014/142 ASGARİ ÜCRET 1800 
NET!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve DİSK Yöne-
tim Kurulu’nun yapacağı basın toplantısına 
duyurusu.

• 2 ARALIK 2014/143 ASGARİ ÜCRET 1800 
NET! SARAYLAR DEĞİL, EKMEĞİMİZ BÜYÜSÜN!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, DİSK’in 
asgari ücret değerlendirmesi ve talepleri 
üzerine yapmış olduğu açıklama. 

• 5 ARALIK 2014/144 İŞ CİNAYETLERİ

10 Aralık’taki Başkanlar Kurulu öncesi Soma 
Öğretmen Evi’nde yapılan basın toplantısı 
duyurusu.

• 8 ARALIK 2014/145 DİSK BAŞKANLAR KU-
RULU SOMA’DA TOPLANIYOR

DİSK Yönetimi ve Başkanlar Kurulu’nun, 10 
Aralık 2014 Çarşamba günü Soma Öğretmen 
Evi önünde yapılan basın açıklaması duyu-
rusu.

• 10 ARALIK 2O14/146 DİSK BAŞKANLAR KU-
RULU

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Soma’da 
toplanan DİSK Başkanlar Kurulu öncesinde 
yapılan basın açıklaması konuşması.

• 11 ARALIK 2014/147 DİSK/BİRLEŞİK METAL-
İŞ SENDİKAMIZA ÜYE TOPRAK DEMİRDÖKÜM 
İŞÇİLERİ BUGÜN İSTANBUL’DA HOLDİNG BİNASI 
ÖNÜNDE OLACAK
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Toprak Demirdöküm işçileri sessiz kalmaya-
cak. Döküm ocaklarının karşısında yıllardır 
akıttıkları alınterinin bir damlasını bile kim-
senin gaspetmesine izin vermeyecek.

• 12 ARALIK 2014/148 HALKIN, ÇALIŞAN 
MİLYONLARCA EMEKÇİNİN, İŞÇİ SINIFININ GE-
LECEĞİNİ ABLUKA ALTINA ALAN, DEMOKRA-
TİK MUHALEFETİ BASKILAYAN “İÇ GÜVENLİK 
REFORMU”YLA AKP KENDİ EMNİYETİNİ SAĞ-
LAMAKTADIR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Meclis’te 
görüşülen “İç Güvenlik Reformu Paketi”ne 
ilişkin basın açıklaması.

• 12 ARALIK 2014/149 “HALİK İÇİN BÜTÇE, DE-
MOKRATİK TÜRKİYE” MİTİNGİ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Ankara’da 
DİSK ve KESK’in düzenlediği “Halik İçin Bütçe, 
Demokratik Türkiye” Mitingi’nde yapmış ol-
duğu konuşma.

• 15 ARALIK 2014/150 ULUSLARARASI SEN-
DİKALAR KOBANÊ VE ŞENGAL’E DESTEK İÇİN 
SURUÇ’A GİDİYOR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve KESK Eş-
Başkanları Şaziye Köse ve Lami Özgen’in 
de eşlik edeceği heyet 3 günlük programın 
ardından 16 Aralık günü Suruç’ta Kobanê 
sınırında bir basın açıklaması düzenleyerek 
gözlemlerini aktardı.

• 16 ARALIK 2014/151 GEBZE MİTİNGİ  “İN-
SANCA ÇALIŞMA, İNSANCA ÜCRET!”

DİSK/Birleşik Metal-İş sendikamız 2014 grup 
toplu iş sözleşmesinde uyuşmazlık süreci-
ne girmesiyle birlikte, 21 Aralık 2014 Pazar 
günü Gebze’de “Metal İşçileri Buluşuyor: 
İnsanca çalışma, insanca ücret!” başlığıyla 
yapılan yürüyüş ve miting düzenlemesine 
ilişkin basın duyurusu.

• 17 ARALIK 2014/152 “YENİ TÜRKİYE” ve İŞÇİ 
SINIFI

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Öğrenci 
Gençlik Sendikası GENÇ-SEN’in düzenlediği 

“Gençlik Yeni Türkiye’yi Tartışıyor” paneller 
dizisinde yapmış olduğu konuşma.

• 19 ARALIK 2014/153 ABDULLAH BAŞTÜRK 
ANILIYOR!

Konfederasyon Genel Başkanlarımızdan 
Abdullah Baştürk, ölümünün 23. yılında 21 
Aralık 2014, Pazar günü saat 10.00’da Zincir-
likuyu’daki mezarı başında anılmasına ilişkin 
basın duyurusu.

• 19 ARALIK 2014/154 DİSK, “ASGARİ ÜCRET 
1800 NET” TALEBİNİ ÜLKENİN DÖRT BİR TARA-
FINDA ÖRGÜTLÜYOR!

Taleplerimizin daha da yaygınlaşması için 23 
Aralık 2014 Salı günü, 12.00 – 14.00 saatleri 
arasında, ülke çapında kitlesel basın açıkla-
maları ve bildiri dağıtımları yapılmasına iliş-
kin basın duyurusu.

• 19 ARALIK 2014/155 MALTEPE ÜNİVERSİTE-
Sİ HASTANESİ #DİRENİŞÇİLERİ DAYANIŞMAYA 
ÇAĞIRIYOR!

8 Aralık’tan itibaren 7/24 direnişi sürdüren 
sağlık işçilerinin, direnişlerinin 13. gününde 
20 Aralık Cumartesi günü DİSK yöneticileri-
nin, emek ve meslek örgütleriyle demokra-
tik kitle örgütlerinin katıldığı yürüyüşe ilişkin 
basın duyurusu.

• 21 ARALIK 2014/156 “İNSANCA ÇALIŞMA, 
İNSANCA ÜCRET İÇİN METAL İŞÇİLERİ BULUŞU-
YOR”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Birleşik 
Metal-İş Sendikamızın Gebze’de düzenlediği 
“İnsanca Çalışma, İnsanca Ücret İçin Metal İş-
çileri Buluşuyor” mitinginde yapmış olduğu 
konuşma.

• 22 KASIM 2014/157  “ÜLKER FABRİKASI”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, DİSK/
Gıda-İş üyesi oldukları için işten atılan ve 57 
gündür direnen Ülker işçilerinin, 22 Aralık 
2014 tarihinde Ülker’deki özel güvenlik gö-
revlilerinin tehditleri ile karşılaşmalarına dair 
değerlendirmeleri.



146

• 23 ARALIK 2014/158 ASGARİ ÜCRET 1800 
NET! SARAYLAR DEĞİL, EKMEĞİMİZ BÜYÜSÜN!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, 
Mecidiyeköy’de yapılan asgari ücret konulu 
basın açıklaması.

• 24 ARALIK 2014/159 TRAKYA BÖLGE MİTİNGİ

İzmir, Mersin, Diyarbakır’dan sonra Trakya 
Bölge Mitingi 27 Aralık 2014 Cumartesi günü 
Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirileceğine 
dair basın duyurusu.

• 24 ARALIK 2014/160 TAŞERONLAŞTIRMA 
YASAKLANSIN ASGARİ ÜCRET 1800 NET! 27 
ARALIK’TA LÜLEBURGAZ’A!

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun 
Trakya Bölge Mitingi ile ilgili Çerkezköy’de 
düzenlediği basın açıklaması.

• 25 ARALIK 2014/161 DİSK “ASGARİ ÜCRET 
1800 NET” TALEBİ İÇİN 26 ARALIK’TA ÇALIŞMA 
BAKANLIĞI ÖNÜNDE!

26 Aralık 2014 Cuma günü Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı önünde Genel Başka-
nımız Kani Beko tarafından yapılan kitlesel 
basın açıklamasına ilişkin basın duyurusu.

• 26 ARALIK 2014/162 ASGARİ ÜCRET 1800 
NET! SARAYLAR DEĞİL, EKMEĞİMİZ BÜYÜSÜN!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yaptığı 
asgari ücret konulu basın açıklaması.

• 27 ARALIK/163 TRAKYA BÖLGE MİTİNGİ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Trakya 
Bölge Mitinginde yaptığı konuşma.

• 29 ARALIK/164 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 
HASTANESİ İŞÇİLERİ DİRENİŞİ

Yönetim Kurulumuz, direnişteki Maltepe 
Üniversitesi Hastanesi işçilerine destek ver-
mek için, sendikalarımız ile birlikte 29 Aralık 
2014, Pazartesi Saat 15.00’te direniş çadırına 
gideceklerine dair basın duyurusu.

• 31 ARALIK 2014/165 ASGARİ ÜCRET YİNE 
SEFALET ÜCRETİ: HANİ BİZİM MİLLİ GELİRİMİZ?

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, 2015 as-
gari ücreti ile ilgili yapmış olduğu basın açık-
laması.

• 31 ARALIK 2014/166 2015’TE KAZANILACAK 
BÜYÜK BİR DÜNYA VAR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, yeni yıl 
mesajı. 2014 yılının son günlerini Türkiye’nin 
dört bir yanına yayılmış işçi eylemleriyle 
tamamlıyoruz. Bir yanda DİSK öncülüğün-
de düzenlenen asgari ücret mitingleri diğer 
yanda üye sendikalarımızın işyerlerinde ve 
meydanlarda sürdürdükleri direnişler de-
vam ediyor. DİSK bayrağı işçi direnişlerinde 
dalgalanıyor, sendikal mücadele işçi aileleri-
nin umudu olmaya devam ediyor. 

3.4) Ortak Açıklamalar 2014

• 8 OCAK 2014 “BOZUK DÜZENDE SAĞLAM 
ÇARK OLMAZ!” MİTİNG DUYURUSU

11 Ocak 2014 Cumartesi günü “Bozuk Dü-
zende Sağlam Çark Olmaz!” diyen herkese 
açık olan Özgürlük Barış, Demokrasi, Adalet 
ve Emek Mitingimizin programını paylaşmak 
üzere yapacağımız basın açıklamasına da-
vet duyurusu.

• 9 NİSAN 2014 DİSK, KESK, TMMBB, TTB BAŞ-
KANLARI 2014 1 MAYIS KUTLAMA HAZIRLIK-
LARINI KAMUOYUYLA PAYLAŞIYOR

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Genel 
Başkanı Lami Özgen, TMMOB Başkanı Meh-
met Soğancı ve TTB Merkez Konseyi Başkanı 
Prof. Dr. A. Özdemir Aktan, ülkemizin içinden 
geçtiği konjonktürde 2014 1 Mayıs kutlama 
hazırlıklarını kamuoyuyla paylaşmak için, 
yapılan basın çağrısı. 

• 10 NİSAN 2014 EMEK, BARIŞ, EŞİTLİK, 
ÖZGÜRLÜK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM! 1 
MAYIS’TA TAKSİM’DEYİZ!

1 Mayıs’ın Taksim 1 Mayıs Alanı’nda kutlan-
masına ilişkin yapılan çağrı.



147

• 15 NİSAN 2014 İHAM’NİN TAKSİM’İN 1 MA-
YIS ALANI OLDUĞUNU TESCİL EDEN KARARI 
BAĞLAYICIDIR…

DİSK VE KESK’in İHAM’a yapmış olduğu 
38676/08 no’lu başvuru sonucu;  22 Kasım 
2012 tarihinde verilen kararla, Taksim’in 1 
Mayıs Alanı Olduğunu; Hükümetin 1 Mayıs 
2008 tarihindeki engellemeleri nedeniyle, 
başvurucuların  “Toplantı ve Toplu İfade Öz-
gürlüğü ile Örgütlenme Özgürlüğü’nün” ihlal 
edildiğini tespit etiğine dair yapılan basın 
açıklaması.  

• 18 NİSAN 2014 1 MAYIS’TA TAKSİM 1 MA-
YIS ALANINDAYIZ!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin oluşturduğu 1 
Mayıs 2014 Komitesi’nin çağrısıyla bir araya 
gelen siyasi partiler, siyasi çevreler, demok-
ratik kitle örgütleri ve dergiler olarak; emek-
çi halkımızı “1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mü-
cadele ve Dayanışma Günü” 2014 kutlama 
ve anmaları için Taksim 1 Mayıs Meydanı’na 
çağırılmasına ilişkin duyuru.

• 21 NİSAN 2014 EMEK, BARIŞ, EŞİTLİK, ÖZGÜR-
LÜK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM! 1MAYIS’TA 
TAKSİM’DEYİZ! 

2014 1 Mayıs Komitesi’ni oluşturan DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB olarak 10 Nisan’da bir 
basın toplantısı düzenlemiş ve 1 Mayıs’ta 
Taksim’deyiz demiştik. Bu açıklamanın ar-
dından yaptığımız çağrıya oldukça cesaret-
lendirici bir yanıt aldık. Onlarca demokratik 
kitle örgütü, emek örgütü, halk örgütü, siya-
si parti ve sol siyasi gruplar bu çağrımızı des-
tekleyen kararlar aldılar. Bir kez daha gör-
dük ki, Taksim 1 Mayıs Meydanı işçi sınıfının 
birliğinin ve dayanışmasının sembolüdür. 
1 Mayıs’ı Taksim’den sürmek demek, bir 
kentin, bir toplumun hafızasını yok etmek 
demektir. Bize Taksim’i yasaklayarak, 1977 
katliamını unutun, otelin üzerindeki katilleri 
unutun, o katillerden hesap sormaktan vaz-
geçin diyorlar. Hayır! Asla vazgeçmeyeceğiz 
şiarıyla yapılan basın duyurusu.

• 25 NİSAN 2014 HÜKÜMETİN TAKSİM İNADI 

AKILDIŞIDIR, ÇELİŞKİLİDİR, YASADIŞIDIR!

2010, 2011 ve 2012 yılarında Taksim’de yüz 
binlerle kutlanan 1 Mayısların “bayram ha-
vasında” geçtiğini, Türkiye’de “tabuların yı-
kıldığını” söyleyen ve pankartlar asarak bu-
nunla övünen hükümet çevreleri, şimdi bir 
anda tam tersi söylemleri savunabilmekte, 
bunu yaparken işçi sınıf başta olmak üze-
re halkın hafızasını küçümsemektedir. Bu 
çelişkili tutumu anlamak mümkün değildir. 
DİSK-KESK-TMMOB, TTB ve 1 Mayıs’ı birlikte 
kutlamaya hazırlandığımız 60’ın üzerinde 
kurum olarak bizler 1 Mayıs’ta Taksim’de 
olduğumuza dair basın açıklaması.

• 27 NİSAN 2014 1 MAYIS 1977, 1 MAYIS 1989 
VE 1 MAYIS 1996 ŞEHİTLERİNİ ANIYORUZ

1 Mayıs 2014 Mücadele, Komitesi, 1 Mayıs 
Birlik ve Dayanışma Günü kutlamalarında 
katledilen işçi ve emekçileri anma töreni 
gerçekleştirdik.

• 29 NİSAN 2014 DİSK, KESK, TMMOB VE 
TTB’NİN BASIN TOPLANTISI

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin oluşturduğu 1 
Mayıs 2014 Komitesi, 1 Mayıs Taksim kutla-
malarıyla ilgili son gelişmeleri kamuoyuyla 
paylaşmak için 30 Nisan’da bir BASIN TOP-
LANTISI düzenledi. 

• 29 NİSAN 2014 FRANSIZ KONSOLOSLUĞU 
ÖNÜNDE TOPLANIYOR, KAZANCI YOKUŞU’NA 
YÜRÜYORUZ…

Emek ve Meslek örgütlerinden, DİSK, 
KESK, TMMOB, TTB’den kadınlar; üç yıldır 1 
Mayıs’da  1977 yılında yaşamını yitiren baş-
ta tüm emekçiler olmak üzere, mücadeleci 
kadınları anmak üzere bir araya geldi.

• 1 MAYIS 2014 DİSK, KESK, TMMOB, TTB’NİN 
BASIN AÇIKLAMASI

İstanbul’u açık hava hapishanesine çe-
virmek pahasına binlerce polisi işçilere, 
emekçilere saldırı için seferber eden AKP 
hükümeti ve onun valisi 1 Mayıs’ı yasakla-
yamayacağını bir kez daha gördü. Emekçiler 
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tüm İstanbul’u 1 Mayıs alanına çevirdi.

Şimdiden ilan ediyoruz ki 1 Mayıs meyda-
nımızı er ya da geç kazanacağız, seneye de 
mutlaka Taksim’de olacağız! 

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak 1 Mayıs’a 
ilişkin geniş bir değerlendirmeyi DİSK Genel 
Merkezi’nde yapılacağına ilişkin açıklama.

• 2 MAYIS 2014 DİSK, KESK, TMMOB, TTB’NİN 
1 MAYIS DEĞERLENDİRMESİ

Dünyanın dört bir yanında coşkulu 1 Mayıs 
etkinlikleri düzenlendi. Moskova’dan New 
York’a kadar yüz binlerce işçi insanca bir 
yaşam için meydanlardaydı. Afganistan’ın 
Başkenti Kabil’de 20 yıllık yasaktan sonra 
ilk kez 1 Mayıs kutlandı. Sadece Kamboç-
ya ve Türkiye’de polis halka saldırdı. 2014 1 
Mayıs’ında başta İstanbul olmak üzere tüm 
Türkiye’de işçiler, emekçiler ve emek dostla-
rı olarak taleplerimizle, rengarenk bayrakla-
rımızla, türkülerimizle, halaylarımızla, karan-
fillerimizle tek yürek bayramımızı kutlamak 
istedik! En az 266 kişinin İstanbul’da, 300’ü 
aşkın kişinin tüm ülkede gözaltına alındı.

Sayısı belli olmayacak kadar yüzlerce ya-
ralımız var. Bunlar arasında en az 4’ü kafa 
travması, bir kulak kesiği, bir kol kırığı, 15-
20 gaz kapsülü ile yaralanma, bir göz kay-
bına yol açabilecek göz yaralanması var. 
Tüm saldırılara rağmen, Biz başka bir dünya 
isteyenleriz! Ve o dünyayı ancak ve ancak 
kendi ellerimizle kuracağımızı biliriz. Şimdi-
den ilan ediyoruz ki 1 Mayıs meydanımızı er 
ya da geç kazanacağız, seneye de mutlaka 
Taksim’de olacağız! Açıklamaları yapıldı.

• 8 MAYIS 2014 BAŞBAKAN VE İÇİŞLERİ 
BAKANI’NA SUÇ DUYURUSU

Baskı, adaletsizlik ve hukuksuzluğu ilke edi-
nen, başta Başbakan ve İçişleri Bakanı ol-
mak üzere, 1 Mayıs’ta yurttaşların haklarını 
kullanmasını engelleyen kamu görevlileri 
hakkında suç duyurusunda bulunduk.

• 9 MAYIS 2014 1 MAYIS’TA TAKSİM’İ YASAK-
LAMAK SUÇTUR!

Mayıs 2014 komitesini oluşturan kurumlar, 
DİSK-KESK, TMMOB ve TTB olarak bugün bu-
rada bir hesap sorma sürecini başlatıyoruz. 
Başta Başbakan ve İçişleri Bakanı olmak 
üzere, 1 Mayıs’ta yurttaşların haklarını kul-
lanmasını zorla engelleyerek suç işleyen, 
İstanbul halkının en temel özgürlüklerini en-
gelleyerek işkence çektiren kamu görevlileri 
hakkında suç duyurusunda bulunduk.

• 14 MAYIS 2014 İŞ KAZASI DEĞİL, CİNAYET! 
ÖFKELİYİZ, HESAP SORUYORUZ, İŞ BIRAKIYO-
RUZ!

Soma’daki katliamın sorumlularını biliyoruz. 
DİSK-KESK-TMMOB ve TTB olarak tüm işçi 
sınıfını, emekçileri ve emek dostlarını, So-
ma’daki işçi kardeşlerimiz için ayağa kalkma 
çağrısı yapıldı. 

• 15 MAYIS 2014 KAZA ve KADER DEĞİL KAT-
LİAM! UNUTMAYACAĞIZ, AFFETMEYECEĞİZ!

Yüreğimiz yanıyor! Türkiye işçi sınıfı Soma’da 
yitirdiği arkadaşlarının anısı önünde ayağa 
kalkıyor. Bizler DİSK-KESK-TMMOB-TTB-TDB 
olarak tüm işçi sınıfını, emekçileri ve emek 
dostlarını, Soma’daki işçi kardeşlerimiz için, 
güvenceli iş ve insanca yaşam hakkımız için 
ayağa kalkma çağrısı ve eylem programları-
nın açıklaması yapıldı.

• 23 MAYIS 2014 SOMA KAZA ve KADER DE-
ĞİL CİNAYETTİR! TAŞERON ÖLÜM ve KÖLELİK 
DEMEKTİR!

İşçi cinayetlerine ve taşeron köleliğine karşı 
25 Mayıs’ta Kadıköy’e! Tüm işçileri, emek-
çileri, emek dostlarını, genç-yaşlı, kadın-er-
kek tüm halkımızı, taşeron köleliğine ve işçi 
ölümlerine karşı bu mücadeleye omuz ver-
me çağrısı yapıldı.

• 23 MAYIS 2014 KADIKÖY MİTİNGİ BASIN 
AÇIKLAMASI

İSK, TÜRK-İŞ, KESK, TMMOB, TTB ve TDB İs-
tanbul örgütlerinin çağrısıyla 25 Mayıs 2014, 
Pazar günü Saat:12.00’de Kadıköy’de “Taşe-
ron Ölüm Demektir Yasaklansın!” mitingi ve 
gündeme ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek 
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amacıyla DİSK Genel Merkezinde basın top-
lantısı düzenleneceğine dair çağrı.

• 13 AĞUSTOS 2014 HABER MERKEZLERİNİN 
VE İSTİHBARAT ŞEFLERİNİN DİKKATİNE

Ortadoğu’da yanan ateşin söndürülmesine 
katkıda bulunarak kalıcı barışın sağlanma-
sı amacıyla” DİSK-KESK-TMMOB-TTB Genel 
Başkan ve yöneticileri bölgeye giderek iz-
lenimlerini 14 Ağustos2014 perşembe günü 
kamuoyuyla paylaşacaklarına dair yapılan 
çağrı.

• 25 AĞUSTOS 2014 EMPERYALİZMİN ve İK-
TİDARIN SAVAŞINA KARŞI HALKLAR BARIŞIN 
BARİKATINI KURUYOR.

DİSK-KESK-TMMOB ve TTB olarak 1 Eylül Dün-
ya Barış gününde barışı da, özgürlükleri de, 
haklarımızı da söke söke almak için ülkenin 
dört bir yanında düzenlenecek mitingler-
de, yürüyüşlerde buluşacağız.  Silopi’den 
Yayladağı’na kadar sınır kentlerinde (Şırnak, 
Mardin, Urfa, Antep, Kilis, Hatay) barış zincir-
leri kurarak savaş çetelerine, savaş tüccarla-
rına, savaş kışkırtıcılarına meydan okuyaca-
ğız! Yurdun her yerinde savaşa karşı barışın 
barikatını kuracağız!

Gelin insanlık büyük bir sınavdan geçerken 
barış için, kardeşlik için, özgürlük için, eşitlik 
için el ele verelim! Çağrısı yapıldı.

• 30 EYLÜL 2014 AKP HÜKÜMETİNİN “İŞİD’E 
DESTEK TEZKERESİNE” HAYIR!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB emek ve meslek ör-
gütleri olarak: Hükümete Irak ve Suriye’de 
savaş yetkisi verecek bir tezkereye kesin 
olarak karşıyız ve bu tezkerelerin TBMM’den 
onay almasına karşı demokratik tepkimizi 
alanlarda göstereceğiz. KESK-TMMOB-TTB 
olarak demokrasi güçleriyle birlikte bütün 
illerde alanlara çıkarak “AKP Hükümeti’nin 
IŞİD’e Destek Tezkeresi’ne” hayır diyerek ya-
pılan basın açıklaması.

• 1 EKİM 2014 DİSK, KESK, TMMOB, TTB KO-
BANİ HALKIYLA DAYANIŞMAK İÇİN SURUÇ’A 
GİDİYOR

Vahşet ve barbarlığın örgütlü çetesi IŞİD’e 
karşı özgürlük mücadelesi sürdüren, başta 
Kobanê halkı olmak üzere bölgede katliam 
ve vahşete maruz kalan tüm halklarla da-
yanışmak için DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu 
Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami 
Özgen, TTB 2. Başkanı Mehmet Raşit Tükel 
ve TMMOB temsilcisi 2 Ekim 2014 tarihinde 
Suruç’ta olacak olacağını basın açıklamasıyla 
bildirdi.

• 13 EKİM 2014 HABER MERKEZLERİNİN VE 
İSTİHBARAT ŞEFLERİNİN DİKKATİNE 

Ortadoğu’da ve Kobane’de yaşanan IŞİD 
vahşetine DUR demek için sokaklara çıka-
rak, halkların kendi geleceğini belirleme 
iradesine barış temelinde destek veren de-
mokratik eylemlerde kadınlara yönelik ger-
çekleşen paramiliter ırkçı-faşist saldırıları ve 
yüzlerce gözaltı olayını kınamak amacıyla 
biz DİSK - KESK - TMMOB ve TTB’li kadınlar 
KESK Genel merkezinde basın toplantısı ger-
çekleştirildi.

• 12 KASIM 2014 “İŞ GÜVENLİĞİ EYLEM 
PAKETİ”İŞ CİNAYETLERİNE SON VERMEKTEN 
UZAK BİR PAKETTİR!

AKP Hükümeti tarafından açıklanan “İş Gü-
venliği Eylem Paketi”ne ilişkin DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB görüş ve değerlendirmele-
rini kamuoyuyla paylaşmak için 13 Kasım 
2014, Perşembe saat 13.00’de DİSK Genel 
Merkezi’nde bir basın toplantısı gerçekleş-
tirdi.

• 13 KASIM 2014 AÇILAN PAKET BU ÜLKEDE İŞ 
CİNAYETLERİNİ DURDURAMAZ!

DİSK, KESK, TMMOB, TTB AKP tarafından yeni 
bir “iş güvenliği paketi” açıklandığını belirte-
rek, bu paketin ülkemizde yaşanmakta olan 
iş cinayetlerini engellemekle uzaktan ya-
kından ilgisi yoktur. Emek-meslek örgütle-
rinin önerileri dikkate alınmadan hazırlanan 
“yama” tedbirlerle iş cinayetlerinin engel-
lenmesi mümkün değildir diyerek bir basın 
açıklaması gerçekleştirdi.
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• 28 KASIM 2014 BÜTÇE MİTİNGİ ÇAĞRISI

Yoksulluğa, savaşa ve talana karşı, toplumsal 
ihtiyaçlar için bir ekonomi ve halk için bütçe 
isteyen DİSK ve KESK Ankara’da 13 Aralık’ta 
bir miting düzenleyeceklerini 1 Aralık 2014 
tarihinde DİSK Genel Merkezinde basın top-
lantısı yaparak kamuoyuyla paylaştı.

• 23 ARALIK 2014 2014-2018 POLİTİKA BEL-
GESİ VE EYLEM PLANI 

DİSK - KESK - TMMOB ve TTB olarak Ulusal 
İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi toplantısında 
kabul edilen  “2014-2018 Politika Belgesi ve 
Eylem Planı”na ilişkin görüşlerimizi kamu-
oyuyla paylaşmak için 25 Aralık 2014 Per-
şembe günü gerçekleştirildi. 

3.5) Ocak 2015 – Aralık 2015

• 9 OCAK 2015/1 MALTEPELİ SAĞLIK EMEKÇİ-
LERİYLE DAYANIŞMAK İÇİN “İSTANBUL DİRE-
NİŞÇİ SARAYI’NDA BULUŞUYOR!”

DİSK/Devrimci Sağlık-İş’e üye oldukları için 
işten çıkartılan 98 sağlık işçisinin Maltepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki di-
renişi sürdüğüne dair açıklama.

• 12 OCAK 2015/2 DİSK/GENEL-İŞ’İN ÖRGÜTLÜ 
OLDUĞU ATAŞEHİR ESTON 75 ÇAMLIK EVLER 
KONUTLARINDA 7. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞ-
MESİ İMZALANIYOR!

Toplu sözleşme imza töreni (13 Ocak 2015, 
Salı)  DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun katı-
lımıyla yapılmasına dair açıklama.

• 12 OCAK 2015/3 DİSK/BİRLEŞİK METAL-İŞ 
SENDİKASI DAYATMAYA KARŞI GREV!

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası Merkez TİS 
Kurulu,  2014 dönemi MESS grup toplu iş 
sözleşme görüşmelerinde gelinen aşamayı 
değerlendirmek üzere, 10 Ocak 2015 tarihin-
de İstanbul’da toplandı.

• 15 OCAK 2015/4 CUMHURİYET GAZETESİ’NE 
DESTEK ZİYARETİNDE!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin Cumhuriyet 

Gazetesi’ne ziyaretine ilişkin basın açıkla-
ması.

• 16 OCAK 2015/5 PSI GENEL SEKRETERİ ROSA 
PAVENELLİNİ’DEN #DİRENİŞÇİ ZİYARETİ!

Kamu Hizmetleri Enternasyonali PSI Genel 
Sekreteri Rosa Pavellini, 16 Ocak 2015 cuma 
günü saat 12.00’da Maltepe Üniversitesi 
Hastanesi’nde direnen işçileri ziyaret etme-
sine yönelik basın duyurusu.

• 22 OCAK 2015/6 TEPE HOME İŞÇİLERİ TAŞE-
RON CEHENNEMİNE TESLİM OLMUYOR!

Kamu Hizmetleri Enternasyonali PSI Genel 
Sekreteri Rosa Pavellini, 16 Ocak 2015 cuma 
günü (BUGÜN) saat 12.00’da Maltepe Üniver-
sitesi Hastanesi’nde direnen işçileri ziyaret 
etmesine ilişkin açıklama.

• 23 OCAK 2015/7 BİRLEŞİK METAL-İŞ’E DES-
TEK ZİYARETİ!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Başkanla-
rı greve hazırlanan DİSK/Birleşik-Metal-İş 
Sendikası’na 26 Ocak Pazartesi günü saat 
13.30’da destek ziyareti yapılmasına ilişkin 
basın duyurusu.

• 28 OCAK 2015/8 METAL GREVİ DİSK’İN GRE-
VİDİR! DİRENİYORUZ, KAZANACAĞIZ!

DİSK Başkanlar Kurulu’nun, Birleşik Metal-İş 
Sendikamızın MESS’e karşı yürüttüğü grev 
süreci gündemiyle, 27 Ocak 2015 tarihinde 
yaptığı toplantının sonuç bildirgesine dair 
açıklama.

• 31 OCAK 2015/9 İŞÇİ SINIFINA YAPILAN BU 
DARBEYE KARŞI GÜN BİRLİK, MÜCADELE VE 
DAYANIŞMA GÜNÜDÜR!

Metal grevinin yasaklanması ile ilgili olarak 
DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel Baş-
kanı Kani Beko’nun yapmış olduğu açıkla-
ma.

• 2 ŞUBAT 2015/10 DİSK, 48. KURULUŞ YIL-
DÖNÜMÜNÜ KOCAELİ’NDE ETKİNLİKLERLE 
KARŞILIYOR!
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Konfederasyonumuz DİSK’in 48. kuru-
luş yıldönümü, 13-14 Şubat tarihlerinde 
Kocaeli’nde iki etkinlikle kutlanacaktır. 13 
Şubat 2015 Cuma akşamı DİSK üyesi sen-
dikalarımızca yürütülen tüm direnişlerden 
işçiler, Kocaeli’nde kurulacak “Direniş Sarayı” 
çadırında bir araya gelecek ve gece boyunca 
çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmesine ilişkin 
basın duyurusu. 

• 2 ŞUBAT 2015/11 AKP HÜKÜMETİ’NİN YA-
SAKÇI, ANTİDEMOKRATİK KARARLARINA 
KARŞI SUSMAYACAK, HAKLARIMIZI SAVUNA-
CAĞIZ!

DİSK üyesi Birleşik Metal-İş Sendikamızın 
MESS ile toplu iş sözleşmelerinde yaşanan 
çözümsüzlüğün ardından fabrikalardaki 
oylamalarda çıkan GREV KARARI ile birlikte 
MESS’e karşı başlattığı grev 1. gününde Ba-
kanlar Kurulu’nun kararıyla yasaklanmıştır.

• 3 ŞUBAT 2015/12 İŞÇİ SINIFININ ONURU DİSK 
48 YAŞINDA!

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun, 
Fabrikalardan, atölyelerden, işyerlerinden, 
tersanelerden, madenlerden, direnişlerden, 
grevlerden alanlara: Kocaeli #Direnişçi Mi-
tingine DİSK’in 48. kuruluş yıldönümü kap-
samında Kocaeli’nde yapılacak etkinliklere 
ilişkin  yapmış olduğu açıklama.

• 3 ŞUBAT 2015/13 AKP HÜKÜMETİ’NİN YA-
SAKÇI, ANTİDEMOKRATİK KARARLARINA 
KARŞI SUSMAYACAK, HAKLARIMIZI SAVUNA-
CAĞIZ!

DİSK üyesi Birleşik Metal-İş Sendikamızın 
MESS ile toplu iş sözleşmelerinde yaşanan 
çözümsüzlüğün ardından fabrikalardaki 
oylamalarda çıkan grev kararı ile birlikte 
MESS’e karşı başlattığı grev 1. gününde Ba-
kanlar Kurulu’nun kararıyla yasaklanmıştır.

• 4 ŞUBAT 2015/14 L-20 HAZIRLIK TOPLANTISI

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Ankara’da 
düzenlenen L-20 Hazırlık Toplantısı’nda yap-
mış olduğu konuşma.

• 4 ŞUBAT 2015/15 AKP HÜKÜMETİ İŞÇİYE CE-
HENNEM, İŞVERENE CENNET SUNUYOR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, metal 
grevinin yasaklanmasıyla ilgili olarak Danış-
tay önünde yapmış olduğu konuşma.

• 6 ŞUBAT 2015/ 16 DİSK ANKARA KADIN KO-
MİSYONU TOPLANIYOR!

DİSK’li kadınların güvencesizleştirmeye karşı 
haklar mücadelesini büyütmek amaçlı bu-
luşmasına ilişkin basın duyurusu.

• 7 ŞUBAT 2015/17 DİSK ANKARA KADIN KO-
MİSYONU TOPLANIYOR!

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 
DİSK Ankara Kadın Komisyonu tarafından 
düzenlenen “Kadın Konferansı”nın açılışında 
yapmış olduğu konuşma.

• 11 ŞUBAT 2015/18 İŞÇİ SINIFININ ONURU 
DİSK 48 YAŞINDA!

DİSK’in 48. kuruluş yıldönümü, 13-14 Şubat 
tarihlerinde Kocaeli’de iki etkinlikle kutla-
nacaktır. 13 Şubat 2015 Cuma saat 17’de 
DİSK üyesi sendikalarımızca yürütülen tüm 
direnişlerden işçiler, Kocaeli’de kurulacak 
“Direniş Sarayı” çadırında bir araya gelecek 
ve gece boyunca çeşitli etkinlikler gerçek-
leştirilmesine ilişkin basın duyurusu.

• 12 ŞUBAT 2015/19 İŞÇİ SINIFININ ONURU 
DİSK 48 YAŞINDA! #DİRENİŞÇİ’LER KOCAELİ’DE 
BULUŞUYOR!

DİSK’in 48. kuruluş yıldönümü, 13-14 Şubat 
tarihlerinde Kocaeli’de iki etkinlikle kutlana-
cağına ilişkin basın duyurusu.

• 13 ŞUBAT 2015/20 MAHKEME KARARI-
NI UYGULAMAYAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ’NİN HUKUKSUZLUĞUNA POLİSTE 
İŞÇİYE SALDIRARAK DESTEK VERMEKTEDİR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Mersin 
Büyükşehir Belediyesi’nin hukuksuzluğuna 
karşı demokratik hakkını kullanarak direnen 
işçilere yapılan polis saldırısına ilişkin yapmış 
olduğu açıklama.
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• 14 ŞUBAT 2015/21 SELAM OLSUN EMEĞİ 
İÇİN, HAKKI İÇİN, DEMOKRASİ İÇİN, ÖZGÜRLÜK 
İÇİN DİRENENLERE!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, DİSK’in 
48. yıldönümünde Kocaeli’de düzenlenen 
“#Direnİşçi Mitingi”nde yapmış olduğu ko-
nuşma.

• 18 ŞUBAT 2015/22 AKP NASIL BİR “ GÜVEN-
LİK PAKETİ” İSTEDİĞİNİ, MUHALİF VEKİLLERE 
SALDIRARAK GÖSTERDİ!

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun, 
TBMM’de “İç Güvenlik Paketi” görüşmeleri sı-
rasında muhalif vekillere saldırılmasına iliş-
kin yapmış olduğu açıklama.

• 20 ŞUBAT 2015/23 DİSK’Lİ KADINLAR BU-
LUŞUYOR!

Kadına yönelik şiddetin arttığı, kadın emeği-
ni değersizleştirecek düzenlemelerin hız ka-
zandığı bir dönemde DİSK’Lİ kadınlar müca-
deleyi yan yana gelerek büyütmesine ilişkin 
basın açıklaması.

• 20 ŞUBAT 2015/24 İŞÇİ ÖLÜMLERİ CEZASIZ 
KALDIĞI SÜRECE İŞ CİNAYETLERİ SÜRECEK!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Torunlar 
Center davasında tutuklu sanık kalmaması 
üzerine yapmış olduğu açıklama.

• 25 ŞUBAT 2015/25 İÇ GÜVENLİK YASASI YÜ-
RÜRLÜĞE GİRDİ!

DİSK/Devrimci Sağlık-İş üyesi 98 işçinin Mal-
tepe Hastanesi’nde 80 gündür sürdürdükleri 
direnişe bugün polisin sert müdahale etme-
si sonucunda DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu 
Çerkezoğlu ve 35 civarında işçi gözaltına 
alındı. İki üyemizin kollarında çıkık olduğuna 
ilişkin basın duyurusu.

• 25 ŞUBAT 2015/26 “İÇ GÜVENLİK YASASI” 
UYGULAMAYA KONARAK 40 İŞÇİ GÖZALTINA 
ALINDI!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, DİSK Ge-
nel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun da bu-
lunduğu 40 Dev Sağlık-İş üyesinin gözaltına 

alınmasına ilişkin yapmış olduğu açıklama.

• 6 MART 2015/27 DİVAN TURİZM ÖNÜNDE 
BASIN AÇIKLAMASI

Koç Holding bünyesinde faaliyet sürdüren 
Divan Turizm İşletmeleri Gıda A.Ş iş yerinde 
52’si Gıda-İş Sendikamız üyesi toplam 55 işçi 
sendikalaştıkları için işten çıkarılmışlardır. 
Üyelerimizin işten çıkarılmasıyla başlayan 
fabrika önündeki direniş 17.  gününe girdiği-
ne ilişkin basın duyurusu.

• 9 MART 2015/28 ÇEKMEKÖY FABRİKA İŞÇİ-
LERİNİN ATILMASI

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Di-
van Turizm İşletmeleri’nin Çekmeköy’deki 
Fabrikası’nda işten atılan Gıda İş üyesi işçi-
lerinin direnişini ziyaretinde yapmış olduğu 
konuşma.

• 10 MART 2015/29 ADORE OYUNCAK ÖNÜN-
DE BASIN AÇIKLAMASI

Konfederasyonumuz üyesi Limter-İş Sendi-
kamıza üye olan ve ADORE Oyuncak Fabri-
kasının Tuzla-Orhanlı Mahallesindeki Depo-
sunda işten atılan işçilerin direnişi devam 
ettiğine ilişkin basın duyurusu.

• 11 MART 2015/30 ADORE İŞÇİLERİNİN DİRE-
NİŞİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun, 
Limter-İş üyesi Adore işçilerinin direniş çadırı 
ziyaretinde yapmış olduğu açıklama.

• 12 MART 2015/31 SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN 
YANINDAYIZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, “Herkese 
sağlık, güvenli gelecek” talebiyle 13 Mart’ta 
meydanlara çıkacak sağlık emekçileriyle da-
yanışmak için yayınlamış olduğu mesaj.

• 12 MART 2015/32 BULGARİSTAN SAĞLIK İŞ-
ÇİLERİ SENDİKASI BAŞKANI EPSU GÜNEYDOĞU 
AVRUPA BÖLGE KOORDİNATÖRÜ MALTEPELİ 
SAĞLIK EMEKÇİLERİYLE DAYANIŞMAK İÇİN İS-
TANBUL DİRENİŞÇİ SARAYI’NI ZİYARET EDİYOR
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DİSK/Devrimci Sağlık-İş’e üye oldukları için 
işten çıkartılan 98 sağlık işçisinin Maltepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki di-
renişinin sürdüğüne ilişkin basın duyurusu.

• 12 MART 2015/33 İÇİNDE İKİ KARA GÜNÜ 
BARINDIRAN TARİH: 12 MART

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, 12 Mart 
1971 Darbesi ve 12 Mart 1995 Gazi Mahallesi 
katliamı, Türkiye’nin yakın tarihinde, özgür-
lükleri, demokrasiyi ve insan haklarını ayak-
lar altına alan önemli dönüm noktalarından-
dır. Şeklinde 12 Mart Askeri Darbesi ve 12 
Mart Gazi Katliamı’na ilişkin yapmış olduğu 
açıklama.

• 16 MART 2015/34 1 MAYIS’TA TAKSİM’İ YA-
SAKLAMAK SUÇTUR!

2015 1 Mayıs’ına sayılı günler kala yapılan 
bu açıklamayla ilgili DİSK’in görüş ve dü-
şüncelerini anlatmak üzere DİSK Yönetim 
Kurulu, 18 Mart 2015 Çarşamba günü saat 
11.00’da DİSK Genel Merkez binasında basın 
toplantısı düzenlenmesine ilişkin açıklama.

• 16 MART 2015/35 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 
HASTANESİ ŞÇİLERİYLE DAYANIŞMA GECESİ

DİSK/Devrimci Sağlık-İş’e üye oldukları için 
işten çıkartılan 98 sağlık işçisinin Maltepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki di-
renişi sürdü. Direnişteki sağlık emekçileriyle 
dayanışma için  (16 Mart 2015, Pazartesi ), 
saat 19.00’da  “Yıldızlar Düğün Salonu”nda 
dayanışma gecesi yapılmasına ilişkin basın 
duyurusu.

• 17 MART 2015/36 İSTANBUL 
ÜNİVERSİTESİ’NİN REKTÖRÜ RAŞİT TÜRKEL’DİR

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Türkiye’nin 
en köklü ve en büyük üniversitelerinden biri 
olan İstanbul Üniversitesi’ndeki rektörlük 
seçimlerini kazanan “Demokratik Üniversite 
Girişimi” adayı Prof. Dr. Raşit Tükel’i İstanbul 
Üniversitesi’ndeki rektörlük seçimi hakkında 
yapmış olduğu açıklama.

• 17 MART 2015/37 BURSA’DA MARMARA 

BÖLGE TEMSİLCİLİĞİNDE YAPTIĞI AÇIKLAMA

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 
ülkemizde her yıl binlerce iş kazası yaşanı-
yor, yüzlerce emekçi hayatını kaybediyor, 
binlerce emekçi yaralanıyor. Her yıl artan 
iş cinayetleri, ülkemizde işçi sağlığı ve iş 
güvenliği ile ilgili düzenlemelerin ne kadar 
sorunlu olduğunu bir kez daha ortaya koyu-
yor. Şeklinde Bursa’da Marmara Bölge Tem-
silciliğinde yapmış olduğu açıklama.

• 18 MART 2015/38 1 MAYIS’TA TAKSİM’İ YA-
SAKLAMAK SUÇTUR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 1 Mayıs 
Meydanı’na dair yapmış olduğu basın açık-
laması.

• 28 MART 2015/39 DİSK, GENİŞLETİLMİŞ BAŞ-
KANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

25-26 Mart 2015 tarihinde Bolu’da toplanan 
DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu aşağı-
da yer alan sorunları ve konuları görüşerek 
aldığı kararları kamuoyu ile paylaşmayı ge-
rekli görmüştür.

• 3 NİSAN 2015/40 İSTİHDAM, SANAYİ YATI-
RIMI VE ÜRETİMİ DESTEKLEME PAKETİ, TOP-
LUMSAL KAYNAKLARI VE İŞSİZİN PARASINI 
YAĞMALATMA PAKETİDİR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, 
Davutoğlu’nun açıkladığı “İstihdam, Sanayi 
Yatırımı ve Üretimi Destekleme” paketine 
ilişkin değerlendirmesi.

• 6 NİSAN 2015/41 YEMEN’E EMPERYALİST 
MÜDAHALE’YE HAYIR: ORTADOĞU’DA BARIŞ 
HEMEN ŞİMDİ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Yemen’e 
yapılan müdahalelere ilişkin yapmış olduğu 
açıklama.

• 29 NİSAN 2015/42 1 MAYIS 1977 ŞEHİTLE-
RİNİ ANMA

1 Mayıs 2015 Tertip Komitesi Başkanı, DİSK 
Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun, Ka-
zancı Yokuşu’nda 1 Mayıs 1977 şehitlerini 
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anma toplantısında yapmış olduğu konuşma.

• 4 MAYIS 2015/43 “29. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ 
HAFTASI”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından dü-
zenlenen “29. İş Sağlığı Ve Güvenliği Haftası” 
açılışında yapmış olduğu konuşma. 

• 11 MAYIS 2015/44 BANK-SEN ÜYESİ İŞÇİSİ-
NİN İŞTEN ÇIKARILMASI!

DİSK’e bağlı BANK-SEN üyesi olan, Merkezi 
Veri Giriş çalışanı Volkan Kahyalar’ın çalışma 
hakkının gasp edilmesinde gördük. Odeo-
bank çalışanı üyemiz, son derece komik bir 
biçimde “tost yediği için” 5 dakika içinde iş-
ten çıkarılmasına ilişkin DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko’nun açıklaması.

• 12 MAYIS 2015/45 İŞÇİ DÜŞMANI DARBECİ 
ÖLDÜ. 12 EYLÜL AKP’YLE SÜRÜYOR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, 12 Ey-
lül Faşist Darbesi generallerinden Kenan 
Evren’in ölümüyle ilgili yapmış olduğu açık-
lama.

• 14 MAYIS 2015/46 SOL GAZETESİNE VERİLEN 
DEMEÇ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Mart ayın-
da toplanan DİSK Genişletilmiş Başkanları 
Kurulu, 7 Haziran’daki genel seçimlerine dair 
değerlendirmelerinde,  iktidar partisinin “tek 
adamın yönettiği bir şirket rejimi” kurmak 
istediği üzerinde durmasına ilişkin açıklama.

• 16 MAYIS 2015/47 EMEKLİ-SEN GENEL KU-
RULU

DİSK Genel Başkan Yardımcısı Celal Ovat’ın, 
16 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Emekli-Sen 
Genel Kurulu’nda yapmış olduğu konuşma.

• 16 MAYIS 2015/48 ENERJİ BAKANI, ÇALIŞ-
MA BAKANI, MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ, 
TKİ YÖNETİCİLERİ, SOMA HOLDİNG’E RUHSAT 
VERENLER, RÖDOVANS SİSTEMİNİN ALTINA 
İMZA ATANLAR YARGILANMADAN BU HESAP 
KAPANAMAZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB tarafından Soma’da 16 
Mayıs’ta düzenlenen mitinginde yapmış ol-
duğu konuşma.

• 18 MAYIS 2015/49 DONGHEE OTOMOTİV’DE 
SENDİKAL ÖRGÜTLÜLÜĞE YÖNELİK SALDIRILA-
RA KARŞI MÜCADELE DEVAM EDİYOR!

DONGHEE Otomotiv’de çalışan işçiler Birleşik 
Metal-İş sendikamızda örgütlenmelerinin 
ardından işten atılmakta, sendikadan istifa 
etmeleri yönünde baskılarla karşı karşıya 
kalmalarına ilişkin basın duyurusu.

• 18 MAYIS 2015/50 PROVOKASYONLARA VE 
FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ İÇİN OMUZ OMU-
ZA!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Mersin ve 
Adana’da HDP’ye yapılan bombalı saldırıya 
ilişkin yapmış olduğu açıklama.

• 22 MAYIS 2015/51 İNSANCA YAŞAM, SÖZ VE 
KARAR HAKKI İÇİN DİRENEN, 12 EYLÜL DÜZE-
NİNİ ALAŞAĞI EDEN METAL İŞÇİLERİNİN ONUR-
LU MÜCADELESİNİ SELAMLIYORUZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, metal 
işçilerinin Bursa’da başlayıp, Kocaeli, Sakar-
ya ve Ankara’ya yayılan direnişlerine ilişkin 
yapmış olduğu açıklama.

• 27 MAYIS 2015/52 EMEK KOMİSYONU

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Türkiye 
Barolar Birliği Emek Komisyonu’nun toplan-
tısında yapmış olduğu konuşma.

• 28 MAYIS 2015/53 MALTEPE’DE DİRENİŞ KA-
ZANDI!

DİSK Genel Sekreteri ve Devrimci Sağlık-İş 
Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun katıla-
cağı basın açıklaması saat 12.30’da Anadolu 
Adliyesi C Blok önünde yapılmasına ilişkin 
basın duyurusu.

• 2 HAZİRAN 2015/54 BASKI, TEHDİT VE YENİ 
SALDIRI DALGASININ HİÇİRİ ONLARI KURTAR-
MAYACAK!
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DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, siya-
si iktidarın Can Dündar ve Cumhuriyet 
Gazetesi’ne yönelik tehditlerine ilişkin yap-
mış olduğu açıklama.

• 6 HAZİRAN 2015/55 NE YAPARLARSA YAP-
SINLAR BARIŞ KAZANACAK!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, HDP’nin 
Diyarbakır Mitinginde meydana gelen patla-
malara ilişkin yapmış olduğu açıklama.

• 12 HAZİRAN 2015/56 İŞÇİ CİNAYETLERİ İLO 
GÜNDEMİNDE

Son yıllarda yaşanan iş cinayetleriyle dünya 
gündeminde olan Türkiye işçi sağlığı ve gü-
venliği sözleşmesinden dolayı Konferans’ta 
incelenen tek ülke oldu. DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko’nun, 104. ILO Konferansı’na ilişkin 
yapmış olduğu açıklama.

• 12 HAZİRAN 2015/57 DİSK, “15-16 HAZİRAN 
BÜYÜK İŞÇİ DİRENİŞİNİN 45.YILINI BURSA’DA 
KUTLUYOR!

14 Haziran 2015 Pazar günü saat 12.30’da 
Bursa Kent Meydanı’nda toplanılarak Foma-
ra Meydanı’na yürünecek ve burada DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko’nun konuya ilişkin 
yapmış olduğu basın açıklaması.

• 14 HAZİRAN 2015/58 “15-16 HAZİRAN ŞANLI 
İŞÇİ DİRENİŞİNE YÖNELİK BURSA KONUŞMASI”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, 15-16 
Haziran Şanlı İşçi Direnişi’nin yıldönümü do-
layısıyla Bursa’da yapmış olduğu konuşma. 

• 15 HAZİRAN 2015/59 12 EYLÜL AKP’YLE 
SÜRMEKTEDİR. AKP’Lİ KOALİSYON 12 EYLÜL’E 
CAN VERMEKTEDİR. KARŞIYIZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, 25. Dö-
nem Milletvekilleri Genel Seçim sonuçlarına 
ilişkin Evrensel gazetesine vermiş olduğu 
değerlendirme.

• 18 HAZİRAN 2015/60 MALTEPE’DE DİRENİŞ 
KAZANDI!

Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde 6 Ara-

lık 2014’de sendikamız Devrimci Sağlık-İş’e 
üye oldukları gerekçesiyle işten atılan 8 
Aralık’tan beri 7/24 direnişte olan 98 işçinin 
direnişi kazanımla sonuçlandı. 

• 18 HAZİRAN 2015/61 SERAPOOL İŞÇİLERİ 
DİRENİYOR!

İşyerinde kölece çalışma koşullarında süren 
keyfilik ve hukuksuzluklara karşı işçilerin 8 
gündür sürdürdükleri direnişle dayanışmak 
için 19 Haziran 2015 Cuma günü (YARIN) 
saat 11.00’da Genel Başkanımız Kani Beko 
ve DİSK Yönetim Kurulu ziyarette bulunarak 
direnişin sürdüğü fabrikada yapılmış olan 
basın açıklaması. 

• 19 HAZİRAN 2015/62 KANİ BEKO SERAPOOL 
DİRENİŞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve DİSK Yö-
netim Kurulu üyeleri, İstanbul Pendik’te bu-
lunan SeraPool Porselen fabrikasında DİSK 
üyesi Cam-Keramik İş Sendikası’na üye olan 
işçiler, işverenin baskıları ve bir işçinin işten 
atılmasının ardından fabrika bahçesinde di-
renişe başlayan işçileri ziyaret etti.

• 24 HAZİRAN 2015/63 ITUC, İŞÇİLER İÇİN EN 
KÖTÜ ÜLKELERİ BELİRLEDİ

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu 
(ITUC) “Küresel İşçi Hakları Endeksi” isimli 
araştırmasıyla ülkeleri işçi haklarına göster-
dikleri saygıya göre derecelendirdi. Rapora 
göre Körfez ülkeleri işçiler için en kötü yerler 
haline gelirken, Avrupa’da uygulanan kemer 
sıkma politikaları işçi haklarında düşüşe yol 
açtı. Türkiye’de yaşanan hak ihlalleri de ra-
porda yerini aldı.

• 29 HAZİRAN 2015/64 İNSANLIĞIN KATLE-
DİLMESİNE VE SAVAŞ POLİTİKLARINA SEYİRCİ 
KALINAMAZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Kobanê 
katliamı ve Suriye’deki gelişmelere iliş-
kin Hristiyanları, Şiileri, Ezidileri, farklı inanç 
gruplarını, kendi köktendinci ideolojisini 
paylaşmayan Türkmenleri, Arapları, Kürtleri, 
Ermenileri katletmeyi meşru gören bu an-
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layış son olarak Kobanê’de 230’un üzerinde 
insanı katletti. Bu saldırıyla eşzamanlı olarak 
Kuveyt ve Tunus’ta da insanlığı kana buladı. 
Şeklinde açıklamada bulundu.

• 30 HAZİRAN 2015/65 KATLİAMLARLA YÜZ-
LEŞME!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, “Sivas’ın 
22. Yılında Katliamlarla Yüzleşme” panelinde 
yapmış olduğu konuşma.

• 2 TEMMUZ 2015/66 2 TEMMUZ MADIMAK 
KATLİAMINI UNUTMAYACAĞIZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Sivas 
Katliamı’nın 22. yıldönümünde yapmış oldu-
ğu açıklama.

• 6 TEMMUZ 2015/67 TTB 66.BÜYÜK KONG-
RESİ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 4 Tem-
muz 2015 günü gerçekleştirilen Türk Tabip-
leri Birliği 66. Büyük Kongresi’nde yapmış 
olduğu konuşma.

• 6 TEMMUZ 2015/68 MANİSA İŞ CİNAYETİ!

Tarım işçilerinin yaşadıkları sorunlar ve iş 
cinayetleri ile ilgili olarak DİSK Yönetim Ku-
rulu, 7 Temmuz 2015 Salı saat 11.00’de DİSK 
Genel Merkez binasında yapılmış olan basın 
duyurusu.

• 7 TEMMUZ 2015/69 THY TEKNİK AŞ’DEKİ 
KİRLİ OYUNLARA HAYIR!

Birleşik Metal İş sendikamızın 7 Temmuz 
2015 Salı günü saat 14.30’da THY Teknik B 
Kapısında konuyla ilgili düzenleyeceği basın 
açıklamasına DİSK Genel Başkanı Kani Beko 
ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri de katılma-
sına ilişkin basın duyurusu. 

• 7 TEMMUZ 2015/70 MANİSA 
GÖLMARMARA’DA TARIM İŞÇİLERİNİN ÖLÜMÜ!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Kani Beko’nun, Manisa Gölmarmara’da ta-
rım işçilerinin ölümüyle ilgili yapmış olduğu 
açıklama.

• 7 TEMMUZ 2015/71 THY TEKNİK AŞ’DE 
DİSK’İN ÖRGÜTLENMESİ ENGELLENEMEZ. ŞİRKET 
YÖNETİMİ- BAKANLIK-SARI SENDİKA ARASIN-
DAKİ KİRLİ İŞBİRLİĞİ DERHAL SON BULMALIDIR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, THY Tek-
nik AŞ’deki gelişmelere dair açıklaması.

• 13 TEMMUZ 2015/72 DİSK’İN ÖNÜNDE YA-
ŞANANLARA DAİR ZORUNLU AÇIKLAMA!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Kani Beko’nun DİSK’in önünde yaşanan 
olaylarla ilgili kamuoyu bilinçli biçimde ya-
nıltılmaktadır. Bu nedenle zorunlu bir açık-
lama yapma gereği duyuyoruz. DİSK üye-
si Genel-İş Sendikası, DİSK Genel Merkezi 
önünde yapmış olduğu basın toplantısı.

• 20 TEMMUZ 2015/73 SURUÇ KATLİAMINI 
LANETLİYORUZ!

DİSK Yönetim Kurulu adına Kobanê’nin yeni-
den inşasına katkı vermek için Suruç’a giden 
ve bir basın toplantısı düzenlemekte olan 
gençlere yönelik bu katliam, Türkiye’nin 
geleceğine ve insanlığa karşı işlenmiş bir 
suçtur. Bu vahşeti barışa ve güzel günlere 
olan tüm inancımızla lanetlemesine ilişkin 
açıklama.

• 20 TEMMUZ 2015/74 ENPAY İŞÇİLERİ DİRE-
NİYOR!

Bayram öncesinde ve bayram dönüşü top-
lam 23 işçi işten çıkartılmıştır. Enpay’da DİSK 
üyesi işçiler direnişe devam etmektedir. Ko-
nuyla ilgili olarak 21 Temmuz 2015 Salı fab-
rika önünde düzenlenmesine ilişkin basın 
açıklaması.

• 22 TEMMUZ 2015/75 UNUTULMAZ İŞÇİ ÖN-
DERİ, KURUCU GENEL BAŞKANIMIZ KEMAL 
TÜRKLER’İ MEZARI BAŞINDA ANIYORUZ!

DİSK kurucusu ve ilk Genel Başkanı, T. 
Maden-İş Genel Başkanı, Türkiye işçi sınıfının 
unutulmaz önderlerinden Kemal Türkler, 
katledilişinin 35. yılında  (22 Temmuz 2015, 
Çarşamba) saat 11.00’da Topkapı’daki meza-
rı başında anılmasına ilişkin basın duyurusu.
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• 21 TEMMUZ 2015/76 ENPAY İŞÇİLERİ BASIN 
AÇIKLAMASI

DİSK Kocaeli Bölge Temsilcisi Vedat Küçük’ün 
Birleşik Metal İş üyesi Enpay işçileri ile ilgili 
basın açıklaması.

• 23 TEMMUZ 2015/77 ANMALAR

DİSK, İsmail Hakkı Önal, Kenan Budak, Mah-
mut Seren’in aramızdan ayrılışına ilişkin ba-
sın duyurusu.

• 24 TEMMUZ 2015/78 KENAN BUDAK ANI-
LIYOR

Konfederasyonumuz üyesi İlerici Deri-İş 
sendikası Genel Başkanı Kenan Budak, kat-
ledilişinin 34. yılında  (25 Temmuz 2015, Cu-
martesi) saat 11.00’de Silivrikapı’daki mezarı 
başında düzenlenecek törenle anılacağına 
ilişkin basın duyurusu.

• 27 TEMMUZ 2015/79 İŞÇİ SINIFININ SABA-
HAT ABLASI UNUTULMAYACAK!

Kurucu Genel Başkanımız Kemal Türkler’in 
sevgili eşi, Kemal Türkler Kültür ve Eğitim 
Vakfı (KETEV) Genel Başkanı, işçi sınıfının Sa-
bahat ablası Sabahat Türkler’i yitirilmesine 
ilişkin açıklama.

• 27 TEMMUZ 2015/80 MAHMUT SEREN ANI-
LIYOR

DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş 
Sendikası Genel Başkanı Mahmut Seren, 
aramızdan ayrılışının 8. yılında  (28 Temmuz 
2015, Salı)   saat 11.00’de Cebeci Mezarlı-
ğı’ndaki mezarı başında düzenlenecek tö-
renle anılmasına ilişkin çağrı.

• 29 TEMMUZ 2015/81 KESK VE EĞİTİM-SEN 
ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEK!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Eğitim-
Sen’e yönelik polis baskınıyla ilgili yapmış 
olduğu açıklama.

• 1 AĞUSTOS 2015/82 DİSK, BAŞKANLAR KU-
RULU SONUÇ BİLDİRGESİ

30 Temmuz 2015 tarihinde Ankara’da Genel-
iş Sendikası Genel Merkezi’nde toplanan 
DİSK Başkanlar Kurulu tarafından açıklanan 
sonuç bildirisinde; hiç kimsenin siyasi hedef-
leri, ihtirasları ve hırsları, tek bir yurttaşımı-
zın canından, dökülen bir damla kanından 
önemli olmadığı vurgulandı.

• 3 AĞUSTOS 2015/83 KAMU EMEKÇİLERİ PO-
LİS BASKISIYLA SİNDİRİLEMEZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, toplu gö-
rüşme öncesi KESK’e yönelik polis saldırısıyla 
ilgili açıklaması.

• 7 AĞUSTOS 2015/84 KEMAL NEBİOĞLU’NU 
ANIYORUZ!

DİSK kurucularından, Gıda-İş Sendikası ve 
DİSK eski Genel Başkanı, işçi sınıfının ve 
DİSK’in mücadele neferlerinden Kemal 
Nebioğlu’nu ölümünün 9. yıldönümünde 10 
Ağustos 2015 Pazartesi günü saat 11.00’da 
Zincirlikuyu’daki mezarı başında anılmasına 
ilişkin çağrı.

• 10 AĞUSTOS 2015/85 DİSK’İN MÜCADELE 
NEFERLERİNDEN KEMAL NEBİOĞLU’NU ÖLÜ-
MÜNÜN 9.YILDÖNMNDE SAYGI VE SAYGIYLA 
SELAMLIYORUZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, DİSK 
kurucusu ve eski Genel Başkanı Kemal 
Nebioğlu’nu kaybedişimizin 9. yıldönümün-
de yapmış olduğu konuşma.

• 11 AĞUSTOS 2015/86 RESSAM, GAZETECİ, 
YAZAR FİKRET OTYAM’I SAYGIYLA UĞURLU-
YORUZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, DİSK 
kurucusu ve eski Genel Başkanı Kemal 
Nebioğlu’nu kaybedişimizin 9. yıldönümün-
de yapmış olduğu konuşma.

• 19 AĞUSTOS 2015/87 SARAY DARBESİNE 
KARŞI, DEMOKRASİ, BARIŞ VE ADALET MÜCA-
DELESİNE!

DİSK Yönetim Kurulu’nun, son gelişmelere 
ilişkin yapmış olduğu açıklama.
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• 20 AĞUSTOS 2015/88 SARAY DARBESİNE 
KARŞI, DEMOKRASİ, BARIŞ VE ADALET MÜCA-
DELESİNE!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, hukuk-
suzluğun ilke haline getirilerek yasa ve 
Anayasa’nın çiğnenmesine ilişkin yapmış 
olduğu açıklama.

• 25 AĞUSTOS 2015/89 BU DÜZENİN KENDİSİ 
FELAKETTİR! FELAKETE KARŞI DAYANIŞMAYA!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Hopa’da 
yaşanan sel felaketine ilişkin yapmış olduğu 
açıklama.

• 25 AĞUSTOS 2015/90 CUMHURİYET GAZETE 
VERİLEN DEĞERLENDİRME

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olmak üzere de-
mokrasi ve barış için en geniş bir araya geliş-
lerin aktif bir parçası olmaya çalışmıştır. DİSK 
Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun, “Barış 
Bloku” ile ilgili Cumhuriyet gazetesine ver-
miş olduğu değerlendirme.

• 26 AĞUSTOS 2015/91 DİSK-KESK-TMMOB-
TTB VE İHD HEYETİ HAKKÂRİ VE ŞEMDİNLİ’DE

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Baş-
kanı Lami Özgen, İHD Genel Başkanı Öztürk 
Türkdoğan, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çer-
kezoğlu, TMMOB Genel Sekreteri Dersim 
Gül, TTB Merkez Konsey üyesi Şeyhmus 
Gökalp’ın yer aldığı heyet 26 Ağustos 2015 
Çarşamba günü ilk olarak Hakkari’ye gitme-
sine ilişkin basın duyurusu.

• 1 EYLÜL 2015/92 SAVAŞ VE BASKI POLİTİ-
KALARINA İNAT BARIŞI SAVUNACAĞIZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, 1 Eylül Dün-
ya Barış Günü dolayısıyla Lüleburgaz’da dü-
zenlenen etkinlikte yapmış olduğu konuşma.

• 6 EYLÜL 2015/93 BAKIRKÖY BARIŞ BLOKU 
ÇAĞRISI

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Barış 
Bloku’nun çağrısıyla Bakırköy’de gerçekleş-
tirilen barış mitinginde yapmış olduğu ko-
nuşma.

• 7 EYLÜL 2015/94 AKAN KAN VE GÖZYAŞ-
LARINI DURDURMANIN TEK ÇARESİ SAVAŞI 
DERHAL DURDURMAKTIR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, çatışma-
ların artması ve Dağlıca’daki kayıplara ilişkin 
açıklaması.

• 11 EYLÜL 2015/95 DARBECİLER YENİLECEK, 
EMEK KAZANACAK! NE UNUTURUZ, NE AFFE-
DERİZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, 12 Eylül 
Faşist Darbesi’nin 35. yıldönümüne ilişkin 
açıklaması.

• 15 EYLÜL 2015/96 “ALINTERİ GAZETESİ SÖY-
LEŞİSİ”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Alınteri 
gazetesi ile sorularına verdiği yanıtlar.

• 15 EYLÜL 2015/97 “SURUÇ KATLİAMINA 
İLİŞKİN”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Suruç 
katliamının ardından, katliamın gerçekleşti-
ği yerde yaptığı açıklama hakkında Recep 
Tayyip Erdoğan’ın suç duyurusu üzerine 
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlaması ile 
bir soruşturma yürütülmektedir. 

• 16 EYLÜL 2015/98 “SURUÇ KATLİAMI SO-
RUŞTURMASI”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Su-
ruç Katliamı’yla ilgili yaptı açıklamada 
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlaması ile 
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürü-
tülen soruşturmada ifade verdi. Beko, sa-
vunmasının ardından adliye çıkışında basına 
konuya ilişkin yapmış olduğu açıklama.

• 18 EYLÜL 2015/99 DİSK BAŞKANLAR KURU-
LU SONUÇ BİLDİRGESİ

15 Eylül 2015 tarihinde DİSK Genel 
Merkezi’nde toplanan DİSK Başkanlar Ku-
rulu, aşağıda yer alan sorunları ve konuları 
görüşerek aldığı kararlarının kamuoyu ile 
paylaşılmasına ilişkin açıklama.
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• 29 EYLÜL 2015/100 “DAYANIŞMA AĞI”

DİSK Kadın Komisyonu, son dönemde ülke-
mizde yaşanan gelişmelerin barışı ve birlikte 
yaşamı tehdit etmesi, özel olarak da kadın-
ların ve çocukların yaşadığı mağduriyetler 
karşısında bir “Dayanışma Ağı” örülmesi-
ni kararlaştırmış konuyla ilgili DİSK Genel 
Merkezi’nde basın toplantısı gerçekleşmesi-
ne ilişkin basın duyurusu.

• 30 EYLÜL 2015/101 SAVAŞ, ÖLÜM, ACI, GÖZ-
YAŞI VE YIKIM DEMEKTİR!

DİSK Kadın Komisyonu’nun son dönemde 
ülkemizde yaşanan gelişmelere ilişkin yap-
mış olduğu açıklama.

• 10 EKİM 2015/102 ANKARA “EMEK, BARIŞ, 
DEMOKRASİ MİTİNGİ”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, 10 
Ekim’de Ankara’da düzenlenen “Emek, Barış 
ve Demokrasi” mitinginde yapmış olduğu 
konuşma.

• 10 EKİM 2015/103 BARIŞ BİR KERE DAHA 
KATLEDİLDİ!

Saltanatlarını sürdürmek isteyenler Diyarba-
kır ve Suruç’un ardından bir kez daha kat-
liam yaparak savaşa inat barış isteyenlerin 
Ankara’da katıldığı “Emek, Barış ve Demok-
rasi” mitingini kana buladılar. 

• 12 EKİM 2015/104 ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ, 
YASTAYIZ, İSYANDAYIZ!

Ankara’da 10 Ekim 2015 Cumartesi günü 
meydana gelen, milyonların emek, barış, 
demokrasi talebini kana bulayan büyük kat-
liam ülkenin dört bir tarafında lanetleniyor; 
emek ve meslek örgütleri grevlerini sürdü-
rürken toplumun değişik kesimleri boykotla, 
protestolarla tepkilerini dile getirdiler. Bunun 
üzerine 13 Ekim Salı İstanbul eylem progra-
mı düzenlenmesine ilişkin basın duyurusu.

• 14 EKİM 2015/105 “YURT GAZETESİNE VE-
RİLEN DEMEÇ”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Yurt ga-

zetesinde vermiş olduğu demece ilişkin 
açıklama.

• 15 EKİM 2015/106 IRKÇI, ŞİDDET YANLISI, 
HEDEF GÖSTEREN, PROVOKATİF YAYINLAR 
“BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL, İKTİDARI 
AKLAMA ÇABASIDIR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Yeni Asır 
“gazetesi”nin Ege Bölge Temsilcimizi hedef 
alan yayınlarına ilişkin açıklaması.

• 22 EKİM 2015/107 ÇETİN ALTAN’IN YİTİRİL-
MESİNE İLİŞKİN

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, yaşamını 
kaybeden gazeteci/yazar Çetin Altan için ya-
yınlamış olduğu mesaj.

• 24 EKİM 2015/108 YARSAV GENEL KURULU

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Yargıçlar 
ve Savcılar Birliği YARSAV’ın genel kurulunda 
yapmış olduğu konuşma.

• 26 EKİM 2015/109 CUMHURİYET SAVCISI 
SAVUNMALARI

DİSK-KESK-TMMOB-TTB’nin çağrıcısı olduğu 1 
Mayıs 2015 Mitingi ile ilgili, emek ve meslek 
örgütü yöneticileri hakkında “kitleleri izinsiz 
gösteri yürüyüşüne ve suça azmettirmek” 
suçlamasıyla yürüttüğü soruşturma kapsa-
mında DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu 
ve TTB Merkez Konseyi üyesi Hüseyin De-
mirdizen bugün (26 Ekim 2015 Pazartesi) 
saat 13.30’da Cumhuriyet Savcısına savun-
malarını verecektir. 

• 26 EKİM 2015/110 İŞÇİ SINIFININ UNUTUL-
MAZ ÖNDERİ RIZA KUAS’I ANIYORUZ!

Türkiye işçi sınıfı hareketinin unutulmaz 
önderlerinden, DİSK kurucusu ve Lastik-İş 
Sendikası Onursal Genel Başkanı Rıza Kuas’ı 
ölümünün 34. yılında anılmasına ilişkin açık-
lama.

• 26 EKİM 2015/111 DİLEK DOĞAN FAŞİZME 
KARŞI DİK DURDUĞU İÇİN KATLEDİLMİŞTİR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, polis ta-
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rafından infaz edilen Dilek Doğan cinayetine 
ilişkin yapmış olduğu açıklama. 

• 27 EKİM 2015/112 SARAYSIZ BAŞKAN İŞÇİ-
LERLE BULUŞUYOR!

DİSK’in ev sahipliğini yaptığı “Mujica İşçiler-
le Buluşuyor” etkinliği 30 Ekim 2015, Cuma 
günü saat 19.00’da İstanbul Tabip Odası top-
lantı salonunda gerçekleştirileceğine ilişkin 
basın duyurusu. 

• 27 EKİM 2015/113 AÇLIK, KÖLELİK, ÖLÜM:13 
YIL YETER!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Dicle Ha-
ber Ajansı’na seçimlerle ilgili konuya ilişkin 
vermiş olduğu demeç.

• 2 KASIM 2015/114 ENSEYİ DEĞİL, GÖZÜMÜ-
ZÜ KARARTMAMIZ GEREKEN BİR MÜCADELE 
SÜRECİNE GİRDİK!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, 2015 Ge-
nel Seçimleri’ne ilişkin Evrensel Gazetesi’ne 
yaptığı değerlendirme.

• 2 KASIM 2015/115 ENSEYİ DEĞİL, GÖZÜMÜ-
ZÜ KARARTMAMIZ GEREKEN BİR MÜCADELE 
SÜRECİNE GİRDİK!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, 2015 Ge-
nel Seçimleri’ne ilişkin BirGün Gazetesi’ne 
yaptığı değerlendirme.

• 3 KASIM 2015/116 İŞ-KUR GENEL KURULU

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun İŞ-KUR 
Genel Kurulu’nda yapmış olduğu konuşma.

• 9 KASIM 2015/117 AKP ÖNCESİZ DEĞİL, SON-
RASIZ DA OLMAYACAK!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, BirGün 
Gazetesi’ne yapmış olduğu değerlendirme.

• 13 KASIM 2015/118 DÜNYA SENDİKALARI 
G20 ÖNCESİNDE BULUŞTU

L20 toplantısında sendikalar “Asgari Ücret”, 
“Tedarik Zincirleri ve Taşeronlaşma”, “İklim 
Değişimi”, “Bakım Emeği”, “Küresel Mülteci 

Krizi”, “Eşitsizlik ve Gelir Paylaşımı” gibi başlık-
ları tartıştılar. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 
Ekonomide ilk 20 içine giren Türkiye’nin 
yoksulluk, sağlık, eğitim, cinsiyet eşitsizliği, 
çevre kirliliği, gelir dağılımı eşitsizliği gibi kri-
terlere göre 69’uncu sıraya düşüyor olması, 
‘gelişme’ denilenin şirketlerin gelişmesinden 
ibaret olduğunun kanıtlarındadır.” dedi.

• 15 KASIM 2015/119 “ACILARINIZI BİLİYOR, 
ACINIZI PAYLAŞIYORUZ”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko Paris’te ve 
Beyrut’ta arka arkaya yaşanan barbarca 
saldırıları lanetliyor, Fransa ve Lübnan halk-
larına başsağlığı dileklerini ileterek katli-
amlara ilişkin Paris’ten Beyrut’a, Beyrut’tan 
Ankara’ya acımız ortaktır, mücadelemizde 
ortaktır. Şeklinde bir açıklama getirdi.

• 17 KASIM 2015/120 KAR’LAR AZAMİ, ÜCRET 
NEDEN ASGARİ!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu asgari ücret ile ilgili taleplerini ve 
programını 18 Kasım 2015 Çarşamba günü 
saat 11.30’da DİSK Genel Merkezi’nde açıkla-
masına ilişkin basın duyurusu.

• 17 KASIM 2015/121 ERKAN YILMAZ SER-
BEST BIRAKILSIN!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, DİSK/
Genel-İş Tunceli Şube Başkanı Erkan 
Yılmaz’ın hukuksuz tutukluluğunun sona 
erdirilmesine ilişkin Tunceli’de yaptığı basın 
açıklaması.

• 18 KASIM 2015/122 KAR’LAR AZAMİ, ÜCRET 
NEDEN ASGARİ! ÜCRET YÜK DEĞİLDİR! GEÇİM 
ÜCRETİ İSTİYORUZ. ASGARİ ÜCRET 1900 NET!

Sevindirici olan şudur ki 7 Haziran seçim-
lerinde iktidar partisi dışındaki tüm partiler 
bu konudaki mücadelemizi dikkate alarak 
asgari ücreti parti programlarına dahil et-
mişlerdi. O dönem asgari ücrete dair vaatleri 
sermaye temsilcilerine şikayet eden AKP ise 
7 Haziran seçimlerinde tek başına iktidarı 
kaybettikten sonra konuyu gündemine aldı. 
Biz bu durumu başta DİSK olmak üzere işçi 
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sınıfı mücadelesinin bir kazanımı olarak gö-
rüyor ve bu mücadeleyi veren tüm işçileri, 
sendikalarımızı, yol arkadaşlarımızı ve dost-
larımızı kutluyoruz. 

• 19 KASIM 2015/123 YARGILANAN, 160 
GÜNDÜR EMEĞİ VE HAKLARI İÇİN DİRENEN SE-
RAPOOL İŞÇİSİ DEĞİL İŞÇİLERİ, ÖRGÜTSÜZLÜĞE 
VE AÇLIĞA MAHKUM ETMEK İSTEYEN İŞVEREN 
OLMALIDIR!

İstanbul Pendik’te kurulu SeraPool fabrikası 
işvereni “yasadışı grev” yapıldığı iddiasıyla 
sendikamız ve işçilere karşı açtığı davanın ilk 
duruşması 20 Kasım 2015 Cuma günü saat 
10.30’da Kartal Adliyesi’nde görülmesine iliş-
kin basın duyurusu.

• 24 KASIM 2015/124 EĞİTİM EMEKÇİSİ “KÖLE-
LİĞİ” KABUL ETMEYECEK!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, 24 Kasım 
“Öğretmenler Günü” nedeniyle yayınladığı 
açıklama.

• 26 KASIM 2015/125 RUSYA EMEK 
KONFEDERASYONU(KTR) VE DİSK’TEN ORTAK 
BARIŞ ÇAĞRISI!

KTR Genel Başkanı Boris Kravchenko ve DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko’nun imzalarıyla 
yayımlanan açıklamada yükselen gerilimin 
sadece ölüm ve yoksulluk getireceği söyle-
nirken, sorunun barışçıl yöntemler ile çözül-
mesi gerektiği vurgulandı.

• 3 ARALIK 2015/126 DİVRİĞİ BASIN AÇIKLA-
MASI

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, DİSK’in 
eğitim faaliyetleri için geldiği Divriği’de yap-
tığı basın açıklamasına ilişkin açıklama.

• 8 ARALIK 2015/127 ASGARİ ÜCRET 1900 
NET!

DİSK olarak yıllardır sürdürdüğümüz asgari 
ücret mücadelemizde taleplerimizi ifade et-
mek üzere,  (8 Aralık 2015, Salı) saat 12.00’de 
İstanbul Mecidiyeköy’de bir basın açıklama-
sı düzenlenmesine ilişkin basın duyurusu.

• 8 ARALIK 2015/128 ASGARİ ÜCRET 1900 
NET!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, asgari 
ücretle ilgili İstanbul Mecidiyeköy’de düzen-
lenen basın açıklamasında yapmış olduğu 
konuşma.

• 8 ARALIK 2015/129 DİSK’TEN ANADOLU 
ADLİYESİ’NDE 3 AYDIR MAAŞLARINI ALAMA-
YAN İŞÇİLERLE DAYANIŞMA ZİYARETİ

DİSK/Devrimci Turizm-İş üyesi işçilerle daya-
nışmak için yarın saat 12.00’de DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko ve DİSK Yönetim Kurulu 
üyeleri bir ziyaret yapacaklarına ilişkin basın 
duyurusu.

• 10 ARALIK 2015/130 “SGK 4. OLAĞAN GE-
NEL KURULU”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun SGK 4. 
Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya 
ilişkin açıklama.

• 10 ARALIK 2015/131 DİSK HEYETİ “BARIŞ 
ELÇİSİ” İÇİN DİYARBAKIR’DA 

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel 
Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Baş-
kan Yardımcısı Celal Ovat, DİSK Hukuk Dairesi 
Müdürü Av. Necdet Okcan ve Diyarbakır’daki 
DİSK’e bağlı sendikaların temsilcileri, 11 Ara-
lık 2015 Cuma günü Diyarbakır Barosu’nu, 
katledilen Baro Başkanı Tahir Elçi’nin ailesini 
ve mezarını ziyaret edecekler.

• 11 ARALIK 2015/132 “TAHİR ELÇİ’NİN KAT-
LEDİLMESİ”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Ta-
hir Elçi’nin katledilmesi ile ilgili olarak 
Diyarbakır’da yapmış olduğu konuşma.

• 16 ARALIK 2015/133 KARTAL İŞÇİLERİYLE 
DAYANIŞMA ETKİNLİĞİ

Kartal Adliyesi’nde çalışan, DEV TURİZM-İŞ 
Sendikamız üyesi işçilerin 3 aydır maaşlarını 
alamadıkları için Kartal Adliyesi önünde sür-
dürdükleri direniş devam ettiklerine ilişkin 
basın duyurusu. 
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• 16 ARALIK 2015/134 FOYASI MEYDANA 
ÇIKAN GÜDÜMLÜ/SARI SENDİKACILARI, ŞOVE-
NİZM DE KURTARAMAYACAK!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, DİSK’i ka-
ralamaya çalışan “güdümlü” sendikacılara 
yanıtı.

• 18 ARALIK 2015/135 İZMİR TAŞERON MİTİNGİ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, İzmir’de 
taşeron düzenine karşı mitingde yapmış ol-
duğu konuşma.

• 18 ARALIK 2015/136 ABDULLAH BAŞTÜRK 
ANILIYOR!

DİSK’in ve Genel-İş sendikamızın Genel Baş-
kanlarından Abdullah Baştürk, ölümünün 24. 
yılında 21 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 
11.00’de Zincirlikuyu’daki mezarı başında anı-
lacağına ilişkin basın duyurusu.

• 23 ARALIK 2015/137 “11.ÇALIŞMA MECLİSİ”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, ÇGSB’nin 
düzenlediği 11. Çalışma Meclisi’nde yapmış 
olduğu konuşma.

• 28 ARALIK 2015 “SÜLEYMAN SOYLU ZİYA-
RETİ”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve beraberin-
deki DİSK heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret ederek 
çalışma yaşamındaki sorunlara dair DİSK’in 
görüş ve önerilerini iletti.

• 31 ARALIK 2015/139 UMUDUMUZU YİTİRME-
YECEĞİZ! MÜCADELEYE DEVAM!

DİSK Yönetim Kurulu’nun yeni yıl mesajı.

3.6) Ortak Açıklamalar 2015

• 23 OCAK 2015 TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR, 
YARGILANAMAZ! EMEKÇİLER FAŞİZMİ YARGILI-
YOR!

Devlet şiddetiyle engellenen 1 Mayıs 2014 
kutlamalarına ilişkin DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB’ ye dava açıldı. 6 Şubat’ta Çağlayan Adli-

ye’sinde başlayacak davayla ilgili gelişmeleri 
kamuoyuyla paylaşmak için 26 Ocak 2015 
Pazartesi günü basın toplantısı yapıldığına 
ilişki çağrı.

• 26 OCAK 2015 TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR, 
YARGILANAMAZ!

2014 1 Mayıs’ı ile ilgili DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, 
KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
ve dönemin TTB Merkez Konseyi Başkanı 
Ahmet Özdemir Aktan hakkında İstanbul 
28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 
Oysa 1 Mayıs’ta Taksim’i yasaklamak suçtur! 
Taksim’de 1 Mayıs’ı kutlamanın hakkımız 
olduğunu teslim eden çok sayıda ulusal ve 
uluslararası mahkeme kararı mevcuttur, şek-
linde kamuoyuna bir basın çağrısı yapıldı.

• 1 ŞUBAT 2015 GREV HAKTIR YASAKLANA-
MAZ! METAL İŞÇİLERİNİN GREV HAKKI DERHAL 
İADE EDİLMELİDİR!

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası’nın toplu iş 
sözleşmesinde yaşanan çözümsüzlüğün ar-
dından fabrikalardaki oylamalarda çıkan grev 
kararıyla birlikte MESS’e karşı başlattığı grev 
daha birinci günündeyken Bakanlar Kurulu 
kararıyla yasaklandı. Konuya ilişkin olarak, 2 
Şubat 2015 Pazartesi günü saat 11.00’da DİSK, 
KESK, TMMOB, TTB genel başkanları ve Birle-
şik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan 
Serdaroğlu’nun katılımıyla, Genel-İş Sendikası 
Genel Merkezinde (ANKARA) bir basın toplan-
tısı yapılacağına ilişkin basın duyurusu.

• 2 ŞUBAT 2015 GREV HAKTIR YASAKLANA-
MAZ! METAL İŞÇİLERİNİN GREV HAKKI DERHAL 
İADE EDİLMELİDİR!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Birliği’nde 30 Ocak 
2015 günü Resmi Gazete’de yayımlanan, Ba-
kanlar Kurulu kararı ile metal grevinin yasak-
landığı Türkiye’de demokrasinin olmadığı bir 
kez daha ilan edilmiştir. DİSK/Birleşik Metal-İş 
Sendikası üyesi metal işçilerinin grev oylama 
sandıklarında, grev meydanlarında ortaya 
çıkan iradesine karşı Bakanlar Kurulu’nun al-
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dığı yasaklama kararının adı darbedir. Daha 
grevin ilk günü, hükümetin çokça başvurdu-
ğu ifadelerle “sandıkta ortaya çıkan iradeye 
karşı darbe yapılmıştır”. Fabrikalarda yapılan 
oylamalarda yüzde 100’leri aşan “greve evet” 
oyları, sendikalı olmayan çalışanların, beyaz 
yakalıların da grev iradesini ortaya koyması 
karşısında patronların örgütü MESS ve sarı 
sendikalar paniğe kapılmış, hükümeti göreve 
çağırmış, Bakanlar Kurulu kararı bu çağrılar 
üzerine gelmesine ilişkin açıklama.

• 4 ŞUBAT 2015 TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR, 
YARGILANAMAZ! EMEKÇİLER FAŞİZMİ YARGI-
LIYOR!

2014 1 Mayıs’ı ile ilgili DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çer-
kezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı ve dönemin TTB Merkez Konseyi 
Başkanı Ahmet Özdemir Aktan hakkında İs-
tanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava 
açıldı. Oysa 1 Mayıs’ta Taksim’i yasaklamak 
suçtur! Taksim’de 1 Mayıs’ı kutlamanın 
hakkımız olduğunu teslim eden çok sayıda 
ulusal ve uluslararası mahkeme kararı mev-
cuttur, şeklinde kamuoyuna bir basın çağrısı 
yapıldı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB genel baş-
kanlıklarının katılımıyla 6 Şubat 2015 Cuma 
günü saat 12.30’da Çağlayan Adliyesi C Ka-
pısı önünde basın açıklaması yapılacağına 
ilişkin duyuru.

• 6 ŞUBAT 2015 TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR, 
YARGILANAMAZ!

2014 1 Mayıs’ı ile ilgili DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çer-
kezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı ve dönemin TTB Merkez Konseyi 
Başkanı Ahmet Özdemir Aktan hakkında İs-
tanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava 
açılmasına ilişkin basın duyurusu.

• 30 MART 2015 DİSK, KESK, TMMOB, TTB BAŞ-
KANLARI 2015 1 MAYIS KUTLAMA HAZIRLIK-
LARINI KAMUOYUYLA PAYLAŞIYOR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel 
Başkanı Lami Özgen, TMMOB Başkanı Meh-
met Soğancı ve TTB Merkez Konseyi Üyesi 
Hüseyin Demirdizen, ülkemizin içinden geçti-
ği konjonktürde 2015 1 Mayıs kutlama hazır-
lıklarını kamuoyuyla paylaşmak için, (31 Mart 
2015, Salı) saat 11.30’da DİSK Genel Merkez 
toplantı salonunda bir basın toplantısı düzen-
lendiğine dair açıklama.

• 30 MART 2015 T.C. İÇİŞLERİ BAKANI RANDE-
VU TALEBİ

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB Genel Başkanla-
rı/Eş Genel Başkanları olarak, 1 Mayıs kutla-
maları hakkında görüşmek üzere T.C İçişleri 
Bakanlığı’ndan randevu talebinde bulundu.

• 20 NİSAN 2015 DİSK, KESK, TMMOB VE TTB 
HEYETİ İLE İSTANBUL VALİSİ BULUŞMASI!

1 Mayıs 2015 kutlamalarının Taksim 1 Mayıs 
Alanı’nda yapılması için İstanbul Valiliği’nden 
randevu alan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ge-
nel başkan ve yöneticilerinden oluşan heye-
tin İstanbul Valisi Vasip Şahin’le görüşmesine 
ilişkin çağrı.

• 24 NİSAN 2015 1 MAYIS KOMİTESİ TAKSİM’E 
ÇAĞIRIYOR!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin oluşturduğu 1 
Mayıs 2015 Komitesi ve 1 Mayıs çağrıcıları 25 
Nisan 2015 Cumartesi günü 1 Mayıs 2015 kut-
lamalarına ilişkin basın açıklaması.

• 28 NİSAN 2015 1 MAYIS 1977, 1 MAYIS 1989 
ve 1 MAYIS 1996 ŞEHİTLERİNİ ANIYORUZ!

1 Mayıs 2015 Komitesi, 1 Mayıs Mücadele, 
Birlik ve Dayanışma Günü kutlamalarında 
katledilen işçi ve emekçileri anmak ama-
cıyla 29 Nisan 2015 Çarşamba günü Kazancı 
Yokuşu’nda buluşmasına ilişkin açıklama.

• 30 NİSAN 2015 1 MAYIS 2015 KUTLAMALARI 
İÇİN TÜM TÜRKİYE’DE ALANLARA ÇIKIYORUZ!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs Tertip 
Komitesi’nin ve 1 Mayıs 2015 katılımcılarının 
aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs Mücade-
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le, Birlik ve Dayanışma Günü tüm Türkiye’de 
alanlarda ve İstanbul’da Taksim 1 Mayıs 
Alanı’nda kutlanacağına ilişkin kamuoyu 
çağrısı.

• 4 MAYIS 2015 DİSK, KESK, TMMOB VE TTB, 
1 MAYIS’TA İSTANBUL’DA YAŞANANLARIN 
SONUCUNDA GÖZALTINA ALINANLAR VE BU 
SÜREÇTE YAŞANAN HAK İHLALLERİ VE BASKI-
LARLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI!

1 Mayıs 2015 komitesini oluşturan kurumlar 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsilcileri Çağla-
yan Adliyesi C Kapısı önünde  (4 Mayıs 2015, 
Pazartesi) saat 13.00’da, 1 Mayıs’ta İstanbul’da 
yaşananların sonucunda gözaltına alınanlar 
ve bu süreçte yaşanan hak ihlalleri ve bas-
kılarla ilgili bir basın açıklaması yapılacağına 
ilişkin duyuru.

• 5 MAYIS 2015 DİSK,  KESK,  TMMOB,  TTB 
SOMA ETKİNLİKLERİ ORTAK BASIN TOPLANTISI

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak, ülkemi-
zin tüm emekçilerini, yoksullarını, işsizlerini, 
kadınlarını, erkeklerini, gençlerini, yaşlılarını, 
örgütlü örgütsüz tüm insanlarımızı iş cinayet-
lerine, işçi katliamlarına karşı ortak mücade-
leye basın emekçilerinin çağırılmasına ilişkin 
ortak çağrı.

• 7 MAYIS 2015 SEFALET ÜCRETİNE, TAŞERON 
KÖLELİĞİNE, İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI YAŞAMI 
SAVUNMAYA! 16 MAYIS’TA HEP BERABER SO-
MA’DAYIZ!

DİSK, KESK, TMMOB, TTB Yaşamı savunma-
ya 16 Mayıs’ta Soma’ya işçi düşmanlarına 
mahkûm olunmamasına ilişkin ortak bir ba-
sın duyurusu gerçekleştirdi.

• 11 MAYIS 2015 “SOMA ANMA PROGRAMI”

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Soma maden faci-
asının yıldönümü dolayısıyla 13 Mayıs 2014’te 
Soma’da yaşamını yitiren tüm maden emek-
çilerini anmak ve artık katliama dönüşen iş 
cinayetlerine dikkat çekmek için Soma katli-
amının birinci yıldönümünde (13 Mayıs 2015) 
Türkiye genelinde alanlara çıkarak, tüm iller-
de kitlesel basın açıklamaları çağrısı.

• 19 HAZİRAN 2015 1 MAYIS’I HALKA ZİNDAN 
EDENLERDEN HESAP SORUYORUZ!

1 Mayıs 2015 komitesini oluşturan kurum-
lar DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 1 Mayıs’ta 
İstanbul’da yaşanan hak ihlalleri ve baskılarla 
ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmasına 
ilişkin basın toplantısı duyurusu.

• 22 HAZİRAN BAŞBAKAN, İÇİŞLERİ BAKANI VE 
İSTANBUL VALİSİ’NE SUÇ DUYURUSU!..

1 Mayıs 2015 için; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
olarak, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanış-
ma günü anma ve kutlamalarının, Taksim’de 
yapılması için yaptığımız başvurunun huku-
ka aykırı bir şekilde reddedilmesi sonrasında, 
1 Mayıs 2015 Cuma günü, İstanbul’da adeta 
sıkıyönetim uygulayan, yolları kesen, tüm 
kent ulaşımını durduran ve en temel hakları-
nı kullanmak üzere çağrıda bulundu.

• 4 AĞUSTOS 2015 SAVAŞ VE BASKI POLİTİKA-
LARINA KARŞI TEK SEÇENEK TOPLUMSAL MU-
HALEFETİN MÜCADELESİDİR!

Ülkemizi geri dönülmez biçimde karanlığa 
sürükleyen bu gelişmelerle ilgili değerlen-
dirmeleri kamuoyuyla paylaşmak için, DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB genel başkanlarının 
katılımıyla 5 Ağustos 2015 Çarşamba günü 
saat 11.00’da DİSK/Genel-İş Sendikası Genel 
Merkezi’nde gerçekleştirilecek basın toplan-
tısı duyurusu.

• 5 AĞUSTOS DİSK, KESK, TMMOB, TTB TARA-
FINDAN DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI METNİ

DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak kendi sorumlu-
luklarımızın farkındayız; sandıkta kaybeden 
AKP’nin tek adam diktatörlüğüne dayalı bir 
rejim inşa etme hevesini savaş ve sıkıyöne-
tim politikalarıyla hayata geçirmesine izin 
vermeyeceğiz diyerek basın toplantısı duyu-
rusu.

• 11 AĞUSTOS 2015 İŞÇİ ÖLÜMLERİNDEN BU 
KARARA İMZA ATANLAR SORUMLUDUR!

4 Ağustos 2015 tarihinde Bakanlar Kuru-
lu kararıyla Resmi Gazete’de yürürlüğe 
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giren “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kulla-
nılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İl-
gili Yönetmelik”te belirtilen 1.Grup Teçhizat 
Kategorisi’ne uygun olarak sertifikalandırıl-
mamış olan maden ocaklarının teçhizatları-
nın yenilenmesi 31.12.2019 tarihine ertelen-
diğine ilişkin basın duyurusu.

• 13 AĞUSTOS 2015 SARAY ÜLKEYİ YAKAR-
KEN MECLİS TATİL YAPAMAZ!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB genel başkanları-
nın katılımıyla 14 Ağustos 2015 Cuma günü 
saat 12.00’da TBMM Dikmen Kapısı girişinde 
basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada “ülkenin her yanından ağıtlar 
yükselirken, ülke adım adım savaşa sürükle-
nirken TBMM tatile sokulmuş, ülke seçilme-
miş bir hükümet ve o hükümete hükmeden 
tek bir kişi tarafından fiilen yönetilmeye baş-
lanmıştır” denildi.

• 20 AĞUSTOS 2015 BARIŞIN DİLİ SAVAŞI SUS-
TURMALI!

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle DİSK, 
KESK, TMMOB, TTB Başkanlarının katılacağı  
ve o gün yapılacak eylem ve etkinliklerinin 
duyurulması amacıyla basın açıklaması ger-
çekleştirdi.

• 21 AĞUSTOS 2015 CUMHURBAŞKANI ERKEN 
SEÇİM ZORLAMASINDAN VAZGEÇMELİ HÜKÜ-
MET KURULMASININ ÖNÜNÜ AÇMALIDIR!

DİSK, KESK, TMMOB, TTB Ağzından “sandık 
demokrasisi” masallarını düşürmeyenler, 
sandığı ortadan kaldırıp halkın iradesini yok 
sayarak zorla, hilelerle, hukuksuzca hükmet-
meyi sürdürdüler. İktidarı, dokunulmazlık-
larını, yetkilerini bıraktıkları anda yargılan-
maktan, dokunulmaktan, hesap vermekten 
korktular diyerek ortak basın duyurusunda 
bulundular.

• 7 EKİM 2015 EMEK, BARIŞ VE DEMOKRASİ 
İÇİN 10 EKİM’DE ANKARA’DA BULUŞALIM!

Sanatçılar, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağ-
rısıyla 10 Ekim 2015 Cumartesi Ankara’da ya-

pılacakEmek, Barış Ve Demokrasi Mitingi’ne 
ilişkin (8 Ekim 2015, Perşembe) saat 12.00’da 
Taksim Hill Otel’de basın toplantısı düzenlendi.

• 16 EKİM 2015 YASTAYIZ, İSYANDAYIZ, UNUT-
TURMAYACAĞIZ!  

DİSK, KESK, TMMOB, TTB 10 Ekim katliamının 
üzerinin örtülmesine, Ankara’nın kirli, karan-
lık dehlizlerine hapsedilmesine izin verme-
yeceğiz. Bedeli ne olursa olsun, emek, barış 
ve demokrasi mücadelemizden geri adım 
atmayacağını bildirerek Ankara Katliamı’nda 
kaybettiğimiz insanlarımızı, katledilişlerinin 7. 
gününde anmak için 17 Ekim 2015 Cumarte-
si günü saat 10.04’te bütün illerde anmalar 
gerçekleştirdi.

• 21 KASIM 2015 10 EKİM ANKARA KATLİA-
MIYLA İLGİLİ YAPILAN SUÇ DUYURUSUNA İLİŞ-
KİN BASIN TOPLANTISI!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 10 Ekim 2015 
Ankara Katliamı’yla ilgili yapılan suç du-
yurusuna ilişkin 23 Kasım 2015 Pazartesi 
günü saat 11.30’da Genel-İş Sendikası Genel 
Merkezi’nde basın toplantısı düzenlendi.

• 27 KASIM 2015 SIRA KİMDE? TÜRKİYE NE-
REYE?

DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak; Cumhuriyet 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar 
ve yazarı Erdem Gül’ün tutuklanmasını kını-
yor, iktidarın tüm baskı ve gözdağlarına rağ-
men, halklarına ve mesleklerine karşı duy-
dukları sorumluluk ve kararlılıkla görevlerini 
yapan tüm onurlu gazetecileri desteklediği-
mizi, yanlarında olduğumuzu bildirerek ortak 
basın duyurusunda bulundu.

• 18 ARALIK 2015 SAVAŞA, KATLİAMLARA, 
BASKI POLİTİKALARINA HAYIR!

Ülkenin her yanından ağıtlar yükseliyor, ülke 
çatışma ve katliamlardan, adım adım sava-
şa sürükleniyor. Saltanat sahiplerinin değil, 
gençlerin, yoksulların kanının akıtıldığı, anala-
rımızın gözyaşının kurutulmadığı, halklarımızı 
geri dönülmez biçimde karanlığa sürükleyen 
bu gelişmelere seyirci kalınamaz! Bu çerçe-
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vede, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB genel baş-
kanlarının katılımıyla 19 Aralık 2015 Cumar-
tesi günü saat 12.30’da TBMM Dikmen Kapısı 
önünde basın açıklaması yapıldı.

• 24 ARALIK 2015 AKP’NİN SAVAŞ VE BAS-
KI POLİTİKALARINA KARŞI ÜRETİMDEN GELEN 
GÜCÜMÜZÜ KULLANACAĞIZ!

DİSK, KESK ve TMMOB genel başkanlarının 
katılımıyla 25 Aralık 2015 Cuma günü saat 
12.00’da DİSK Genel Merkez’inde bir basın top-
lantısı yapılarak, savaş politikalarına karşı ortak 
mücadele programımız kamuoyuyla paylaştı. 

3.7) OCAK 2016

• 4 OCAK 2016/1 ASGARİ ÜCRET 1900 NET!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, asgari üc-
ret ile ilgili İzmir 9 Eylül Gazetesi’ne verdiği 
demeç:

• 7 OCAK 2016/2 “ÜÇLÜ DANIŞMA KURULU”

DİSK adına Genel Başkanımız Kani Beko, Ge-
nel Sekreterimiz Dr. Arzu Çerkezoğlu, DİSK 
Hukuk Dairesi Müdürü Av. Necdet Okcan, 
DİSK İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dairesi Müdü-
rü Tevfik Güneş, Genel İş Sendikamızın Eği-
tim Daire Müdürü Faruk Özdemir, Sosyal-İş 
Sendikamızın uzmanı Onur Bakır ve Genel-İş 
Sendikamızın uzmanı Çağdaş Küpeli katıldı. 6 
Ocak 2016 tarihinde toplanan “Üçlü Danışma 
Kurulu” toplantısında DİSK heyeti tarafından 
görüş ve öneriler dile getirildi. 64. Hükümetin 
2016 Yılı Eylem Planı’nda çalışma hayatı ile 
ilgili yer alan reform ve icraatlarının görüş-
meye açıldığı “Üçlü Danışma Kurulu” toplan-
tısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 
gerçekleştirildi. 

• 12 OCAK 2016/3 BİRGÜN GAZETESİ DEMECİ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Suriyeli 
sığınmacıların istihdamı ile ilgili BirGün ga-
zetesine değerlendirmelerde bulunulmasına 
ilişkin açıklama.

• 13 OCAK 2016/4 “İNSANLAR ÖLDÜRÜLÜYOR, 
İNSANLIK KATLEDİLİYOR!”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Sultanah-
met katliamı ile ilgili basın açıklaması Ayrım-
cılıktan, kandan, savaştan beslenen karanlık 
çeteler bu kez de İstanbul Sultanahmet mey-
danında ortaya çıkmasına ilişkin açıklama.

• 13 OCAK 2016/5 SURİYELİ SIĞINMACILARIN 
İSTİHDAMI

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Suriyeli 
sığınmacıların istihdamı ile değerlendirmeler-
de bulundu. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu, ilke olarak doğduğu ülkeye, 
etnik kökenine, inancına bakılmaksızın tüm 
işçilerin iş güvenceli, sendikalı işlerde, insanca 
yaşayabileceği bir ücretle ve sosyal haklarla 
çalışma hakkını savunur.

• 15 OCAK 2016/6 İŞÇİ SINIFININ, HALKIN, ÜL-
KEMİZİN ONURU AKADEMİSYENLERİMİZİN YA-
NINDAYIZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, “Bu suça 
ortak olmayacağız!” bildirisine imza atan Ba-
rış İçin Akademisyenlere yönelik tutuklama 
ve baskılara ilişkin yapmış olduğu basın açık-
laması.

• 15 OCAK 2016/7 KIDEM TAZMİNATI İŞ GÜ-
VENCEMİZDİR DOKUNMA!

18 Ocak 2016, Pazartesi günü saat 12.00’da 
Şişli Camii Meydanı’nda imza standı açılarak, 
Genel Başkanımız Kani Beko’nun da katılaca-
ğı kitlesel bir basın açıklaması yapılmasına 
ilişkin basın duyurusu.

• 18 OCAK 2016/8 SULTANAHMET KATLİAMIN-
DA YİTİRDİKLERİMİZİ ANIYORUZ!

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren, ayrımcılık-
tan, kandan, savaştan beslenen ırkçı-gerici-fa-
şist IŞİD çetelerinin Sultanahmet Meydanı’nda 
yaptıkları acımasız katliamda ülkemizi ziya-
ret eden 10 insanı kaybettik. Katliamın ya-
pıldığı yerde bugün (18 Ocak 2016, Pazartesi) 
saat 15.00’da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB genel 
başkan ve yöneticilerinin katılacağı bir anma 
yapılmasına ilişkin açıklama.

• 18 OCAK 2016/9 KIDEM TAZMİNATLARIMIZ İŞ 
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GÜVENCEMİZDİR, DOKUNMA! KÖLELİĞE KARŞI 
#DİRENİŞÇİ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, kıdem 
tazminatına ilişkin Şişli’de “Kıdem tazminatla-
rımız iş güvencemizdir, dokunma!” eylemin-
de yapmış olduğu açıklama.

• 18 OCAK 2016/10 BİRLİKTE YAŞAMAYA VE 
YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB’nin Sultanahmet Katliamı an-
masında yapmış olduğu konuşma.

• 19 OCAK 2016/11 SCA YILDIZ İŞÇİLERİYLE BU-
LUŞMA

DİSK/Tümka-İş Sendikamızın üyesi SCA Yıldız 
işçilerinin 23 Aralık 2015’te çıktıkları grevin 
ardından işveren 93 işçiyi işten çıkarmış ve 
lokavt ilan etmiştir.  DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko’nun da katılacağı, 20 Ocak 2016, Çar-
şamba günü Saat: 13.00’de yapılmasına iliş-
kin basın duyurusu.

3.8) Ortak Açıklamalar Ocak 2016

• 20 OCAK 2016 EMEKÇİLERİ DEĞİL KATLİAMCI-

LARI YARGILAYIN!

10 Ekim’de Ankara’da düzenlediğimiz “Emek, 
Barış ve Demokrasi” mitingimiz kana bulana-
rak 101 insanımız katledildi. Katliam sonra-
sında İstanbul’da yaptığımız protestolara ka-
tılan emek ve meslek örgütü yöneticilerine 
“Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten soruşturma 
açıldı. 22 Ocak 2016 Cuma günü saat 10.00’da 
İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde olacağını be-
lirtti.

• 21 OCAK 2016 DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE 
HİÇBİR ÇEKİNCE DUYMADAN EMEK HAREKETİ-
NİN VE HALKIMIZIN YANINDA DURAN AKADE-
MİSYENLERİMİZİN YANINDAYIZ!

DİSK, KESK, TMMOB, TTB tarafından yapılan 
ortak açıklamada; “Bu topraklar yeteri kadar 
kana doydu! Kan deryasında boğuluyoruz... 
Bugüne kadar kardeşkanı akmasın, analar 
ağlamasın, Saray’ın savaşında yoksul ço-
cukları ölmesin, bebekler öldürülmesin diye 
her fırsatta ve ortamda yaptığımız barış çağ-
rılarını bir kez daha tekrarlıyoruz: Savaş Ve 
Baskı Politikalarına Hayır! Savaşa Karşı Barışı 
Savunacağız! “ çağrısı yapıldı. 



Faaliyet dönemimiz araştırma daire-
miz tarafından sürdürülen çalışmala-
rın meyvelerinin alınmaya başlandığı 

bir dönem oldu. Bir yandan kamuoyun-
da işçilerin yaşadığı sorunlara ve güncel 
problemlere dikkat çekmeyi amaçlayan 
raporlar düzenli olarak yayınlanırken di-
ğer yandan DİSK Araştırma Enstitüsü faa-
liyetleri bütün kısıtlarına rağmen ulusal ve 
uluslararası düzeyde bilimsel toplantılarda 
oturumlar düzenleyen, dergi olarak uzun 
bir aradan sonra yeniden yayın faaliyeti-
ne başlayan bir dönemi yaşadı. Bu süreç 
hiç şüphe yok ki gönüllü katkılarını bizden 
esirgemeyen, DİSK-AR çalışmalarını ger-
çek bir enstitüye çevrilmesi için çaba sarf 
eden hocalarımıza ve sendika uzmanları-
mıza çok şey borçlu.

1) DİSK-AR Dergisi

DİSK-AR dergimiz, 14 yıllık uzun bir ara-
nın ardından Eylül 2013’te yeniden yayın 
hayatına başladı. Dergi, 70’li yılların sonla-
rında yayın hayatına başlamış ve DİSK’in 
12 Eylül askeri darbesiyle kapatılmasının 
ardından ancak 1992’de yeniden yayımla-
nabilmişti. 

İkinci dönem ömrü 7 yıl süren dergimiz, 
Güz 2013 sayısıyla “bir yandan 1970-80’ler-
deki geleneği sürdürürken diğer yandan 
da günümüze özgü gelişmeleri gözeten 
bir yayın politikasıyla” okuyucusuna tek-
rar “merhaba” dedi. 

Amacını işçi sınıfı ve emekçilerin kolektif 
beyni ve belleği olma olarak belirleyen 
dergimizin yayın hayatına yeniden başla-
ması kamuoyuna şu ifadelerle duyuruldu:

“Günümüz ekonomik ve sosyal ortamında 
günceli izleyip emekten yana çözümler 
üreten, akademik dünya ile sınıfın iliş-
kilerini kurumsal bir zemine taşıyan, öğ-

renci gençliğin, akademik çalışmalarını ve 
ilgisini işçi sınıfının sorunları ve ihtiyaçları 
alanına çeviren, üniversitelerde emekten 
yana tutum alan akademisyenlerle işbirli-
ği içinde öğrencilerin sendikal alana katkı 
yapmasını sağlayan etkinlikler, saha çalış-
maları düzenleyen, bilim insanlarının bi-
rikimlerinden faydalanarak bu çerçevede 
hem onların çalışmalarından faydalanan 
hem de çalışmalarına katkı sunmayı bir 
hedef olarak önüne koyan DİSK-AR, yayın 
faaliyetini bu hedef doğrultusunda sürdür-
me iddiasında.

DİSK-AR, 12 Eylül askeri darbesi öncesinde 
ve DİSK’in yeniden faaliyete geçtiği 90’lı yıl-
larda Türkiye işçi sınıfı ve sendikal hareketi 
açısından önemli bir yol gösterici, adeta bir 
tür pusula işlevi görmüştü. Tarihi günlerden 
geçtiğimiz şu dönemde yeni DİSK-AR dergi-
si de bir yandan bu geleneği sürdüren, öte 
yandan günümüze özgü gelişmeleri ve di-
namikleri de gözeten bir program çerçeve-
sinde yayın hayatına yeniden başlayarak, 
bu bayrağı daha ileriye taşımayı hedefliyor. 
Mavi yakalısından beyaz yakalısına, iş bu-
labilmiş olanından işsizine, güvencelisinden 
güvencesizine işçi sınıfı içindeki bütün ke-
simleri kapsayan bir örgütlenme çabasına, 
işçi sınıfının uluslararası dayanışmasına, 
sermayeden bağımsız bir politika izlemesi-
ne kuramsal ve olgusal bir cephanelik oluş-
turmak DİSK-AR dergisinin temel görevleri 
arasında belirlenmiş. 

Bu doğrultuda çalışma yaşamına dair ser-
mayenin ideolojik hegemonya kurmak 
üzere geliştirdiği kavram ve yaklaşımları 
teşhir eden, sermayenin toplumdaki ideo-
lojik ve düşünsel hegemonyası karşısında 
işçi hareketinin güncel sorunlarını gün-
deme taşıyan, öngörülerde bulunan, çö-
zümler öneren bir dergi çıkartmak, kısaca 
işçi sınıfı ve emekçilerin kolektif beyni ve 

DİSK ARAŞTIRMA DAİRESİ RAPORU
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belleği olmak temel amaç olarak tanım-
lanıyor.”

1.1) DİSK-AR Güz 2013 Sayısı( Ücret) 

DİSK-AR dergisinin ilk sayısının dosya 
konusu “ücret” olarak belirlendi. Hazi-
ran Ayaklanması’nın sınıfsal analizi de 
Editör’den yazısı ile dergide yer aldı. Dergi-
ye Arif Haliloğlu, “Dünyada Ve Türkiye’de 
Konjonktürel Durum: Depresyon, Sınıf Mü-
cadelesi Ve Savaş”, Gencer Çakır, “Ücret 
Nedir? Nasıl Belirlenir?”, F. Serkan Öngel-
Kurtar Tanyılmaz, “Türkiye Ekonomisinde 
Küresel Kriz Karşısında Sermayenin Tep-
kisi: İşçilerin Artan Sömürüsü!”, Yasemin 
Çelik, “Bölgesel Asgari Ücret Hangi “Yere-
lin” Talebidir Sorusuna Eleştirel Bir Yakla-
şım”, M. Meryem Kurtulmuş, “Kapitalizm, 
Ataerki Ve Kadın-Erkek Ücret Eşitsizliği”, 
İrfan Kaygısız “2013 Ocak-Nisan Dönemi 
İşçi Sınıfı Eylemleri Üzerine Değerlendir-
me” yazıları ile katkı verirken, DİSK-AR’ın 
“AKP İşçinin Örgütlenme İradesine Kelepçe 
Vurdu!”, “Asgari Ücretle Geçim Mücadele-
si” raporları da dergide yer aldı. 

Vincent De Gaulejac’un kaleme aldığı “İş-
letme Hastalığına Tutulmuş Toplum” kita-
bının tanıtımına Mutlucan Şahan imzası ile 
ulaşmak mümkün. Ayrıca dergide “Alpas-
lan Işıklı Anısına” başlıklı bir yazıda yer yer 
aldı.

1.2) DİSK-AR Kış 2014 Sayısı (Yeni 
İstihdam Biçimleri ve Taşeronlaşma)

DİSK-AR dergisinin ikinci sayısı “Taşeron-
dan kiralık işçiliğe: Yeni istihdam biçimle-
ri” başlığıyla yayımlandı. Bu sayımızda ise 
Taşerondan Kiralık İşçiliğe: Yeni İstihdam 
Biçimleri mercek altına yatırıldı. 1970’le-
rin ortasından bu yana kapitalizm uzun 
bir krizin içerisinde yer almaktadır. Otuz 
yılı aşkın bir süre boyunca sermayenin bu 
krize cevabı, işçi sınıfına saldırı olmuştur. 
Bugün de bu saldırı devam etmektedir. 
Sermaye, dünya çapında, kendi krizini 
aşabilmek için çeşitli stratejiler izliyor. Ta-
şeronlaşma, esnek çalışma, kiralık işçilik, 

güvenceli esneklik, özel istihdam büroları 
vb. uygulamalar bu stratejinin çeşitli bo-
yutları. Tüm bunlar “Taşerondan Kiralık 
İşçiliğe: Yeni İstihdam Biçimleri” başlığı al-
tında ele alındı. Ayrıca 2013’ün son ayla-
rında gündemimize oturan kadın istihdam 
paketi ve kıdem tazminatı tartışmalarını 
da bu çerçevede değerlendirildi. 

Dergimizin bu sayısına katkıda bulunan 
yazarlar arasında M. Nedim Süalp, emek 
süreçlerindeki dönüşüm ve yeni istihdam 
biçimlerini ele aldığı makalesinde, konuyu 
tarihsel bir bağlama oturtarak, sorunu ka-
pitalist üretim tarzına içkin olarak ortaya 
koyuyor. 

Murat Özveri, taşeronluk (alt işveren) sis-
teminin hukuki boyutlarını değerlendir-
diği makalesinde, taşeron uygulamasını, 
sermayenin iş gücü üzerindeki denetimini 
sınırlandıran kurallara, örgütlülüğe başkal-
dırısı olarak tanımlamaktadır. Yazara göre, 
taşeronluk, iddia edildiği gibi ne işletme-
lerin gelişen teknolojiye bağlı gereksinim-
lerinin ürünüdür ne de basit bir istihdam 
biçimidir. “Aksine, işgücünü ucuzlatacak, 
işgücü üzerinde denetimi sermaye lehine 
en üst noktalara çıkartacak yeni bir biri-
kim modelinin önemli bir parçasıdır.” 

F. Serkan Öngel, Türkiye’deki taşeronlaş-
manın boyutlarını ele aldığı yazısında ko-
nuyu zengin bir veri malzemesi ile ortaya 
sererek özellikle kamu sektöründe taşe-
ron işçi sayısında ciddi bir artış görüldüğü-
ne dikkat çekiyor. 

Umut Ulukan, Avrupa istihdam strateji-
si çerçevesinde güvenceli esneklik (fle-
xicurity) kavramının nasıl ele alındığı ve 
tanımlandığına dair bir ufuk taraması ya-
pıyor. Bu uygulamanın farklı ülkelerdeki 
örneklerini inceleyerek esneklik tarafının 
gerçekleştiğini, ancak güvence ayağının 
söylem düzeyinde kaldığına dikkat çeki-
yor. Güvenceli esnekliğin, çalışma koşulları 
ve çalışma ilişkilerindeki aşınmayı yüksek 
rekabet gücü söylemi ile görünmez kılma-
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yı hedefleyen esnekliğin yeni görünümü 
olduğunu vurguluyor. Kiralık işçilik konu-
sunu ele aldığı yazısında Onur Bakır bu 
uygulamayı, esnek, güvencesiz, a-tipik ve 
kural dışı istihdam biçimlerinin istisna ol-
maktan çıkarılarak kural hâline getirilme-
sini öngören yeni bir istihdam rejimi ola-
rak tanımlıyor. Yazıda dünyadaki örnekleri 
ile birlikte değerlendirildiğinde, özel istih-
dam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisinin 
kurulabildiği bu istihdam biçiminin aslında 
işçilerin güvencesiz, daha düşük ücret ve 
daha kötü çalışma koşulları ile sendikal 
örgütlenmeden yoksun bir biçimde çalış-
tırılmasına yol açtığının altı çiziliyor. Kira-
lık işçi büroları üzerine yazdığı yazısında 
Emre Eren Korkmaz, bu konudaki geçerli 
görüşü eleştirerek, özel istihdam büroları-
nın basitçe iş ve işçi bulma kurumlarının 
özel sektör versiyonu olmadığını; dünya-
daki uygulamalarından da örnekler vere-
rek kiralık işçi büroları uygulamasının gü-
vencesiz çalışmanın doruk noktalarından 
biri olduğunu vurguluyor. 

Bilge Çoban, kadın istihdam paketini “de-
şifre ettiği” yazısında, konuyu AKP’nin 
kadını ailenin sürekliliği için nesne ko-
numuna indirgeyen muhafazakârlığı ile 
kapitalizmin kadın emeğine duyduğu ge-
reksiniminin kesişmesi bağlamında ele 
alıyor. Üzeyir Ataman, kıdem tazminatı 
tartışmaları üzerine yazdığı yazısına, konu 
üzerinde yapılan tartışmaların daha çok 
mevcut kıdem tazminatı sisteminin ak-
saklıkları üzerinde yoğunlaştığı tespitiy-
le başlıyor. Yazar makale boyunca konu 
üzerinden sürdürülen tartışmaların gerçek 
durumu ne ölçüde yansıttığını “deşmeye” 
çalışıyor. Konuyu Türkiye’de 1980 sonrası 
uygulanan neoliberal politikalar bağlamın-
da ele alan yazar, kıdem tazminatı başta 
olmak üzere yeni istihdam yapısına iliş-
kin tüm tartışmaların, neoliberal sürecin 
amaçlarına uygun yeni bir ortam yaratma 
ve tıkanıklıkları aşma girişimleri olmaktan 
başka bir anlam taşımadığını ileri sürüyor. 
Dergimizin bu sayısında, ilk sayıda oldu-
ğu gibi, Türkiye’deki işçi eylemlerinin bir 

dökümünü verdik. İrfan Kaygısız’ın titiz 
çalışması ile bu sefer bütün bir 2013 yılı 
boyunca Türkiye çapında gerçekleşen ey-
lemleri verileriyle, Bilge Çoban dostumu-
zun da katkısıyla grafiklerle de resmedildi. 
Ayrıca bu yazıya ek olarak, Bilge Çoban ve 
İrfan Kaygısız’ın birlikte kaleme aldıkları 
bir başka yazıyı, yıl boyunca yapılan ey-
lemlerde ön plana çıkan iki eylemi, Hak-
kari fırın işçileri eylemi ile Dersim Aksa iş-
çilerinin fiili grevlerini sizlerle paylaşıyoruz. 
Son olarak bu sayımızda, ilk sayıdan farklı 
olarak, bir de Tez Özetleri bölümü yer aldı. 
Bu bölümde amacımız, akademik alandaki 
emek araştırmalarını daha geniş bir alan-
da görünür kılmaktı. Bu anlamda başlan-
gıç olarak Aslı Kayhan’ın yaptığı çalışma ile 
bu sayımızda iki tez çalışmasının künyesi-
ni yayınladık. Tezlerden biri, 2013 yılı Cahit 
Talas Sosyal Politika Ödülü’ne de layık gö-
rülen Süreyya Aygül’ün “Türkiye’de sendi-
ka siyaset ilişkisi: DİSK örneği (1967-1975)” 
başlıklı doktora tezi; diğeri de, Feryal Say-
gılıgil Gündüz’ün Novamed direnişi örneği 
üzerinden incelediği, “Türkiye’de neolibe-
ral politikalar ve kadın emeği: Serbest böl-
gede kadınların grevi” başlıklı doktora tezi.

1.3) DİSK-AR İlkbahar&Yaz 2014 (Kriz ve 
İşçi Sınıfı)

3. sayımızın konusu Kapitalizmin Krizi ve 
İşçi Sınıfı olarak belirlendi. Bu sayının ilk 
yazısında Gencer Çakır, kapitalizmde kriz-
lerin niçin çıktığı, krizin ne anlama geldiği 
sorularına Marx’ın temel iç görüleri ışı-
ğında cevap arıyor. Çakır, krizlerin kapi-
talizmin doğasında olduğu ve kapitalist 
ekonomilerde krizlerin sadece kaçınılmaz 
değil aynı zamanda gerekli olduğu tespi-
tinde bulunduktan sonra, günümüzde ka-
pitalizmin yine insanlığı ayrım noktasına 
getirecek bir büyük depresyonun içinden 
geçmekte olduğuna işaret ediyor. İkin-
ci yazımız Özgür Öztürk’ten. “Küresel 13 
Mayıs 2014’te 301 madencinin ölümüyle 
sonuçlanan Soma katliamı, sermayenin 
düşük ücretler, özelleştirme ve taşeron-
laştırmaya dayalı saldırı stratejisi karşı-
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sında işçi sınıfının mücadelesini yoğunlaş-
tırmasının ne kadar acil olduğunu bir kez 
daha gözler önüne serdi. Soma katliamın-
da hayatını kaybeden işçilerin anısına... 
3 Krizin Neresindeyiz?” başlıklı yazısında 
Öztürk öncelikle dünyada kapitalist kri-
zin henüz aşılmadığını çeşitli göstergeler 
ışığında ortaya koyarken, krizin finansal 
alanda başlamakla birlikte, aslında temel-
lerinin üretim alanında yattığını vurgulu-
yor. Dünya kapitalizminin krizinin daha da 
derinleşmekte olduğunun altını çizen Öz-
türk özellikle Türkiye gibi ülkelerin krizin 
etkilerini ileride daha belirgin bir şekilde 
hissedeceğine işaret ediyor. 

Bir sonraki yazıda Ümit Akçay, Avrupa’da-
ki ekonomik krizi 2008’de ABD’de başla-
yan ekonomik krizin bir parçası olarak ele 
alıyor ve krizin ülkelerin yapısal ve kurum-
sal sorunları ve sınıflar arası güç dengele-
rine göre farklı biçimler aldığını belirtiyor. 
Avrupa ekonomilerindeki bütçe açıkla-
rının yaşanan krizin nedeni değil sonucu 
olduğunu belirten Akçay, Avrupa Birliği’nin 
kurumsal örgütlenişinin emek aleyhtarı 
olduğunu ve Avrupa’daki büyük serma-
yenin krizi “Neoliberal Avrupa Projesi”ni 
derinleştirmek için bir fırsat olarak kul-
landığını ortaya koyuyor. Akçay, öte 
yandan, kısa vadede Avrupa’nın krizinin 
Türkiye’deki daralmayı geciktirebileceği, 
ancak orta vadede Avrupa’da çalışanların 
haklarının törpülenmesinin, Türkiye’de-
ki emekçilerin kayıplarının artmasına yol 
açacağı öngörüsünde bulunuyor. Emre 
Eren Korkmaz, krizden çıkış için Avru-
pa sendikaları tarafından önerilen “yeni” 
Marshall Planı üzerinde duruyor ve söz ko-
nusu planın Avrupa’nın krizine bir çözüm 
olup olamayacağını tartışıyor. Can Şafak 
ise yazısında ekonomik krizlerin sendika 
hareketi üzerindeki etkilerini ele aldıktan 
sonra, sendikaların siyasi ve ekonomik 
mücadele içinde toplu pazarlık yoluyla 
verdikleri tepkileri tarihi perspektif içinde 
sendikal krizle bağlantılandırılarak açıkla-
maya çalışıyor. Türkiye işçi sınıfı tarihinde 
özyönetim deneyimlerini ve kriz dönem-

lerinde özyönetimin olanaklarını ele aldığı 
yazısında Özgür Narin, tarihsel özyönetim 
deneyimlerinin bugün açısından sunduğu 
olanaklara dikkat çekiyor. İstanbul dizgi-
cilerinden Alpagut’a ve Yeni Çeltek dire-
nişine kadar özyönetim deneyimlerinin 
Türkiye’deki örneklerine bakan Narin, bu 
deneyimler ışığında kriz dönemlerinde 
üretim yapısı küçük ve orta büyüklükte-
ki işletmelere dayanan Türkiye’deki gibi 
bir ekonomide işçilerin üretime el koyup, 
kendilerinin yönetmesinin gerçekçi oldu-
ğu kadar can alıcı bir seçenek olduğunu 
ortaya koyuyor. Yaşanan ekonomik kriz 
karşısında kadınların durumunu ele aldığı 
yazısında Ecehan Balta, ekolojik krizle bir-
leşen kapitalist kriz dinamiklerinin, özellik-
le kadınları ve kız çocuklarını nasıl özgül 
bir biçimde etkilediğini ortaya koyuyor ve 
esas olarak da krizden çıkış için kullanılan 
stratejilerin kadınları bir kez daha eko-
nomik yönden sömürdüğünü, bu sömü-
rünün meşrulaştırılmasının da kadınların 
toplumsal olarak ezilmesine yönelik daha 
güçlü zeminler yarattığını vurguluyor. 

“Kapitalist Kalkınma ve ‘Kıyım’” başlıklı 
yazısında Aslı Odman, Soma’nın da Tuzla 
gibi kapitalist kalkınmanın adalet değil 
kıyım getirdiğinin bir sembolü olduğunu 
belirtiyor. Odman, inşaat işçilerine dair 
çeşitli örneklere de değinerek işçilerin, 
Türkiye’deki “azgelişmiş kapitalizm” yü-
zünden, yani ufak tefek şirketlerin işçi 
sağlığı ve iş gü- venliğini “takmamaları” 
nedeniyle değil, dünyanın dört bucağında 
yatırım yapan küresel oyuncular olan bü-
yük şirketlerin çalışma düzeni nedeniyle 
öldüğünü belirtiyor. Yalnızca resmi veriler 
dikkate alındığında bile dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de savaşlardan daha fazla 
insanın çalı- şırken hayatını kaybettiğine 
dikkat çeken Odman, sendikal yapıların 
önündeki en önemli ve etkili örgütlen-
me ve araştırma alanlarının neler olması 
gerektiği konusunda öneriler sunuyor. 
Ayrıca sendikaların somut adımlarla “ça-
lışma ıstırabını” gündemlerine almaları ve 
örgütlenme konusu haline getirmeleri ge-
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rektiğini de vurguluyor. 6331 sayılı yeni İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nı ele aldığı ya-
zısında Tevfik Güneş, bu yasanın işveren-
lerin küresel kapitalist sistemde rekabet 
edebilmeleri ve birikim sağlayabilmeleri 
açısından ucuz işgücü ve düşük işletme 
maliyetleriyle üretim yapabilmelerini pe-
kiştiren nitelikte olduğuna dikkat çekiyor. 
Yasa ile işçi sağlığı ve iş güvenliği alanının 
kendisinin piyasaya açıldığını, meslek oda 
ve birliklerinin piyasanın birer aktörü hali-
ne getirildiğini ve sendikaların müdahale 
olanaklarının neredeyse yok edildiğini be-
lirtiyor. Bu konuda öncelikle nelerin yapıl-
ması gerektiğini sıralıyor. 

“Türkiye’de İş Cinayetleri Raporu” ile DİSK-
AR, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK), Uluslararası Çalış-
ma Örgütü İstatistik Kurumu (ILOSTA), Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nde soru 
önergelerine verilen cevaplar ve Türkiye 
Kömür İşletmeleri (TKİ) faaliyet raporları, 
Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporları 
gibi farklı ve birbiriyle çelişen veri kaynak-
larını kullanarak Türkiye’de iş cinayetleri-
ne ilişkin detaylı bir tablo çiziyor. İŞKUR’un 
dönüşümünden hareketle aktif emek 
piyasası politikalarını ele aldığı yazısında 
Özgün Biçer, küresel krizle birlikte artan 
işsizlik sorununun çözümünde kamu istih-
dam kurumlarına daha etkin bir rol yükle-
yen yeniden yapılandırma sürecini ele alı-
yor. Biçer yazısında yeni düzenlemeler ile 
İŞKUR’un piyasa temelli işgücü yönetimine 
geçtiğini ve önceliğinin de “pasif” olarak 
adlandırılan işsizlik riskine karşı işçileri ko-
ruma mekanizmaları olan işsizlik sigortası, 
iş güvencesi ve kıdem tazminatı gibi sos-
yal politika araçları olmadığını ifade edi-
yor. Düzenlemelerin aslında, emeği daha 
mobil ve esnek hale getiren staj, meslek 
eğitimi ya da kamu yararına “çalıştırmacı” 
programlarını içeren aktif işgücü politika-
ları olduğunun altını çiziyor. Hiç kuşku-
suz bu sayının en ilginç yazılarından biri 
de İdris Akkuzu’nun “Brezilya 2014: Kriz, 
Futbol ve Siyaset” başlıklı yazısı… Akkuzu, 
7-1’lik tarihi Almanya mağlubiyetini dahi 

gölgede bırakacak kadar etkili olan Brezil-
ya’daki halk ayaklanmasının ekonomik ve 
toplumsal nedenleri üzerinde duruyor. Ak-
kuzu futboldan çok polis şiddeti izlediği-
miz 2014 Dünya Kupası’nı ve günümüzde 
düzenlenen mega spor organizasyonlarını, 
küresel kapitalizmin hayatın her alanını 
birbirine bağlayan ve metalaştıran işle-
yişinin bir parçası olarak değerlendiriyor. 
Dergimizin bu sayısında, ilk iki sayı- da 
olduğu gibi, Türkiye’deki işçi eylemlerinin 
bir dökümünü vermeye devam ediyoruz. 
İrfan Kaygısız’ın titiz çalışması ile 2014’ün 
ilk altı ayı boyunca Türkiye çapında ger-
çekle- şen eylemleri verileriyle birlikte 
sizlere sunuyoruz. Yine bu sayıda emek 
çalışmalarına devam ederken kaynakları-
mızı genişleterek 2014’e ait kitap ve bel-
geselleri de listemize aldık. Son olarak bu 
sayımızda Aslı Kayhan, Hakan Koçak’ın Ca-
mın İşçileri kitabını tanıtıyor.

1.4) DİSK-AR Sayı: 4, 2015 (İşçi Sınıfı ve 
Göç)

Günümüzde uluslararası göç süreçleriy-
le ortaya çıkan işçi sınıfının ve işçi hare-
ketinin hem karşı karşıya kaldığı hem 
de yüzleşmek zorunda olduğu oldukça 
önemli sorunlar bulunmaktadır. Bir yan-
dan savaş, siyasal baskılar ve yoksulluk 
neticesinde ülkelerinden göç etmek zo-
runda kalmaları, diğer yandan gittikleri 
ülkelerde karşılaştıkları ırkçı, ayrımcı, dış-
layıcı toplumsal pratikler, devletlerin şid-
dete varan uygulamaları karşısında çaresiz 
kalmaları ve kapitalist üretim ilişkilerinde 
en ağır koşulları yaşamak zorunda bırakıl-
maları göçmenlerin yaşamlarını trajediye 
dönüştürmektedir. Bunlara ek olarak işçi 
sınıfının göçmenlerle ilgili bu meseleleri 
gündem maddesi yapmakta pek de he-
vesli olmaması, hatta özellikle işsizliğin 
arttığı dönemlerde göç- men emekçileri 
düşmanlaştırması konunun önemini daha 
da arttırmaktadır. Her sayısında işçi sınıfı 
ve hareketi açısından tartışılması gereken 
konuları ele almaya çalışan DİSK-AR’ın 
haliyle bu meseleye kayıtsız kalması da 
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beklenemezdi. Bu nedenle 4. Sayı’mızın 
konusunu “İşçi Sınıfı ve Göç” olarak belirle-
mek ve olabildiğince geniş bir çerçeveden 
konuyu tartışmak istedik. Göç meselesi-
ne ilişkin tartışma zeminini oluşturmaya 
çalışırken mümkün olduğunca kapita-
list sömürü düzeninin işçi sınıfı üzerinde 
kurmaya çalıştığı egemenlik pratiğinde 
göçmen emeğini yerleştirdiği tarihsel ko-
numa temas etmeye ve bu süreçle orta-
ya çıkan çelişkilerin altını çizmeye gayret 
ettik. Bunu yaparken amacımız kapitalist 
gelişme dinamikleriyle birlikte toplumsal 
eşitsizliklerin de süreçteki rolünü görebil-
meyi olanaklı hale getirmek, diğer taraf-
tan yaşadığımız çağın özgün koşullarını da 
denkleme ilave etmekti. 

Bu anlamda mültecilik, düzensiz göç, dön-
güsel göç, mevsimlik işçilik, göçün ka-
dınlaşması olgularını yani göçmen emek 
sömürüsünün biçimlerini ele almayı; ata-
erkil düzenin bu sömürüdeki işlevlerini, 
göçmenlerin örgütlenme sorunsalını, göç-
men haklarını tartışmayı amaç edindik. 
Geniş kapsamlı ve çok boyutlu bir olgu 
olması nedeniyle elbette dokunamadı-
ğımız yanları da kaldı meselenin. Birinci 
Dünya Savaşı ve Cumhuriyetin kuruluşu 
sürecinde tehcir, mübadele gibi sermaye 
birikiminin el değiştirdiği büyük felaket-
lerin Türkiye’nin gerek kültürel gerekse 
sınıfsal yapısında yarattığı dönüşümlere, 
toplumsal hafızamızda yarattığı ağır tahri-
batlara değinemedik. Geçmişten günümü-
ze derinleşen ve kanayan, yüzleşmekten 
kaçındığımız sürece de kanamaya devam 
edecek yaralarımızın olduğu bilinciyle, 
söz söyleyemediğimiz her sorunumuz 
için önce mağdurlarından, sonra da oku-
yucularımızdan affımızı rica ediyoruz. Bu 
sorunları kucaklamak işçi sınıfının asli 
vazifesidir. Bu amaçla bu sayı ile birlikte 
tarihe küçük de olsa bir yüzleşme kapısı 
aralamayı dert edindik. Sayımızın ilk yazı-
sını, her sayıda olduğu gibi dünya ve Tür-
kiye sahnesinde cereyan eden gelişmeleri 
gözler önüne seren bir “konjonktür anali-
zine” ayırdık. Bu yazıda Kurtar Tanyılmaz, 

küresel ekonomik krizin 2008 yılından bu 
yana etki dairesine aldığı gelişmiş ve geliş-
mekte olan coğrafyalardaki görünümleriy-
le birlikte nasıl derinleştiğini inceliyor ve 
kendi deyimiyle kapitalizmin tarihindeki 
“Üçüncü Büyük Depresyon” nitelemesini 
nasıl hak ettiğini bizlere sunuyor. Süreç 
içerisinde uygulamaya konulan iktisat po-
litikalarının “borçluluk” derdine derman 
olamadığının altını çizen Tanyılmaz, ulus-
lararası sermayenin canlı ve cansız emeği 
değersizleştirmekten başka da çaresi kal-
madığını öne sürüyor. Kapitalizmin jeopo-
litik gerilimlerini es geçmediği analizinde 
Tanyılmaz, Türkiye’nin küresel ekonomik 
krizin neresinde olduğunu çarpıcı biçim-
de açıklıyor ve 2015 Haziran seçimlerinin 
ardından emekçilerin nasıl bir ekonomik 
koşullarla karşı kalacağına dair öngörüde 
bulunuyor. 

“Göç ve Kapitalizm” başlıklı ikinci yazımız 
ise İdris Akkuzu’nun kaleminden çıkmak-
ta. Akkuzu, günümüz göç süreçlerinin 16. 
yy. daki köklerinden bugüne kısa bir “ka-
pitalizmin tarihsel gelişimi ve göç ilişkisi” 
kurarak her dönem geçerli genel eğilimle-
rini “yedek işgücü ordusu” ve “bölünmüş 
sınıf yapısı” kavramlarından hareketle 
açıklıyor. Kapitalizmin 1973 krizi sonrası 
değişen özgün koşulları ışığı altında çağ-
daş göç pratiklerini açıklamaya çalışan Ak-
kuzu, devletlerin sermaye birikimi lehine 
olan politikalarına ve örgütlü işçi sınıfının 
hatırlaması gereken sorumluluklara işaret 
ediyor. 

Bir sonraki yazıda Nihan Ciğerci Ulukan 
neoliberal ekonomi-politik düzlemde or-
taya çıkan esnek çalışma rejimlerinin en 
görünür biçimi olan sürekli istihdamdan 
yarı zamanlı, geçici ve taşeron türü istih-
dama geçişe koşut olarak göç rejimlerinde 
meydana gelen dönüşümleri inceleyerek 
“düzensiz göç” ve “yasadışı” göç olgusunu 
masaya yatırı- yor. Bu dönüşümle beraber 
özellikle batı ülkelerinin göç politikaların-
daki yeni nitelikleri “göçün yönetimi” kav-
ramıyla açıklığa kavuşturarak, yönetimli 
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göçün göçmenler üzerin- 4 deki etkilerine 
değiniyor. Nihan Ciğerci-Ulukan’ın bıraktığı 
yerden devam etmek istermişçesine M. 
Meryem Kurtulmuş, sayımızın dördüncü 
yazısında, göç rejimlerinde meydana ge-
len bu dönüşümlerle birlikte göçmenlerin 
örgütlenme deneyimlerini sendikaların 
göç ve göçmen politikalarını masaya ya-
tırmak suretiyle irdeliyor. Konuyu gelişmiş 
ülkelerdeki sendikaların göçmenlere yö-
nelik tutumlarındaki değişimleri-direnç-
leri ortaya koyarak açımlamaya çalışan 
Kurtulmuş, Türkiye’de göçmen emekçi-
lerin sendikal haklarının peşine düşüyor 
ve somut bir biçimde ortaya koyduğu 
“ülkemizde sendikaların göçmen işçilere 
yönelik bir politikası var mı gerçekten?” 
sorusunu cesurca yanıtlamaya çalışıyor. 
Kavramsal tartışmaların zengin bir yer 
tuttuğu yazılardan sonra, artık yüzümüzü 
alan araştırmalarına çevirmeye başlıyoruz 
ve bu araştırmaların sunduğu somut bul-
gulardan hareketle genel resmi görmeye 
çalışıyoruz. Bu anlamda ilk adım ve sayı-
mızın beşinci yazısı olarak Mehmet Akif 
Kara ve M. Meryem Kurtulmuş, İstanbul’da 
sahaya inerek inşaat sektöründe ulusla-
rarası göç- men işçilerle yaptıkları görüş-
meler neticesinde göçmenlerin çalışma 
ve yaşam koşullarına ilişkin elde ettikleri 
bulguları paylaşıyor. Araştırma bir anlam-
da göçmen emek gücünün yedek işgücü 
ordusunu oluşturduğunu kanıtlıyor ve 
Türkiye’nin üretim ilişkilerindeki sömürü 
dinamiklerini ele veriyor.

Uğur Tekin ise “Türkiyeli İşçilerin 1973 Ford 
Fabrikası Grevi” başlıklı yazısında 24-30 
Ağustos 1973 tarihleri arasında Köln’deki 
Ford Fabrikası’nda gerçekleşen ve “Türk 
Grevi” olarak bilinen grevi öncesi, sonrası 
ve sonuçlarıyla ele alıyor. Tekin yazısın-
da Türk işçilerin Almanya’ya göç ettikleri 
süreçlere değindikten sonra 1973 kriziyle 
birlikte ortaya çıkan hangi sorunların grev 
koşullarını hazırladığını, grevin aşamalarını 
ve Türk işçilerin konumlarını ortaya koyu-
yor. Grevin sonuçlarını da değerlendirdiği 
yazısında Tekin, işçiler arasındaki artan 

politikleşmeyi grevin önemli sonuçların-
dan biri olarak ifade ederken süreci göç-
men işçiler adına önemli bir kazanım ola-
rak yorumluyor. 

Sayımızın yedinci sayısında Ferda Koç, 
kendi ifadesiyle “Türkiye işçi sınıfı hareke-
tinin bugünkü zayıflıklarını kavramanın bir 
yönünü” oluşturması bakımından 1985-95 
yılları arasında gerçekleşen “Kürt Göçü”nü 
ele almakta ve Kürt proleterleşme süreci-
ne yakından bakmaktadır. İşçi sınıfında ırk 
temelli bölünmenin sermaye birikimi adı-
na önceki yazılarımızda değinilen işlevin-
den ziyade işçi sınıfı içerisindeki “ırkçılık” 
potansiyeline ve pratiklerine değinmek 
suretiyle önemli bir özgünlük yakalıyor. 
Neoliberal sömürü düzeni zeminini terk 
etmeden Kürtlerin proleterleşmesine yol 
açan unsurları sıralayarak, işçileşme sü-
reçlerini açıklıyor ve ırkçılığın aşılması 
adına nasıl bir işçi sınıfı yapısı olması ge-
rektiğinin formülünü sunuyor. Çağdaş göç 
dinamiklerinden biri de “göçün kadınlaş-
ması” ve cinsiyetçi iş bölümlerinin süreç-
teki rolüdür. 

“Göçün Kadınlaşması ve Göçmen Emek İş-
çileri” başlıklı yazısında Gülay Toksöz, tüm 
dünyada ev işçilerinin büyük çoğunluğu-
nu kadınların oluşturduğunu, küreselleş-
me ile birlikte gelişmekte olan ülkelerde 
meydana gelen ekonomik çöküntü ve 
yoksulluk koşullarında kadınların göç ka-
rarı almak zorunda kaldıklarını ortaya ko-
yarak bu dinamiği açıklıyor. Birçok ülke 
hükümetinin de bu süreci desteklediğini 
ifade ediyor. Türkiye’de ev işçiliğinin genel 
yapısını sunuyor ve göçmen kadınların bu 
yapıdaki görünümlerini çalışma ve yaşam 
koşullarıyla birlikte gözler önüne seriyor. 

Göçün kadınlaşması sürecini tartışan bir 
başka yazıda Nilay Etiler ve Kuvvet Lor-
doğlu, bu süreçte göçmen kadınların sağ-
lık durumlarını, kamusal sağlık hizmetle-
rinden faydalanma derecelerini örneklerle 
açıklıyor. Türkiye’de oturma ve çalışma 
izni olan yabancıların bir şekilde sağlık 
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hizmeti alabilmelerinin mümkün olduğu 
ifade edilen yazıda, meseleye ilişkin asıl 
mağdurların yasadışı yollarla çalışan göç-
men kadınlar oldu- ğu belirtiliyor. Kendi-
lerine yönelik bir düzenleme olmaması 
nedeniyle kamusal sağlık hizmetlerinden 
yararlanamayan göçmen kadınların tek 
çare olarak özel sağlık hizmetlerinden fay-
dalanmalarının önlerinde ise yoksulluk, il-
gili hizmeti piyasadan satın alamama gibi 
bir sorunlar duruyor. 

Sayımızın ilgi çekici yazılarından biri de 
Emel Coşkun’un fuhuş sektöründe çalışan 
göçmen kadınları konu edindiği “Kayıtdışı 
Çalışma ve Fuhuş Kıskacında Göçmen Ka-
dınlar” başlıklı yazısı. Coşkun, Türkiye’de 
fuhuş rejimini incelerken “rıza” kavramının 
nasıl oluştuğuna daha doğrusu nasıl oluş-
madığına, erken yaşlarda kadınların karşı-
laştıkları tacizlerin fahişe damgası yeme-
leri için yeter sebep olduğuna ve bunun 
da bir tür rıza göstergesi olarak toplumda 
kabul edildiğine dikkat çekiyor. Coşkun 
ayrıca, genelev dışında fuhşa sıfır tolerans 
politikasıyla devletin, yasadışı seks satan 
kadınları cezalandırmak yoluyla kadınların 
emeklerinin yanı sıra bedenlerinin de sö-
mürüldüğünü öne sürüyor. 

Göç hareketlerinin geçmişe kıyasla daha 
fazla sayıda çocukları da içerdiği bir dö-
nemde, göçmen çocuk emeğini sorgula-
yan yazısıyla Reyhan Atasü-Topçuoğlu, 
sayımıza önemli bir katkı sunuyor. Ulus-
lararası göç rejiminin çocukları göçe zor-
ladığı koşulları ortaya koyduktan sonra, 
Türkiye’de göçmen çocukların durumunu 
niceliksel ve niteliksel olarak inceliyor. 
Yaşadıkları sorunları, olumsuz koşullarıy-
la birlikte çalışabildikleri alanları da işaret 
ediyor. Göçmen çocuklarla dayanışmanın 
yollarını gösteriyor. Suriye’de yıllardır sü-
ren çatışmalar nedeniyle binlerce insanın 
hayatını kaybettiği ve onbinlercesinin ül-
kesini terk etmek zorunda kaldığı hepi-
mizce bilinen bir gerçek. Sınır komşumuz 
olması nedeniyle ülkesinden göç eden 
Suriyelilerin büyük bir kısmı Türkiye’ye 

sığınmış durumda. Bu gerçek ışığında Su-
riyelilerin ülkemizde karşı karşıya kaldık-
ları toplumsal koşulları ve hukukun onları 
nasıl kavradığı üzerine düşünmek önem 
kazanmaktadır. 

Bu çerçevede Ceren Akçabay, “Mülteciler 
ve Hukuk Politikası: Suriyeli Sığınmacılara 
Tanınan Geçici Koruma” isimli yazısında 
Türkiye’nin mültecilere ilişkin mevzuatı-
nı incelemekte ve Suriye’li sığınmacıların 
hukuki statülerini ele almaktadır. Bu an-
lamda sığınmacıların misafir olarak algı-
lanmasının, temel hak ve özgürlüklerden 
mahrum bırakılmalarının, zamanla ülkede 
istenmeyen misafirlere dönüşmeleriyle 
sonuçlanacağına dair bizleri uyarmaktadır. 

Suriyeli göçmenlere ve yaşadıkları sorun-
lara ilişkin bir başka yazı ise Sinem Esin’e 
ait. Esin, İzmir’de Suriyeli göçmenlerle ya-
pılan görüşmeler sonrasında elde edilen 
bulguları paylaşarak nasıl zorlu bir yaşam 
sürdüklerine dair önemli ipuçları sunuyor. 
DİSK-AR’ın klasiklerinden biri haline ge-
len “İşçi Sınıfı Eylemleri” başlığında İrfan 
Kaygısız, 2014 yılında Türkiye genelinde 
meydana gelen işçi eylemlerinin dönem, 
işkolu, eylem biçimi, eylem gerekçesi 
gibi unsurlarıyla beraber bir değerlendir-
mesini yapıyor. Dergimizin bu sayısında 
Gencer Çakır, Ergin Bulut’un çevirisiyle ya-
yınlanan Guy Standing’in “Prekarya: Yeni 
Tehlikeli Sınıf” isimli kitabını “proletarya” 
ve “prekarya” kavramlarını karşılaştırarak 
ve prekaryanın bir özgünlüğe sahip olup 
olmadığını sorgulayarak eleştiriyor. DİSK-
AR’ın bir başka klasiği “Emek Çalışmaları” 
bölümümüzü ise, Merve Menekşe Özer ve 
Aslı Kayhan yine büyük bir titizlikle hazır-
layarak Ocak 2015-Haziran 2015 dönemi-
ne ait kitap ve doktora tezlerini listeliyor.

2) KATILDIĞIMIZ ULUSAL VE 
ULUSLARARASI TOPLANTILAR

Bu faaliyet döneminde ulusal ve ulusla-
rarası alanda görünürlüğü giderek artan 
etkinliklere imza atıldı. Dergilerimiz aka-
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demik toplantılardaki stantlarda yerini 
alırken, konferanslarda düzenlenen DİSK-
AR oturumları ilgi çekti.

Bu kapsamda DİSK-AR olarak oturumları-
mızla katkı verdiğimiz toplantılar şunlardır;

2.1) 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi 
(4-6 Aralık 2013)

Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin 4-6 Ara-
lık tarihleri arasında Ankara’da düzenledi-
ği 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nde 
DİSK-AR adına iki oturum düzenlendi.

İki oturumdan ilki “Türkiye’de İşçi Sınıfı-
nın Durumu”, ikincisi ise “Türkiye’de İşçi 
Hareketleri ve Sendikalar” başlıklarını ta-
şıyordu. Bunlardan ilkinde Meryem Kurtul-
muş ve İrfan Kaygısız ile yoldaşımız Kurtar 
Tanyılmaz’ın birlikte hazırlamış oldukları 
“Türkiye’de İşçi Sınıfının Değişen Yapısı” 
adlı sunum gerçekleştirildi. Sunumda dış 
pazara dayalı sermaye birikim sürecinde 
Türkiye işçi sınıfının kapsamının bir dizi ni-
tel ve nicel dönüşüme uğramasına rağmen 
genişlemiş olduğu ve toplumu değiştirme 
gücü bakımından taşıdığı ağırlığın arttığı 
ortaya kondu. Sonraki sunumda Serkan 
Öngel küresel değer zinciri kavramından 
hareketle Türkiye’de son 10 yılda işçi sını-
fının ücretleri ve istihdam koşulları üzerin-
deki etkilerine değindi. Oturumun üçüncü 
konuşmacısı Denizcan Kutlu sunumunda 
kriz dönemleri ile işgücü piyasasında es-
nekleşme eğilimleri arasındaki bağlantıları 
dönemleştirmeye çalıştı. Oturumun son 
konuşmacısı Neslihan Karatepe sunu-
munda mevsimlik tarım işçisi kadınların 
çalışma koşullarını toplumsal cinsiyet ve 
ataerkil denetim mekanizmalarıyla ilişkisi 
içinde ele aldı.

DİSK-AR adına düzenlenen ikinci oturum-
da Bilge Çoban, Hakan Koçak ile birlikte 
hazırlamış oldukları bildiride Türkiye’de 
sendikaların yeni örgütlenme stratejileri 
ve deneyimlerini sundu. İkinci konuşmacı 
Mihrican Zorlu ise sendikal örgütlenmede 

işkolu sendikacılığının sendikal sorunlara 
yanıt veremez durumda olduğunun altı-
nı çizdi. Son konuşmacı Özgür Müftüoğlu 
“Tekel’den Gezi’ye Türkiye’de Toplumsal 
Hareketler ve Sendikalar” başlıklı sunu-
munda sendikaların her iki süreçteki so-
rumlulukları üzerinde durdu.

2.2) New York State Stony Brook 
Üniversitesi “How Class Works?” 
Konferansı (5-7 Temmuz 2014)

Arjantin’den Avustralya’ya, Hindistan’dan 
Rusya’ya dünyanın 19 farklı ülkesinden 
gelen araştırmacı ve aktivistlerin sınıf 
meselelerini tartıştığı “Sınıf Nasıl Çalı-
şır?” konferansının yedincisi 5-7 Temmuz 
2014 tarihleri arasında Amerika Birleşik 
Devletleri’nde New York State Stony Bro-
ok Üniversitesi’nde gerçekleşti. New York 
State Stony Brook Üniversitesi Ekonomi 
Bölümü, İşçi Sınıfı Hayatı Çalışmaları Mer-
kezi ve İşçi Sınıfı Çalışmaları Derneği ta-
rafından iki senede bir düzenlenen kon-
feransa 250’den fazla katılımcı 55 farklı 
oturumda sosyoloji, edebiyat, siyaset bili-
mi, ekonomi ve tarih gibi alanlarda çeşitli 
sunumlar yaptı.

DİSK-AR olarak konferansta “Türkiye’de 
Sınıf Nasıl Çalışır?” başlıklı bir oturum dü-
zenledik. M. Meryem Kurtulmuş, Kurtar 
Tanyılmaz ve İrfan Kaygısızile birlikte ha-
zırladıkları “Türkiye’de İşçi Sınıfının Deği-
şen Yapısı” konulu araştırmayı, Serkan Ön-
gel ise “Türkiye’de Endüstriyel Dönüşüm, 
İstihdam  ve  Ücret” üzerine  olan analizini  
sundu. Gencer  Çakır’ın “Gezi  Hareketi’nin  
Sınıfsal  Yapısı ve Türkiye’de Sözde Fa-
şizm” baş-lıklı sunumu Çakır’ın ABD vize-
si alamayarak  konferansa  katılamaması 
sebebiyle  bir  başka  DİSK-AR  Koordinas-
yon  Kurulu  üyemiz  Işıl  Erdinç tarafın-
dan okundu. Dünyanın  çeşitli  ülkelerin-
den  gelen  sınıf  çalışan  akademisyenler 
ve sendikacılar Türkiye’ye ilgi gösterdiler. 
Konferansın ilk günlerinde kafalarında 
“Türkiye’de  işçi  sınıfı var mı?” soruları ile 
bize yaklaşan araştırmacılar,  Türkiye’den  
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gelen bütün  arkadaşların  da  katkısıy-
la, konferansın sonunda Türkiye’de işçi 
sınıfıyla ilgili toparlayıcı bir özet bile ya-
pabilecek  seviyede  bilgilenebilmişlerdi. 
Türkiye’de Gezi’nin bir işçi sınıfı ayaklan-
ması olup olmadığı ve Gülen  Cemaati’nin  
siyasi  süreçlerdeki  rolü  de  sıkça  sorulan  
sorular arasındaydı. Konferansta  Gezi  Ha-
reketi  ile  ilgili bir oturum da düzenlendi. 
ODTÜ, Ankara, Ordu, Ondokuz Mayıs, New-
York  ve  Paris  Panthéon-Sorbonne üni-
versitelerinden   gelen   akademisyenler 
“Tarih, Mücadele, Sınıf”, “Gezi  Hareketi’nin  
Sınıfsal  Karakteri  ve  Haziran  Ayaklan-
ması”, “Gezi Hareketi’nin Siyasal İktisadı”, 
“Neoliberalizm,  Otoriter  Yapı  ve Gezi  Di-
renişi” ile 2000’li  yıllarda  Türkiye’de Sen-
dikalar” başlıklı bildiriler sundular. “Medya, 
İktidar ve İşçi Sınıfı” başlıklı  oturumda 
Ankara ve Gazi üniversitelerinden  gelen 
genç  akademisyenlerin  sunduğu “İşçi 
Sınıfının Kendi Medyasını Yaratması: Gezi 
Direnişi ve Çapul TV Örneği” konulu bir ça-
lışma da vardı.

2.3) 9. Karaburun Bilim Kongresi (3-7 
Eylül 2014)

Genel Sekreterimiz Arzu Çerkezoğlu’nun 
oturum başkanlığını yaptığı “21. Yüzyılda 
İşçi Sınıfı ve Sendikalar” başlıklı oturumu-
muz başta Soma’da olmak üzere iş cina-
yetlerinde kaybettiğimiz işçi kardeşlerimi-
zin anısına adanmıştır. 

Oturumumuzun ilk konuşmacısı Kurtar 
Tanyılmaz, “Küresel Kriz, Emek Stratejisi 
ve Talepler Sorunu” başlıklı bildirisini sun-
muştur. İkinci konuşmacı Serkan Öngel “21. 
Yüzyılda Kamu İşçiliğinin Dönüşümü ve 
Taşeronlaşma” başlıklı sunuşu ile oturuma 
katkı vermiştir. Oturumun en özgün su-
nuşlarından birini İrfan Kaygısız gerçekleş-
tirmiştir. 1,5 yıl düzenli olarak Türkiye’de 
ki tüm işçi eylemlerini kayıt altına alan 
Kaygısız bir nevi işçi sınıfının ve sendika-
ların nabzını tutmuştur. Sunuşunun baş-
lığı “Türkiye’de işçi eylemlilikleri”dir. Otu-
rumda son konuşmacı ise Kıvanç Eliacık 

olmuştur. Eliaçık “21. Yüzyılda Dünya’da 
İşçi Sınıfı ve Sendikalar” başlıklı sunuşu ile 
katılanları dünya çapındaki gelişmelerle 
buluşturdu. 

2.4) 10. Karaburun Bilim Kongresi (2-6 
Eylül 2015)

10. Karaburun Bilim Kongresi 2-6 Eylül ta-
rihlerinde Tepekule Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. DİSK-AR söz konusu kong-
reye “Metal Fırtınasının Işığında İşçi Sınıfı 
ve Sendikal Hareket” başlıklı oturum ile 
katkı verdi. 

Oturumu koordinasyon kurulu üyemiz İr-
fan Kaygısız yönetti. Kaygısız, metal sektö-
rünün ekonomide tuttuğu yer üzerine ko-
nuştu. İstatistiksel bilgiler veren Kaygısız, 
Türkiye ekonomisindeki önemine dikkat 
çekti. Tarihsel olarak Türkiye İşçi Sınıfı mü-
cadelesindeki yerine dikkat çekti. 

Birleşik Metal İş Sendikamız Genel Yöne-
tim Kurulu üyesi Özkan Atar, 2015 yılının 
üretimden gelen gücün kullanıldığı bir 
yıl olduğunu söyleyerek başladığı konuş-
masına, 2014-16 TİS’lerinden bahsederek 
devam etti. Birleşik Metal tarafından yapı-
lan TİS’ler hakkında kronolojik bilgi veren 
Atar, metal fırtınanın tesadüf olmadığını, 
metal işçilerinin uzun yıllardır sürdürdü-
ğü mücadelelerin bir eseri olduğunu ifade 
etti. BOCSH sözleşmesinden de söz eden 
Atar, 2017 yılına güçlü bir hazırlık yaptık-
larını söyledi. 

Levent Dölek ise, işçi sınıfının haklılığını 
Bursa’da yaşanan “Metal Fırtınasının” gös-
terdiğini ifade etti. İşçilerin grev silahının 
kullanmasının öneminden bahsetti.

Hakan Koçak, “Sınıfa Karşı Sınıf” tutumu-
nun en bilinçli haliyle metal işçisinde gö-
rüldüğünü söyledi. Fiili grev hakkı elinden 
alınmış işçi sınıfının Bursa sürecinde bu 
hakkı geri aldığını vurguladı. Koçak, grev-
lerin ertelenmesi diye bir şeyin olmadığını, 
grevlerin yasaklandığını ifade etti.
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Yüksel Akkaya, Bursa’da yaşayan işçilerin 
profillerinden bahsederek çoğunun sağcı 
ve muhafazakâr olduğunu belirtti. İşçilerin 
Türk Metal Sendikası’nı “yerle bir ettiğini” 
söyleyen Akkaya, Türk Metal’in bir daha 
toparlanamayacağını ve işçi sınıfının biat 
kültüründen uzaklaştığının altını çizdi. 

3) DÜZENLEDİĞİMİZ KONFERANS VE 
KONGRELER

3.1) Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye 
Emek Hareketi Tarihinin Kaynakları 
Konferansı (16-17 Kasım 2013)

Konfederasyonumuzun, Tarih Vakfı ve 
TÜSTAV ile ortaklaşa düzenlendiği “Os-
manlı İmparatorluğu ve Türkiye Emek 
Hareketi Tarihinin Kaynakları” adlı kon-
feransımız Birleşik Metal-İş sendikamızın 
Bostancı’daki Kemal Türkler toplantı salo-
nunda gerçekleştirildi. 

Türkiye’de tarih denildiğinde akla devlet 
adamlarının, milli kahramanların, devasa 
sosyal ve iktisadi yapıların, komplocu iliş-
kilerin geldiği bir ortamda üç kurum olarak 
Türkiye tarih yazımında çok çalışılmayan 
alanların başında gelen emek hareketi ta-
rihini gündeme taşımak için organize ettiği-
miz konferansımız 22 tebliğin sunulmasıyla 
sona erdi. Konferansımız emek hareketi 
üzerine çalışan tarihçileri bir araya getir-
mek, işçi sınıfı tarihi üzerine ortaya çıkmış 
birikimi eleştirel bir çerçevede ele almak 
ve araştırmacıları arşiv ve kaynaklar me-
selesi üzerinde yeniden düşünmeye davet 
etmek için düzenlenmişti. Zira uzun yıllar 
bu alanda çalışmaktan geri duran araştır-
macı ve tarihçilerin en fazla altını çizdikleri 
husus, tarih yazmak için gerekli ve yeterli 
kaynakların mevcut olmaması idi. Bu ne-
denle kendi kurumları bünyesinde çok de-
ğerli arşiv kaynakları barındıran üç kurum 
bu geleneksel iddianın nesnesini ilk ortak 
konferanslarının teması yaptı.

İki gün boyunca 6 oturumda konuşan katı-
lımcılar, emek tarihi ve emek hareketi ta-

rihinin yazımında kullanılmaya elverişli ve 
de kullanılması çok önemli açılımlara yol 
açacak farklı kaynak türleri, arşiv malze-
meleri üzerinde durdular. Tarihçilerin ge-
leneksel araştırma yerleri olan yabancı ve 
milli devlet arşivleri; Emniyet Müdürlüğü 
ve istihbarat gibi farklı devlet kurumlarının 
arşivleri; emek hareketinin kurumları olan 
sendikaların arşivleri; uluslararası sendikal 
konfederasyon ve yabancı sendika arşiv-
leri; siyasal parti arşivleri; ulusal, yerel ve 
yabancı basın; TÜSTAV, Tarih Vakfı ve USTE 
(Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü/Ams-
terdam) gibi arşiv ve araştırma kurumla-
rının yazılı ve görsel-işitsel arşivleri, süreli 
yayın koleksiyonları; kişisel koleksiyonlar; 
emek hareketi içerisinde yer almış kişi-
lerin anlatıları, hatıraları; fabrika arşivleri; 
sinema filmleri; sözlü tarih; edebiyat eser-
leri, fotoğraflar gibi birçok kaynak çeşidi 
konferans boyunca irdelendi.

İki günlük konferansımızın başlangıç otu-
rumunda kadınların emek hareketindeki 
yeri tartışıldı. Tarihin diğer alanlarında ol-
duğu gibi emek hareketinin de cinsiyet 
körü bir anlayışla incelenmesinin yetersiz 
olacağı ortaya konuldu. Kadınların, gerek 
genel emek tarihinin gerekse de emek 
hareketi tarihinin temel öznelerinden bir 
tanesi olmalarına rağmen geçmişte yeteri 
kadar araştırılmadıkları vurgulandı. Yine 
sadece kadınların anılmasının değil araş-
tırmaların toplumsal cinsiyete duyarlı bir 
çerçevede gerçekleştirilmesi gerektiğinin 
altı çizildi. Ancak yine de konferansımı-
zın emek hareketi bağlamında sınıf ve 
toplumsal cinsiyet ilişkisini doyurucu bir 
şekilde tartıştığını söyleyemeyiz. Keza ya-
bancı literatürde çokça sorgulanan sınıf 
oluşumu ve emek hareketleri ile farklı et-
nik/dini kimlikler arası ilişkiler konferansı-
mız boyunca çok gündeme gelmedi. 

Konferans aynı zamanda evrensel anlam-
da emek tarihi literatüründe sıkça karşıla-
şılan teorik ve kavramsal tartışmaların da 
gün yüzüne çıkmasına vesile oldu. İki gün-
lük konferansımız her ne kadar kendisini 
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emek hareketi tarihi ve onun kaynakları 
ile sınırlandırmış da olsa emek hareketini 
daha genel tarif eden yaklaşımlar ister is-
temez emek hareketinin sınırlarını emeğin 
genel tarihine doğru genişletti. Marksist 
terminoloji ile ifade edilirse “kendi için sı-
nıf” ile “kendinde sınıf” arasındaki sınır kon-
ferans boyunca iç içe geçecek biçimde ele 
alındı. Emek hareketinin kendiliğinden ve 
gündelik direnişlerinin ele alındığı tebliğ-
lerde bu durum konunun doğası itibarıyla 
ortaya çıkarken, kimi tebliğler bunu teorik 
bir arka plan doğrultusunda bilinçli olarak 
gündeme getirdi. Bu nedenle emek hare-
ketinin örgütlü ve örgütsüz farklı biçimler-
deki hareketlerine değinilirken dilekçeler, 
şikayetler, mülakatlar, sorgulamalar gibi 
farklı belge türlerine de atıfta bulunuldu. 
Tarihçinin sorduğu soruların çeşitlenmesi, 
aradığı cevapların farklılaşmasının zaman 
içerisinde değişik kaynakları gündeme ge-
tirdiği görüldü. Bu çerçevede kapsamlı bir 
tartışma gerçekleştirilmiş olsa da, kaynak-
lara ilişkin tartışmanın konferansımızda 
tüketilmiş olduğunu iddia edemeyiz. Kay-
nakların çok yönlü ve derinlikli bir analizi 
ve betimlemesi için önümüzde almamız 
gereken daha çok yol olduğunun ortaya 
çıktığı kolaylıkla söylenebilir.

Bu çerçevede kaynaklar ile teorik tartış-
maların ve kavramsallaştırmaların birlikte 
ele alınması gerekliliği de bir ihtiyaç ola-
rak ortaya çıktı. Zira işçiyi, emekçiyi, emek 
süreçlerini, proleterleşme biçimlerini, ça-
lışma ve üretim ilişkilerini nasıl tanımadı-
ğınız, emek hareketinin farklı boyutlarını 
nasıl ortaya koyduğunuz, kaçınılmaz ola-
rak kullandığınız kaynakları da doğrudan 
belirliyor. Nitekim tartışması yapılmadan, 
kuramsal olarak tahlil edilmemiş, tartışıl-
mamış ön kabuller yukarıda ifade edilen 
karışıklıklara ve tartışmaların daha verim-
siz geçmesine yol açabiliyor. Bundan dola-
yı tebliğlerdeki teorik ön kabuller kaynak-
lara yaklaşımları da doğrudan belirlediğini 
gözlemledik. Bundan sonraki ortak çalış-
malarda ve konferanslarda bu hususa dik-
kat çekilmesi düşünüldü.

Yine konferansımız çerçevesinde genellik-
le sözlü tarih için dikkat çekilen sorunların 
diğer belgeler için de pekâlâ geçerli olabi-
leceğine dair bir tartışma yapıldı. Nasıl ki, 
sözlü tarihte ifade veren kişi kendi tarihi 
boyunca edindiği deneyimin süzgecinden 
geçerek birçok şeyi hatırlıyorsa, çok objek-
tif addedilen sendika belgelerinin ve rapor-
larının da ağırlıklı olarak sendika yönetici-
lerinin kabul edebileceği sınırlar içerisinde, 
bunları kaleme alan profesyonel sendika 
çalışanlarının zihniyet dünyasının bir eseri 
olabileceğinin altı çizildi. Keza devlet belge-
lerinde belgeleri tutanların zihniyet dünya-
sı ve kayıt biçimlerinin de eleştirel olarak 
ele alınması gerektiği sıkça vurgulandı. Bu 
anlamda belgelerin kullanılma biçimleri 
ve arşivlerde çalışma prosedürleri/usûlleri/
yöntemleri üzerinde durmak ihtiyacı da iki 
boyunca gündeme geldi. 

Sonuç itibarıyla eksiğiyle ve gediğiyle ör-
gütlü emek hareketinin, politikleşmiş işçi 
eylemlerinin, kendiliğinden ama kolek-
tif işçi eylemliliklerinin, gündelik direniş 
örüntülerinin, bireysel tepki biçimlerinin, 
toplumsal bir hareket halini almamış 
emek seferberlik biçimlerinin, sınıf bilinci-
ne sahip olan ve olmayan işçi eylemlilikle-
rinin, farklı kimlik söylemine sahip işçilerin 
beraberce ve farklı yönleriyle ele alındığı 
ve bunların tarihi yazabilmek için gerekli 
kaynakların tartışıldığı bir konferans ger-
çekleştirildi. 

Konferansta açılış ve kapanış konuşmaları-
nı yapmayı kabul eden fakat rahatsızlıkları 
nedeniyle toplantılara katılamayan Zafer 
Toprak ve Mete Tunçay’a,  Amsterdam’dan 
gelerek USTE arşivleri konusunda ayrıntılı 
bilgi veren Touraj Atabaki’ye, yine oturum 
başkanlığı yapmayı kabul eden Oya Bay-
dar, Mehmet Ö. Alkan hocalarımıza teşek-
kür edildi.

Konferansımız sonunda yapılan toplu de-
ğerlendirmelerde üç kurumun bundan 
sonra da bu alanda birlikte çalışma iradesi 
vurgulandı. 
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Organizasyon Komitesi Erden Akbulut, Erol 
Ülker, M. Erdem Kabadayı, F. Serkan Öngel, 
Y. Doğan Çetinkaya, Zafer Aydın isimlerin-
den oluştu.

3.2) Osmanlı İmparatorluğu’nda İşçi 
Sınıfı’nın Oluşumu (17-18 Ekim 2015)

Konfederasyomuz ile Tarih Vakfı ve 
TÜSTAV’ın emek tarihi üzerine ortaklaşa 
düzenlediği ikinci konferans 17-18 Ekim 
2015 tarihlerinde ilan edildiği gibi Tarih 
Vakfı’nın Eminönü’ndeki binasında ger-
çekleştirildi.

Konferansımız, 10 Ekim Ankara Katliamı’nda 
yitirdiğimiz arkadaşlarımız, meslektaşları-
mız ve yoldaşlarımız için bombaların pat-
latıldığı 10:04’te yapılan bir dakikalık saygı 
duruşu ile açıldı. 

2013 yılında üç “Osmanlı İmparatorluğu 
ve Türkiye Emek Hareketi Tarihinin Kay-
nakları” üzerine bir konferans düzenle-
yerek işçi sınıfı tarihi üzerine çalışmaları 
teşvik etmek ve yapılmakta olanlara da 
kürsü sağlamak amacıyla ortak bir girişi-
me imza atmışlardı. İşçi sınıfı tarihi üzerine 
çalışanların en çok altını çizdikleri sorun-
ların başında gelen “kaynak” problemi bir 
çıkış noktası olmuştu bizim için. Kaynaklar 
üzerine yapılan bu konferansta organizas-
yon komitesi ikinci konferansın temasını 
“Osmanlı İmparatorluğu’nda İşçi Sınıfı’nın 
Oluşumu” olarak tespit etmişti.

İkinci konferansın amaçları bu sefer daha 
dar bir dönem ve olgu ile sınırlandırılmıştı: 
İşçi sınıfının oluşumunu Osmanlı İmparator-
luğu bağlamında tespit etmek, tartışmak 
ve çağdaş tarihyazıcılığının gündemine bu 
sorunsalı taşımak. Bu temel amacın yanın-
da Osmanlı İmparatorluğu dağıldıktan son-
ra ortaya çıkan ulus devletlere kalan baki-
yenin aşağıdan bir perspektif ile yeniden 
düşünülmesine ve bugüne kadar üretilmiş 
bilgi birikiminin eleştirel bir değerlendiril-
mesine vesile olmak hedeflenmişti.

Çağrı metnimiz bu konferansın amacını sa-

rih bir şekilde ortaya koyduktan sonra baş-
vuranlara kılavuzluk etmesi amacıyla bir 
de ayrıca önemsenen bazı hususların altını 
çizmeyi ihmal etmemişti. Bunlar da kısaca 
işçi sınıfının Osmanlı İmparatorluğu’nda 
ortaya çıkışının toplumsal, iktisadi, siyasi 
ve ideolojik dinamiklerini tartışmak; sınıf 
oluşumu sorunsalı hakkında bu zamana 
kadar yapılan tartışmayı zenginleştirmek; 
toplumsal cinsiyet, kültür ve ekoloji başta 
olmak üzere tarihyazımında ortaya çıkan 
araştırma konu ve yaklaşımlarının işçi sı-
nıfının oluşumu tartışmalarına ne gibi bir 
açılım sağlayabileceğini düşünmek; işçi sı-
nıfı tarihi tartışmalarında önemli yeri olan 
modern sanayinin rolünü farklı açılardan 
ele almak; imparatorluk nüfusu içinde var 
olan etnik, kültürel ve dinin bölünmelerin, 
göç hareketlerinin, sektörel ve bölgesel 
farklılaşmaların işçi sınıfının oluşumunda 
oynadığı muhtemel etkileri tartışmaktı.

Çağrımız neticesinde konferansımıza yapı-
lan başvuru sayısı bizim beklentimizin al-
tında gerçekleşti. Dahası yukarıda özetle-
diğimiz amaç ve altını çizdiğimiz hususlar 
üzerine de doyurucu miktarda bir başvuru 
ne yazık ki gerçekleşmedi. Konferansın 
amaçları ile çalışılan konular arasında bir 
açı gerçekleşmişti. Ancak yine de birçok 
değerli başvuru içinden kısıtlı bir zaman 
dilimine sığdırabileceğimiz sayıda tebliğ 
ile programımızı oluşturduk. Sonu olarak 
23 tebliğden ve 8 oturumdan oluşan kon-
feransımız Aziz Çelik’in açılış konuşması ile 
açıldı.

Bu konuşma sonrasında başlayan kon-
feransımız boyunca Kıbrıs ve Osmanlı 
Makedonyası’nda işçi sınıfının oluşumun-
dan Rum marangoz esnafına; Demiryo-
lu işçilerinden Kürt hamallara; Bursa’da 
mülksüzleşmeden işçi grevlerine; ev içi 
çocuk emeğinden atölyelerdeki yetimlere; 
kadın emeğinden sütannelik kurumuna 
ve fahişelere; liman, tersane, maden işçi-
lerinden çiftliklere, ortakçılara ve köylüle-
re kadar birçok konuya temas etme fırsatı 
bulduk.
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Konferansımız boyunca belirlediğimiz 
tema çerçevesinde gerçekleştirilen tartış-
maların başında Osmanlı’nın geleneksel 
esnaf örgütlenmesi ve loncaların işçi sınıfı-
nın oluşumu içindeki yeri geldi. Toplumsal 
cinsiyet üzerine iki oturum çerçevesinde 
geleneksel patriarkal bakış açısının bu 
alanda hala devam ettiğinin altı çizildi. Sü-
tannelik ve ev hizmetlerinin kapitalizmin 
ortaya çıkmasıyla nasıl piyasalaştığı üze-
rine önemli tartışmalar yapıldı, ayrıca ka-
dın halı işçilerinin sınıf tecrübesi üzerinde 
duruldu. Ancak yine de toplumsal cinsiyet 
duyarlılığının ve özellikle feminist yön-
temin işçi sınıfının oluşumu konusunda 
yaptığı veya yapabileceği katkılar üzerine 
doyurucu bir tartışmanın uzağında kaldığı-
mızı teslim etmemiz gerekiyor.

Bu noktada konferans boyunca farklı müs-
takbel konferans temalarının tartışmalar 
sırasında bu tür eksikleri gidermek ama-
cıyla teklif edilmiş olması konferansımızın 
olumlu yönlerinden bir tanesiydi. Farklı 
katılımcılar tarafından gündeme getirilen 
bu tür bir teklif Osmanlı İmparatorluğu’nda 
işçi sağlığı ve iş kazaları üzerine bir top-
lantının yapılması gerekliliği üzerineydi. 
Bir bakıma konferansımızın işçi sınıfı tarihi 
üzerine yeni konferanslar için bir itki ve 
motivasyon kaynağı olduğunu memnuni-
yetle belirtebiliriz.

Konferansta yöntem üzerine ve kavram-
ların nasıl kullanılması gerektiğine dair 
uyarılar da gündeme geldi. Aslında geçti-
ğimiz konferansın sonuç bildirgesinde bu 
konunun altını kalınca çizmiş ve murat 
ettiğimiz bir sonucun hasıl olabilmesi için 
kavramlar ve yöntem üzerine bir tartış-
manın gerekliliğini daha sonraki toplantı-
larımızda göz önünde bulunduracağımızı 
beyan etmiştik: “Bu çerçevede kaynaklar 
ile teorik tartışmaların ve kavramsallaştır-
maların birlikte ele alınması gerekliliği de 
bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı. Zira işçiyi, 
emekçiyi, emek süreçlerini proleterleşme 
biçimlerini, çalışma ve üretim ilişkileri-
ni nasıl tanımladığınız, emek hareketinin 

farklı boyutlarını nasıl ortaya koyduğunuz, 
kaçınılmaz olarak kullandığınız kaynakları 
da doğrudan belirliyor. Nitekim tartışması 
yapılmadan, kuramsal olarak tahlil edil-
memiş, tartışılmamış ön kabuller yukarıda 
ifade edilen karışıklıklara ve tartışmaların 
daha verimsiz geçmesine yol açabiliyor. 
Bundan dolayı tebliğlerdeki teorik ön ka-
bullerin kaynaklara yaklaşımları da doğ-
rudan belirlediğini gözlemledik. Bundan 
sonraki ortak çalışmalarımızda ve konfe-
ranslarımızda bu hususa dikkat çekmeyi 
düşünüyoruz.”

2. konferansımızda da bu tespitin gereğini 
yapamamış olduğumuzu açık gönüllülük-
le itiraf etmemiz gerekiyor. Zira çok de-
ğerli tartışmaların Osmanlı’da işçi sınıfının 
oluşumu meselesi ile rabıtasının yeterli 
derecede kuramadığını tespit ettik. Bu-
nun en önemli sebebinin ise konferansı-
mızda da çeşitli vesileler ile ifade edildiği 
gibi kavramların içeriğine ve kullanılan 
yöneteme dair bir tartışmanın yapılmamış 
olmasıydı. Bu durum tartışmanın merke-
zinin sürekli kaymasına ve konferansın 
temel bir tartışma etrafına dönmesini en-
gelledi. Elbette konferansımızın çağrılı bir 
konferans olması ve bu tür tartışmaların 
daha verimli yapılabileceği bir atölye ol-
mamış olması da bunun nedenlerinden 
bir tanesidir. Bundan dolayı emek tarihi 
alanında düzenli konferanslarımız yanında 
atölye benzeri çalışmaların da örgütlen-
mesi gerekliliği bir ihtiyaç olarak temayüz 
etti.

Kısacası kronolojik bir işçi sınıfı tarihi kon-
ferans serisi yanında kavramsal, kuram-
sal, yöntemsel ve tarih yazımına ilişkin 
tartışmaların yapılacağı farklı toplantıların 
örgütlenmesi hususu yakıcı bir ihtiyaç ola-
rak tekrar kendini hissettirdi. Zira şu çok 
açık ki kullanılan kavramlar, bunlardan 
neyin anlaşılıyor olduğu ve kullanılan yön-
tem ve nasıl tatbik edileceği ortaya konu-
lacak bir çalışmayı ve tartışmayı doğrudan 
belirliyor. Bunun üzerinden atlanarak ya-
pılan tartışmalar bilgi dağarcığımıza değer-
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li katkılar yapmakla birlikte kolektif bir ka-
musal tartışmanın ortaya çıkmasına vesile 
olmuyor. Önümüzdeki dönemde yapaca-
ğımız çalışmalarda bu hususun kulağımıza 
küpe olması gerektiğini düşünüyoruz. 

4) ÇALIŞTAYLAR

4.1) Gezi Direnişi, İşçi Sınıfı ve Sendikalar, 
Disk-Ar Tartışmaları (27 Temmuz 2013)

27 Temmuz 2013 tarihinde DİSK Genel 
Merkezi’nde “Gezi Direnişi, İşçi Sınıfı ve 
Sendikalar” başlığında bir forum-tartış-
ma toplantısı düzenledik. Taksim Gezi 
Parkı’nda başlayan bu halk ayaklanması-
nın etkileri hala sokaklarda ciddi bir şe-
kilde hissediliyordu. Taksim Dayanışması 
tarafından yapılan çağrılar ciddi bir karşılık 
buluyordu. 

Zaman zaman “orta sınıf isyanı” olarak 
tanımlanan, Türkiye’de yaşanan ekono-
mik büyümenin ve refahın sonucu olarak 
değerlendirilen bu kalkışmaya dair yürü-
tülen tartışmalar “işçi sınıfı ve sendikalar 
nerede?” soruları ile birlikte ele alınıyordu. 

Tüm bu tartışmalar içerisinde 20’yi aşkın 
akademisyen, sendika uzmanı biraraya 
gelerek yaşadığımız süreci anlamaya, di-
renişin içindeki eğilimleri ortaya koymaya, 
sendikaların ve işçi sınıfının direniş içinde-
ki yerini tanımlamaya çalıştık. 

Toplantının başlangıcında araştırma daire 
müdürümüz Serkan Öngel, konuya ilişkin 
bir çerçeve sunuş yaptı. Serkan Öngel, Gezi 
direnişine ağırlıklı olarak beyaz yakalı çalı-
şanlar ve öğrencilerin katıldığını belirterek, 
“Kuşkusuz bu direniş, başlangıç olarak bir 
sınıf hareketi değildi, ancak proleterleşen 
ve gelecek kaygısı olan güvencesiz bir 
kesimin ağırlığını taşıyordu. Öte yandan 
emek-sermaye çelişkisi sadece iş yerle-
rinde değil aynı zamanda kentsel alandaki 
sorunlardan da ortaya çıkıyor” diye ko-
nuştu.

Toplantıda ağırlıklı olarak ortaya konan 

görüşler ve sendikal hareketin geleceği ile 
ilgili öneriler özetle şöyle:

• Bu kadar yaygın bir direnişin net bir 
sınıfsal tabanı olmayabilir, bir anlamda 
kentli sınıfların kent isyanı şeklinde değer-
lendirilebilir.

• Direniş, esas itibariyle üç boyutluydu: 
Kent hakkı, dinsel muhafazakarlığa karşı 
bir tavır ve polis devleti anlayışına tepki. 
Hepsinin ortak ekseni, AKP rejimine karşı 
oluşuydu.

• Gezi eylemleri, işyerindeki sermaye ile 
olan çelişkisinden değil AKP politikalarına 
karşı bireysel özgürlüğüne saygı görme is-
teğinden de doğdu.

• Kadına yönelik baskılar da önemli bir 
tepki nedeniydi.

• Bu hareket sadece bir “orta sınıf” hare-
keti olarak kalırsa sönümlenebilir, onun 
için sınıfsal bir karaktere oturtulmalı ve 
uzun vadeli bir politik hedefi olmalı.

• İşçi sınıfının talepleriyle Gezi eylemleri-
nin sınıfsal karakteri örtüşmeli.

• Bu sorunlar sadece Türkiye’de değil, 
tüm dünyada geçerli. “Wall Street’i işgal 
et” eylemi de böyle başladı. İspanya’da, 
Yunanistan’da aynı faktörler etkili oldu. 
Aslında neoliberal sistem çöküntü içinde, 
sermaye artık uzlaşacak durumda değil.

• Emeğin disiplin altına alınması isteniyor. 
Ekonomik kriz daha da derinleşecek ve 
sermayenin saldırısı da artacak. Buna göre 
mücadele tarzı belirlenmeli.

• Parklarda yapılan forumlardan grev yer-
lerini ziyaret etme önerileri ortaya çıkmalı. 
(Bu arada Abbasağa Parkı forumu, Darpha-
ne grevini ziyaret etme kararı almış ancak 
sendika bu öneriye pek sıcak bakmamış).

• Sendikacılar, park forumlarında çalışma 
yaşamının sorunlarını da anlatmalı.

• İşçi sınıfının yeni profiline uygun bir 
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sendikal model ortaya konmalı, beyaz 
yakalıların (mühendislerin, mimarların, 
avukatların vb.) nasıl bir sendikal yapıda 
örgütlenebileceği üzerinde durulmalı.

• Sendikalar, üyesine güven verecek bi-
çimde yeniden yapılanmalı, mevcut toplu 
sözleşme anlayışını aşan bir perspektifi 
olmalı.

• Bölgelerde, mahallelerde işçi (sendika) 
evleri oluşturulmalı.

• Üretimden gelen güç ve genel grev ko-
nusu üzerinde yeniden durulmalı.

• Sendikalarda esnek ve çoğulcu bir ya-
pının oluşması sağlanmalı ve sendika içi 
demokrasiye ağırlık verilmeli.

Genel Sekreterimiz Arzu Çerkezoğlu, top-
lantının sonunda yaptığı konuşmada Gezi 
direnişinin sendikal hareketi de yenileye-
ceğine vurgu yaptı.

Söz konusu toplantının bant çözümleri 
DİSK-AR Tartışmaları Gezi Direnişi, İşçi Sınıfı 
ve Sendikalar başlığı ile kitaplaştırıldı.

1.4.2) Yeni Türkiye’de Ekonomi/ 2015 Büt-
çesi ve Asgari Ücret Çalıştayı (22 Kasım 
2014)

Konfederasyonumuz tarafından organize 
edilen “2015 Bütçesi ve Asgari Ücret Ça-
lıştayı” 22 Kasım Cumartesi günü TMMOB 
Mimarlar Odası Yıldız Sarayı Dış Karakol 
Binası’nda gerçekleştirildi.

Akademisyenlerin, sendika uzmanlarının 
ve basın emekçilerinin katılımı ile ger-
çekleştirilen Çalıştay’ın öğleden önceki 
oturumlarında Prof. Dr. Aziz Konukman 
“2015 yılı bütçesi ve hükümetin dönüşüm 
programları”, iktisatçı Mustafa Sönmez ise 
“Asgari ücret sürecine giderken güncel du-
rum” başlıklarında çerçeve sunuş yaptı.

Öğleden sonraki oturumlarda ise katılımcı-
lar hem bütçe hem de asgari ücret süreci 
ile ilgili görüş ve önerilerini dile getirdiler.

Bütçenin ve asgari ücret bağlamında uy-
gulanan ayrımcı politikalara hem cinsiyet 
eşitsizliği hem de bölgesel eşitsizlikler te-
melinde vurgu yapıldı. Çocuk, göçmen ve 
kadın emeğinin konumu sorgulandı.

Prof. Dr. Aziz Konukman sunuşunda, bütçe 
hazırlık sürecinde verilen sürelere uyul-
madığını, bütçenin tartışılmasına vakit 
bırakılmadan sürecin başladığını söyleye-
rek bütçe hakkının bu yolla yok sayıldığı-
nın altını çizdi. Orta vadeli program, Mali 
Program, Bütçe ve açıklanan dönüşüm 
programı arasında ciddi çelişkilerin oldu-
ğuna işaret eden Konukman, hükümetin 
25 başlıkta açıkladığı ekonomik dönüşüm 
programının bir itiraf niteliğinde olduğunu 
belirtti. Bütçenin özellikle sağlık endüst-
risi, kentsel dönüşüm, kamu hizmetlerini 
ticarileşmesi ve savunma başlıklarında ele 
alınabileceğini söyleyen Konukman, yeni 
kamu işletmeciliğinin ise özel kamu işbirli-
ğine dayalı olduğunu anlattı.

Mustafa Sönmez ise yaptığı sunuşta 
AKP’nin ekonomi politikası ve sosyal po-
litikasının olmadığının altını çizdi. Mevcut 
tek bir politikasının bulunduğunu, her şeyi 
bu politikaya göre yeniden örgütlediğine 
işaret etti. Bu politikanın son derece bü-
tünlüklü ve tutarlı olduğunu ifade eden 
Sönmez, daha da önemlisi seçmen tabanı-
nı konsolide eden ve rıza üreten bir sürek-
liliği de sağladığına işaret etti. Sönmez’e 
göre bu politika hem uluslar arası kon-
jonktürün hem de devraldıkları politik ya-
pının mirası durumunda ve AKP bu mirası 
çok iyi kullandı. Sunuşta asgari ücretin ge-
lişim seyri konusunda çeşitli istatistiklere 
yer verildi.

Çalıştayda öne çıkan başlıklar ve önerme-
ler şunlar oldu:

• İşsizlik ve borçlanma dinamikleri asgari 
ücreti belirliyor.

• Asgari ücret aynı zamanda ücretlerin 
belirlenmesinde parametre olarak öne çı-
kıyor. Enflasyona endekslenen ücret artış-
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ları ücretleri baskı altına alıyor. Enflasyon 
insanların gerçek enflasyonunu temsil et-
miyor. Bununla birlikte istatistiklerde as-
gari ücretin değerinin enflasyon karşısında 
son dönemde arttığı görülüyor… Ancak 
asgari ücret son derece düşük bir seviye-
de olduğu için bu artış asgari ücretlinin so-
runlarını çözmediği gibi saat ücreti dikkate 
alındığında uluslararası karşılaştırmalarda 
olduğundan daha yüksek bir değer olarak 
olarak görünüyor.

• Asgari ücretin yeniden tanımlanmasında 
özellikle kadınların ev-içi karşılıksız emek-
leri ile bakım yükleri konusu göz ardı edi-
liyor.

• Bölgesel eşitsizlikleri görmezden gelme-
yen bir bölgesel asgari ücret karşıtı söyle-
minin kurulması bir gereklilik olarak ken-
dini dayatıyor.

• Tüm esnek-yarı zamanlı-cağrı üzerine 
çalışma, kayıtdışı vb gibi düzenlemeler 
söz konusu olduğunda asgari ücret işlevsiz 
kalıyor. Bu söyleme karşı asgari ücretin in-
sanca yaşam ücreti olması için mücadele 
etmek gerekiyor.

• Bütçe konusunun ayrıntılı bilinmesi son 
derece önemli. Gölge bütçelerle aktarılan 
fonlar üzerinde denetim ısrarı önemli. Ka-
dınların bütçeden aldıkları paya ilişkin bilgi 
bulmanın zorlukları var…

• Asgari ücretin belirlenmesi süreci bir 
orta oyunu durumunda.

• Göçmen işçilik ve çocuk emeği asgari 
ücretin belirlenmesinde baskı unsuru hali-
ne getirilmeye çalışılıyor. Göçmen işçilerin 
sorunları göz ardı edilirken, çocuk işçiliğin 
önüne geçilmesi için gerekli tedbirler alın-
mıyor.

• Asgari ücretten vergi alınmaması tale-
bi doğru bir talep değil. Vergi vatandaşlık 
sürecini belirleyen bir unsur. Asgari üc-
retlinin ücretinden ele geçmeden kesilen 
vergi ve primler, işçinin söz konusu öde-

meleri konusunda bilgiye sahip olmaması 
ve bu haklarına sahip çıkmaması sonucu 
doğuruyor. İşverenler işçinin ücretinden 
keserek işçi adına devlete ve SGK’ya öde-
diği tutarı kendisinden kesiliyormuş gibi 
algılıyor. “vergi dışı kalma” söylemi ile işçi-
nin ücretinin eline geçmeden vergi olarak 
ödediği bu kısımına el koyma arayışında.

• Emekgücünün yeniden üretiminin ta-
mamen metalaşması ve sertifikasyon gibi 
yeni masraflar giderek daha fazla işçinin 
üzerine yıkılıyor.

Çalıştay, DİSK’in aralık ayında yapacağı ey-
lem ve etkinliklerde bütçe ve asgari ücret 
süreçleri ile ilgili olarak öne çıkarması ge-
reken başlıklar tartışılarak sona erdi. Söz 
konusu çalıştay konfederasyonumuz ta-
rafından yürütülen “Asgari Ücret1800 net” 
kampanyasının temel argümanlarının üre-
tilmesinde önemli bir katkı sağladı.

5) RAPORLAR

Faaliyet dönemimizde güncel ve kamuo-
yunda geniş yer bulan pek çok araştırma 
yayınlandı. İşsizlik, Çocuk İşçiliği, Açlık ve 
Yoksulluk Sınırı, Asgari Ücret, Sendikalar 
ve Yetki Sorunu, Kadın İstihdamı ve Gü-
vencesizlik, İş Cinayetleri konularındaki 
raporlarımız yanında ‘1 Mayıs’ katılmak 
için 15 Neden?’ gibi gündeme ilişkin dikkat 
çeken çalışmalarda gerçekleştirildi. 60’a 
yakın rapor, yüzü aşkın TV programına 
konuk oldu, ulusal ve yerel basında ciddi 
yankı buldu.

Raporlarımız şunlar:

1) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Raporu 
Dönem: Nisan 2013 No:2013/7, Tarih: 15 
Nisan 2013

2) Çocuk İşçiliği Raporu, Dönem: Nisan 
2013, No: 2013/8, Tarih: 22 Nisan 2013

3) Açlık ve Yoksulluk Raporu, Dönem: Ma-
yıs 2013, No: 2013/9, Tarih: 8 Mayıs 2013

4) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Raporu, 



185

Dönem: Mayıs 2013, No:2013/10, Tarih: 15 
Mayıs 2013

5) Asgari Ücretle Yaşam Raporu, Dönem: 
Haziran 2013, No: 2013/19, Tarih: 30 Hazi-
ran 2013

6) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Raporu, 
Dönem: Temmuz 2013, No: 2013/20, Tarih: 
15 Temmuz 2013

7) Sendikalar ve Yetki Sorunu Raporu, Dö-
nem: Ağustos 2013, No: 2013/21, Tarih: 4 
Ağustos 2013

8) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Raporu 
Dönem: Ağustos 2013, No: 2013/22, Tarih: 
15 Ağustos 2013

9) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Raporu 
Dönem: Eylül 2013, No: 2013/23, Tarih: 16 
Eylül 2013

10) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Rapo-
ru Dönem: Eylül 2013, No: 2013/24, Tarih: 
22 Eylül 2013

11) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Rapo-
ru Dönem: Ekim 2013, No: 2013/25, Tarih: 
11 Ekim 2013

12) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Rapo-
ru Dönem: Kasım 2013, No: 2013/26, Tarih: 
15 Kasım 2013

13) Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu, Dö-
nem: Aralık 2013, No: 2013/27, Tarih: 3 
Aralık 2013

14) Asgari Ücretle Yaşam Raporu, Dönem: 
Aralık 2013, No: 2013/28, Tarih: 5 Aralık 
2013

15) Asgari Ücret Alım Gücü Raporu, Dö-
nem: Aralık 2013, No: 2013/29, Tarih: 12 
Aralık 2013

16) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Rapo-
ru Dönem: Aralık 2013, No:2013/30, Tarih: 
16 Aralık 2013

17) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Rapo-

ru Dönem: Ocak 2014, No: 2014/1, Tarih: 
15 Ocak 2014

18) Kadın İstihdamı ve Güvencesizlik Ra-
poru, Dönem: Ocak 2014, No: 2014/2, Tarih: 
24 Ocak 2014

19) Sendikalar ve Yetki Sorunu Raporu, 
Dönem: Ocak 2014, No: 2014/3 Tarih: 30 
Ocak 2014

20) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Rapo-
ru Dönem: Şubat 2014, No: 2014/4, Tarih: 
17 Şubat 2014

21) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Rapo-
ru Dönem: Mart 2014, No: 2014/5, Tarih: 6 
Mart 2014

22) Kadın İstihdamı ve Güvencesizlik Ra-
poru Dönem: Mart 2014, No: 2014/6, Tarih: 
9 Mart 2014

23) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Rapo-
ru Dönem: Mart 2014, No: 2014/7, Tarih: 17 
Mart 2014

24) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Rapo-
ru Dönem: Nisan 2014, No: 2014/8, Tarih: 
15 Nisan 2014

25) Çocuk İşçiliği Gerçeği Raporu, Dönem: 
Nisan 2014, No: 2014/9, Tarih: 22 Nisan 
2014

26) İşçilerin 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda 
Olması İçin 15 Neden, Dönem: Nisan 2014, 
No: 2014/10, Tarih: 29 Nisan 2014

27) Türkiye’de İş Cinayetleri Raporu, Dö-
nem: Mayıs 2014, No:  2014/11, Tarih: 23 
Mayıs 2014

28) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Rapo-
ru Dönem: Haziran 2014, No: 2014/12, Ta-
rih: 16 Haziran 2014

29) Orta Vadeli Program Değerlendirme 
Raporu: Haziran 2014, No: 2014/13, Tarih: 
16 Haziran 2014

30) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Rapo-
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ru Dönem: Temmuz 2014, No: 2014/14, Ta-
rih: 15 Temmuz 2014 

31) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Rapo-
ru Dönem: Ağustos 2014, No: 2014/15, Ta-
rih: 15 Ağustos 2014

32) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Rapo-
ru Dönem: Eylül 2014, No: 2014/16, Tarih: 
15 Eylül 2014

33) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Rapo-
ru Dönem: Ekim 2014, No: 2014/18, Tarih: 
15 Ekim 2014

34) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Rapo-
ru Dönem: Kasım 2014, No: 2014/19, Tarih: 
17 Kasım 2014

35) Açlık ve Yoksulluk Raporu, Dönem: 
Aralık 2014, No: 2014/20 Tarih: 3 Aralık 
2014

36) Asgari Ücret İle Yaşam Raporu, Dönem: 
Aralık 2014, No: 2014/21, Tarih: 7 Aralık 
2014

37) Asgari Ücretle Alım Gücü Raporu, Dö-
nem: Aralık 2014, No: 2014/22, Tarih: 14 
Aralık 2014

38) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Rapo-
ru Dönem: Aralık 2014, No:  2014/23, Tarih: 
15 Aralık 2014

39) Asgari Ücret ve Ekonomik Büyüme: 
Aralık 2014, No: 2014/24, Tarih: 21 Aralık 
2014

40) Yeni Asgari Ücretle Alım Gücü Raporu: 
Aralık 2014, No: 2014/25, Tarih: 30 Aralık 
2014

41) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Rapo-
ru Dönem: Ocak 2015, No: 2015/1, Tarih: 
15 Ocak 2015

42) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Rapo-
ru Dönem: Şubat 2015, No: 2015/2, Tarih: 
16 Şubat 2015

43) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Rapo-

ru Dönem: Mart 2015, No: 2015/3, Tarih: 16 
Mart 2015

44) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Rapo-
ru Dönem: Nisan 2015, No: 2015/4, Tarih: 
15 Nisan 2015

45) Çocuk İşçiliği Raporu, Dönem: Nisan 
2015, No:2015/5, Tarih: 22 Nisan 2015

46) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Rapo-
ru Dönem: Mayıs 2015, No: 2015/6, Tarih: 
15 Mayıs 2015

47) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Rapo-
ru Dönem: Haziran 2015, No: 2015/7, Tarih: 
5 Haziran 2015

48) Asgari Ücretle Yaşam Raporu, Dönem: 
Haziran 2015, No: 2015/8, Tarih: 30 Haziran 
2015

49) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Rapo-
ru Dönem: Temmuz 2015, No: 2015/9, Ta-
rih: 11 Temmuz 2015

50) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Rapo-
ru Dönem: Ağustos 2015, No: 2015/10, Ta-
rih: 11 Ağustos 2015

51) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Rapo-
ru Dönem: Eylül 2015, No: 2015/11, Tarih: 
15 Eylül 2015

52) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Rapo-
ru Dönem: Ekim 2015, No: 2015/12, Tarih: 
15 Ekim 2015

53) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Rapo-
ru Dönem: Kasım 2015, No: 2015/13, Tarih: 
16 Kasım 2015

54) İşsizlik Verilerini Değerlendirme Rapo-
ru Dönem: Aralık 2015, No: 2015/14, Tarih: 
15 Aralık 2015

55) Asgari Ücret ve Ekonomik Büyüme Ra-
poru: Aralık 2015, No: 2015/15, Tarih: 29 
Aralık 2015

56) Asgari Ücretle Geçim Raporu, Aralık 
2015, No: 2015/16, Tarih: 31 Aralık 2015
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6) DİĞER ÇALIŞMALAR

Araştırma dairemiz, bir yandan kendi alanı 
ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara 
katılırken diğer yandan da dairelerimizin 
çalışmalarına çeşitli düzeylerde katkı sağ-
lamıştır. Eğitimlerde görev alınmış, eğitim 
metaryelleri hazırlanmış, bildirilere, bro-
şürlere ve diğer yayınlara katkı verilmiştir. 

7) KATKI VERENLER

DİSK-AR yayın faaliyeti kapsamında pek 
çok kişiden destek sağladık. Bu vesile bu 
dönem boyunca DİSK-AR daire müdürü-
müz F. Serkan Öngel’in sorumluluğunda, 
koordinasyon kurulumuzda görev almış 
olan, İdris Akkuzu, İrfan Kaygısız, Kurtar 
Tanyılmaz, Meryem Kurtulmuş, Aslı Kay-
han, Gencer Çakır, Aynur Özuğurlu, Aytül 
Fırat, Bilge Çoban, Mutlucan Şahan, Arif 
Haliloğlu, Barış Alp Özden, Denizcan Kutlu, 
Hakan Koçak, Hande Gülen, Özgün Akdu-
ran, Yasemin Çelik, Emre Eren Korkmaz, 
Özgür Öztürk, Özgür Narin ve Işıl Erdinç’e 
teşekkür ederiz.

DİSK-AR Koordinasyon Kurulu son dönem-
de faaliyetlerini yayın alanın ile sınırlandır-
mıştır. Güncel olarak DİSK-AR Yayın Kurulu, 
Aslı Kayhan, İdris Akkuzu, İrfana Kaygısız, 
Kurtar Tanyılmaz, Meryem Kurtulmuş, Ay-
tül Fırat, F. Serkan Öngel, Aynur Özuğurlu, 
Özgür Öztürk ve Gencer Çakır’dan oluş-
maktadır.

8) GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Araştırma Dairemizin kurumsallaşma-
sı doğrultusunda 5 yıldır önemli katkı-
lar sağlayan Daire Müdürümüz F. Serkan 
Öngel, 16 Mart 2015 itibari ile Gaziantep 
Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak 
göreve başlamıştır. Bu nedenle konfede-
rasyonumuzdaki daire müdürlüğü göre-
vinden ayrılmıştır. Ancak DİSK-AR faali-
yetlerinin koordinasyonunda ve raporların 
hazırlanmasında katkılarını sürdürmekte-
dir. Kendisine bugüne kadar yaptığı kat-
kılar dolayısıyla teşekkür ediyor, bundan 
sonraki süreçte de emek-akademi işbirliği 
kapsamında yan yana yürümeye devam 
edeceğimize yürekten inanıyoruz.



1) DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE İSG 
SİSTEMİ VE DİSK’İN BAKIŞI

İŞ sağlığı, hangi işi yaparlarsa yapsın-
lar bütün çalışanların fiziksel, zihin-
sel ve sosyal refahlarının mümkün 

olan en yüksek düzeye çıkarılmasını ve 
burada tutulmasını; çalışma koşullarından 
kaynaklanan sağlık sorunlarının önlen-
mesini; işçilerin işleriyle ilgili olup sağlığa 
zararlı risklerden korunmalarını; işçilerin 
fiziksel ve biyolojik kapasitelerine uygun 
mesleki ortamlarda çalıştırılmalarını; özet-
le işin insana, insanın da işine uygun hale 
getirilmesini hedefler”

1999’dan bugüne insan onuruna yakışır 
işin yaygınlaştırılması ILO’nun temel he-
deflerinden biri olarak benimsendi. Dilimi-
ze “düzgün iş”, ”uygun iş” ya da “saygın 
iş” olarak da çevrilen bu yaklaşım aslında 
insan onuruna yakışır sosyal ve ekonomik 
koşulların sağlanması ve çalışma ortam 
ve koşullarının düzenlenmesine ve geliş-
tirilmesine dönük pek çok kriteri de kendi 
içinde gündeme getirmektedir.

Bunu açmak gerekirse, yeterli düzeyde 
gelir ve sosyal koruma sağlayan, hakların 
güvence altına alındığı, özgür, eşit ve onu-
run korunduğu, güvenli koşullar altında 
yapılan üretken çalışma olarak tanımla-
nabilir. Aynı zamanda, çalışanların ve iş-
verenlerin örgütlü olarak temsil edildikleri 
ve hükümetlerin de yer aldığı bu üçlü saç 
ayağına dayalı sosyal diyalog mekanizma-
sı da bu çerçeveye eklenmiş olmalıdır.

Bu nedenle, insan onuruna yakışır iş, ulus-
lararası sistemin ve ülkelerin ekonomik, 
siyasal ve sosyal durumlarına bir dizi ön-
celikleri önermektedir.

Çok kısa olarak bu kriterlere değinmek ge-
rekirse şöyle özetleyebiliriz;

*Özgürce seçilmiş ve üretkenliğe dayalı 
istihdam

*Çalışmaya ilişkin hakların güvence altın-
da olması ve uygulanması

*Çalışanın ve aile üyelerinin sosyal koru-
ma kapsamı içinde olması

*Sosyal diyalog ve toplu temsile dayalı 
hakların tanınması

Uygun iş arayışında bu dört unsur birbirini 
destekler. Unsurlardan birinin yokluğu işin 
insan onuruna yakışır iş niteliğini ortadan 
kaldıracaktır. Uygun iş açığı bu unsurlar-
dan birinin veya bir kaçının yokluğu olarak 
ele alınmaktadır.

1.1) Dünyada Durum

Çizilmiş olan çerçeve insana verilen de-
ğeri göstermesi açısından oldukça önemli 
olmakla birlikte, genel, bölgesel ve yerel 
durumlardaki somut olgulara bakıldığın-
da, maalesef, gerçekliğin beklentilerin çok 
gerisinde kaldığı, ekonomik gelişmenin 
sosyal gelişmeyle uyumlu bir ilişki içinde 
olmadığını görüyoruz. Ekonomik gelişme, 
sosyal gelişmeyle uygunluk bağını kopa-
rırken, ortaya çıkan yararlar ve olumsuz-
luklar insanlar, sınıflar ve toplumlar ara-
sında adil olmayan biçimde dağılmasına 
yol açmaktadır. Açıkçası ekonomik olarak 
yaratılmış zenginliğin önemli bir kısmı, sü-
rece etkide bulunan, rekabet ve birikimin 
koşulladığı sermayenin elinde toplanma-
sına ve yaratılan sorunların da toplumsal 
yapıya mal edilmesine yol açtığı bilinmek-
tedir. 

ILO ‘nun 2014 yılı “Küresel İstihdam Eğilim-
leri” raporuna bakıldığında; 

“Küresel ekonomik krizin başlangıcından 5 
yıl sonra (2012 yılından itibaren) büyüme 

İŞÇİ SAĞLIĞI, İŞ GÜVENLİĞİ VE EĞİTİM DAİRESİ
ÇALIŞMA RAPORU
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yavaşladı ve işsizlik tekrar artmaya baş-
ladı. İşgücüne katılım oranları açısından 
2013 yılı itibariyle herhangi bir iyileşmenin 
gerçekleşmedi. Dahası, işgücüne katılma 
oranları, kriz öncesi dönemin bile altında 
kalmış durumda.2013 yılında küresel dü-
zeyde 62 milyon kişi daha istihdama ka-
tıldı.” ILO’ya göre, 2013 yılında önceki yıla 
göre yaklaşık 5 milyon kişi daha işsiz kaldı 
ve işsiz sayısı küresel düzeyde yaklaşık 
202 milyona ulaştı. Küresel işsizlik artışının 
büyük bölümü, Doğu Asya ve Güney Asya 
bölgelerinde gerçekleşti.

Mevcut yapı devam ederse, “küresel işsiz-
lik rakamları daha da kötüleşecek ve 2018 
yılı itibariyle iş arayanların sayısı 215 mil-
yona ulaşacak. Söz konusu dönemde, her 
yıl yaklaşık olarak net 40 milyon yeni iş 
yaratılacak. Ancak bu rakam, her yıl işgü-
cü piyasasına girmesi beklenen 42,6 mil-
yon insan için yeterli olmayacak. Dünya 
ölçeğinde “insana yakışır iş” (decent work) 
açığı çok büyük. Bölgesel farklılıklar söz 
konusu olsa da, gelişmekte olan ülkelerin 
çoğunda kayıtdışı istihdam yaygın olarak 
devam ediyor.”

“Dünyada her 10 kişiden beşi ‘kırılgan’ 
işlerde çalışmaktadır.” Başka bir değişle 
bunlar ya ailelerinin işlerine yardım eden 
kişiler ya da herhangi bir koruma kapsa-
mı içinde yer almama riski büyük, kendi 
hesabına çalışanlardır. Gelişmekte olan ül-
keler söz konusu olduğunda bunlar büyük 
olasılıkla kayıtdışı sektörde çalışmaktadır-
lar. Dolayısıyla yapılan işlerde yoksulluk, 
düşük kazanç, tehlikeli çalışma koşulları 
ve sağlık sigortası yokluğu gibi büyük 
riskler gündemdedir. Görüldüğü üzere, ka-
yıtdışılığın, iş sağlığı ve güvenliği uygula-
maları açısından ne denli olumsuz etkiler 
yarattığı ve sorunlara yapısal bir özellik 
kazandırdığını belirtmek gerekiyor. 

Görüldüğü üzere, ekonomik büyüme tek 
başına ve durduk yerde insana yakışır iş 
olanakları yaratmadığı, var olan işlerin ni-
teliğini geliştirmediği gibi, onları daha da 

enformel ilişkilerin içine çekmeye çalışa-
rak yoksulluğun daha derin yaşanması-
na neden olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde 
daha az olmakla birlikte, gelişmekte olan 
ülkelerde yaratılan istihdamın, önemli bir 
kısmının enformel ekonomide olduğu her-
kes tarafından kabul görmektedir. Diğer 
yandan, uygun olmayan istihdam soru-
nu yalnızca enformel ekonomide kendini 
gösteren bir gerçek değildir, aynı zamanda 
kurumsal ekonomide dahi, sosyal koruma 
eksikliği, istihdam hizmetlerinin zayıflığı, 
örgütlenme ve hakların korunmasında 
yetersizlikler vb. uygun iş olanaklarındaki 
açıklara yol açmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği açısından ele alındı-
ğında ise, insana yakışır iş olanaklarının ne 
kadar yetersiz kaldığı yine ILO verileriyle 
açık bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Her yıl 250 milyonu aşkın iş kazası 
meydana gelmektedir. İşyerlerindeki teh-
likeler ve çalışanların maruz kaldıkları teh-
likeli maddeler yüzünden her yıl 160 mil-
yon civarında kişi hastalanırken, mesleki 
hastalıklar ve kazalar yüzünden ölen işçi 
sayısı 2 milyona yakındır.

AB ülkelerinde iş kazaları ve meslek has-
talıkları açısından sorun ele alındığında, 
yılda ortalama 5 milyon iş kazasının ya-
şandığı, 5.000 insanın yaşamını yitirdiği bir 
tabloyla karşı karşıya gelmekteyiz. 

Gelişmiş ülkeler açısından olaya bakıldı-
ğında, kayıtdışı ekonomi %16’lar düzeyin-
dedir. Dünya genelinde başta ABD olmak 
üzere gelişmiş kapitalist ülkelerde örgüt-
lenme ve örgütlü hak arama mücadelele-
rinde ciddi kayıpların yaşandığı bilinmek-
tedir. ABD, AB ve Japonya’da sendikalaşma 
oranları son 25 yıl içine %10 ila %20’lere 
varan oranlarda gerileme kaydetmiştir. 
Hal böyleyken, dünyanın geri kalan geliş-
mekte ve yoksul ülkelerindeki örgütlen-
me ve örgütlü mücadele açısından mev-
cut durumun ne olduğunu ifade etmek 
bile çok zor görünmektedir. 
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Aynı zamanda, sendikal örgütlenmelerin 
iş sağlığı ve güvenliği alanında oynadığı 
önemli rol herkes tarafından kabul edil-
mekte olmasına rağmen, sendikal yapıla-
rın giderek zayıflatılması, iş sağlığı ve gü-
venliği uygulamalarında ciddi eksikliklerin 
yaşanmasına neden olmakta ve iş kazaları 
ve meslek hastalıklarındaki olumsuz tab-
lonun daha da kötüleşmesinin önünü aç-
maktadır.

1.2) Türkiye’de Durum

Ülkemiz açısından baktığımızda ise, insan 
onuruna yakışır iş bakımından tablo ciddi 
bir iç karartıcı durum ortaya çıkarmakta-
dır.

2004 yılından bugüne iş sağlığı ve güven-
liği alanında hızlı değişim ve gelişimlerin 
yaşandığı bir döneme tanıklık etmekte-
yiz. Bu gelişmelerde AB’ye uyum süreci-
nin etkisini vurgulamak gerekiyor. Ulusal 
İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nin oluştu-
rulması, 2006-2008, 2009-2013 ve 2014-
2018 yönlendirici “Stratejik Belge”lerin 
hazırlanması, 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu’nun çıkarılması, alana 
ilişkin yönetmeliklerin düzenlenmesi ve 
4857 sayılı İş Kanunu’nda değişiklikle-
re gidilmesi ve 6356 sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun çıka-
rılması, dönüşümlerin belirgin yanlarını 
göstermektedir.

İş kazaları ve meslek hastalıklarını azalt-
mayı ve dünya ölçeğinde olumsuz bir yere 
sahip ülkemizi kabul edilmiş normlar dü-
zeyine çıkarmayı hedef olarak önüne koy-
ma iddiası taşıyan bu değişim ve dönü-
şüm politikaları maddi süreçler açısından 
bakıldığında iş sağlığı ve güvenliği alanın-
da istenilen olumlu etkileri yaratabilecek 
sistemsel çabaları barındırmakta mıdır?

Bu soruya verilecek yanıt ne yazık ki ha-
yır olmak zorundadır. Öncelikli olarak, 
ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği siste-
minde yapısal bir yetersizlik mevcuttur. 
Bakanlığın kendi belgelerinde kabul et-

mek durumunda kaldığı bu somut durum, 
ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında 
yaşanana bütün kabul edilemez olumsuz-
lukların da nedeni durumdadır.

2005 yılında Ulusal İş Sağlığı ve Güvenli-
ği Konseyi kurulması sürecinde Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürlüğü Sistem Değer-
lendirmesi Taslağı’nda gösterildiği üzere; 
sistemin temel 28 göstergesinden 17’si 
fonksiyonsuz durumdadır.

Bu nedenle ülkemizde işçi sağlığı ve iş gü-
venliği sistemi işlemez durumdadır.

6331 sayılı Yasa (2012) 155 sayılı ILO 
Sözleşmesi’nin TBMM’de kabulünden 
(2004) 8 yıl sonra ve sosyal tarafların mu-
tabakatı olmadan çıkarılmıştır.

Kayıtlara geçen veriler, yaşanmakta olan 
sorunun boyutlarını ancak kısmen vere-
bilmektedir. Bu nitelemeyi özellikle belirt-
mek durumundayız, çünkü gerek meslek 
hastalıkların gerekse iş kazalarının kayıt-
lara geçirilmesinde büyük sorunlar olduğu 
herkes tarafından bilinen ve kabul edilen 
bir gerçeklik olarak önümüzde durmakta-
dır.

2002-2015 Döneminde İş Kazası Ölüm 
Oranları(*)
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2004-2012 dönemine bakıldığında her yıl 
ortalama 1.316 çalışan yaşamını yitirmiş-
tir. 2004-2015 yılları arası ise bu ortalama, 
nerdeyse 1.400’lere sayısına ulaşmıştır.

2015 yılında en az 1.730 çalışan yaşamını 
yitirmiş durumdadır.

Kalıcı iş göremezlikleri bu tabloda göster-
medik. Ama biliyoruz ki, üretimden kop-
ma anlamına gelen kalıcı iş göremezlik 
sayıları oldukça yüksektir ve İSG açısından 
bir sorun olarak algılanmasında ciddi gör-
mezden gelme politikası geçerli kılınmıştır.

155 ve 161 sayılı ILO sözleşmelerinin 2004 
yılında kabulünden 2012 yılında 6331 sa-
yılı İSG yasasının kabul edilmesine kadar 
geçen sürede iş kazası sayısı her yıl orta-
lama 75.000 civarındadır. Ama bu veriler 
TUİK verileriyle örtüşmemektedir. 10 katı 
bir fark oluşmaktadır.

Meslek hastalıkları tanısı koyma ise yıllık 
ortalama 500 civarında seyretmektedir.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi 2005 
yılında oluşturulmuştur. Fakat sosyal ta-
raflar açısından dengeli bir temsiliyet oluş-
turulamamıştır. Yılda 2 kez toplanan Kon-
sey, işlevi açısından da yetersizdir. 

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nde 
kabul edilen 2006-2008 ve 2009-2013 Ulu-
sal Eylem Planlarına göre; ILO ve AB norm-
larına uygun bir yasa çıkarılamamıştır.

2012 Haziranında kabul edilmiş olan 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu sosyal 
tarafların mutabakatını sağlamadan çıka-
rılmıştır.

Yasa kamusal bir İSG alanını yaratmaktan 
çok uzak olduğu gibi, işverenlerin ve piya-
sa aktörlerinin beklentilerine uygun çıka-
rılmıştır.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nde 
kabul edilen 2006-2008 ve 2009-2013 Ulu-
sal Eylem Planlarındaki hedeflere ulaşıla-
mamıştır. 

Örneğin, her iki ulusal Eylem Planında ön-
görülen iş kazalarının %20 azaltılması ve 
meslek hastalıkları tanısını % 500 gelişti-
rilmesi hedefi geliştirilememiştir. İstatistik-
lere bakıldığında bu durum açıkça görül-
mektedir.

Ayrıca 19 Aralık 2014 tarihinde kabul edi-
len 2014-2018 Politika ve Eylem Planı Bel-
gesi, diğer belgelerin tekrarı niteliğinde 
olup, 8 yılda yasanın kabul edilmesinden 
başka hiç bir hedefin gerçekleşmediğinin 
bir göstergesi durumundadır.

6331 sayılı Yasa’nın çıktığı 2012 Hazi-
ran’ından bugüne gerek torba yasalarda 
ve gerekse yönetmeliklerde yapılan de-
ğişikliklerle hizmet alanlarının kapsamı ve 
süreleriyle sürekli oynanmış ve yasa daha 
da yetersiz hale getirilmiştir.

Denetimler ve yaptırımlar caydırıcı olmak-
tan uzaktır.

Kamu eliyle yürütülen İSG hizmetlerini 
%20 artırmak hedefine bakıldığında, 2013 
yılı Bakanlık verileri şöyledir; toplam 1.050 
iş müfettişinin 460’ı sosyal, 590’ teknik 
müfettiştir. 

ILO müfettiş başına düşen aktif çalışan işçi 
sayıları konusunda şu oranları yeterli gör-
mektedir: sanayileşmiş ülkelerde 10.000, 
sanayileşmekte olan ülkelerde 15.000, ge-
çiş ekonomilerinde 20.000 ve azgelişmiş 
ekonomilerde 40.000.

Bu oran bizde müfettiş başına 17.000 aktif 
çalışana denk gelmektedir. 

Denetimler ve yaptırımlar caydırıcı olmak-
tan uzaktır.

Bu çerçevede ülkemizde iki sektörü önce-
likle ele alıp incelemek durumundayız:

1.2.1) Madencilik Sektörü

22 Kasım 2003 tarihinde Karaman’ın Er-
menek ilçesinde, özel bir firmanın işlettiği 
kömür ocağında grizu patlaması sebebiyle 
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10 işçi yaşamını yitirmiştir. İşçilerin ceset-
leri olaydan günler sonra çıkarılabilmiştir. 

8 Eylül 2004 tarihinde Kastamonu’nun 
Küre ilçesinde bulunan yeraltı bakır oca-
ğında, cevherin nakledildiği 150 metre 
uzunluğun¬daki bandın alev alması ne-
deniyle meydana gelen yangında, oluşan 
karbonmonoksit ve diğer zararlı gazların 
etkisiyle birisi maden mühendisi toplam 
19 çalışan hayatını kaybetmiştir

10 Aralık 2009 tarihinde Bursa’nın Musta-
fakemalpaşa ilçesindeki maden ocağında, 
19 işçi grizu patlaması ile oluşan göçük so-
nucunda hayatını kaybetmiştir. 

Odaköy maden kazası: 23 Şubat 2010 tari-
hinde Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı 
Odaköy’de, toplam 47 kişinin çalıştığı ma-
den ocağında meydana gelen grizu patla-
masında 17 kişi ölürken 30 kişide yaralan-
mıştır.

Karadon maden kazası: 17 Mayıs 2010 ta-
rihinde Zonguldak’ta, Karadon Taşkömürü 
İşletme Müessesesi’nin işlettiği kömür ma-
deninde grizu patlaması ve oluşan göçük-
ler sebebiyle 30 kişi hayatını kaybetmiştir. 

Küçükdoğanca maden kazası: 7 Temmuz 
2010 tarihinde Edirne’nin Keşan ilçesine 
bağlı Küçükdoğanca köyündeki madende 
çıkan yangın ve oluşan göçük sebebiyle 3 
kişi hayatını kaybetmiştir. 

8 Ocak 2013 tarihinde Zonguldak’ın Kozlu 
ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na 
ait kömür ocağında metan gazı patlaması-
nın yol açtığı göçük sebebiyle 8 işçi haya-
tını kaybetmiştir. Tesiste daha önceleri de 
kaza olmuş, kayda geçen en büyük facia 
ise 263 işçinin yaşamını yitirdiği 1992 yılın-
da yaşanmıştır.

2014 Soma kömür madeni faciası: 
Türkiye’de en büyük kaybın yaşandığı 
maden kazasıdır. 13 Mayıs 2014 tarihin-
de Manisa’nın Soma ilçesinde, Soma Hol-
ding tarafından işletilen kömür ocağında 

meydana gelmiştir. Patlamanın etkisiyle 
madende yangın çıkmış ve çok sayıda 
madenci içeride mahsur kalmıştır. Faciada 
toplam 301 kişi hayatını kaybetmiştir. 

28 Ekim 2014 tarihinde, Soma faciasının 
travması atlatılmadan, Ermenek Hasşeker-
ler Madencilikte yeni bir katliam yaşanmış 
ve 18 işçi yaşamını yitirmiştir.

2015 yılı içinde; Yaşanan “iş kazası” sayısı 
99 olarak kayda geçmiş,73 işçi yaşamını 
yitirmiş, yaralı 92 işçi tedavi için hastane-
lere sevk edilmiştir. Hastanelerde tedavi 
görenlerin tedavilerinin ne kadarının ba-
şarıyla sonuçlandığını ve bu yaralılar için-
de kaç kişinin kurtarılamadığını öğrenebil-
mek ise mümkün olmamıştır.

12 yılda ortaya çıkan tablo korkunçtur. 
Bu tür işletmeler rödovans ve taşeronlaş-
tırmanın sonuçlarının en trajik örneklerini 
göstermektedir. Bunlar açısından mesleki 
eğitim ve birikim önemli olmadığı gibi, iş 
sağlığı ve güvenliği uygulamaları da tama-
men maliyet kalemi olarak görülmektedir. 
Maksimum karı elde etmek için en hızlı en 
acımasız üretim süreçlerini yaşama geçir-
me konusunda hiç tereddüt etmemekte-
dirler.

Yıllardır bu konularda çalışma yapan, so-
runlara dikkat çeken sendikalar, meslek 
odaları ve birliklerinin uyarılarını dikkate 
almayan dikkate almayan anlayışların iş 
sağlığı ve güvenliği alanında ciddi adımlar 
atabilmesi mümkün görünmemektedir. İş 
sağlığı ve güvenliği uygulamalarını ulusla-
rarası normlar düzeyine çıkararak kalkın-
mayı ve gelişmeyi temel politika haline 
getirmek gerekmiyor mu? Kanla, ölümle, 
hastalıklarla, sakat kalmalarla kalkınan bir 
toplumun geleceği sağlıklı olabilir, üretken 
özelliği kalabilir mi?

Özal dönemiyle başlayıp peşi sıra gelen ik-
tidarlarca devam ettirilen sosyal devletin 
ortadan kaldırılması, kamu değerlerinin 
özelleştirilmesi ve çalışanların güvence-
sizlik içine itilmesinin sonuçlarının maden-
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cilik sektöründeki en hızlı ve en acımasız 
tablosudur bu. 

80‘li yılların başından itibaren uygula-
maya konulan özelleştirme, taşeronlaş-
ma, rödovans vb. yanlış uygulamalar; 
kamu madenciliğini küçültmüş, kamu 
kurum ve kuruluşlarında uzun yıllar so-
nucu elde edilmiş olan madencilik bilgi 
ve deneyim birikimini dağıtmıştır. Yoğun 
birikim ve deneyime sahip olan kurum 
ve kuruluşlar yerine üretimin, teknik ve 
alt yapı olarak yetersiz, deneyim ve uz-
manlaşmanın olmadığı kişi ve şirketlere 
bırakılması iş sağlığı ve güvenliği önlem-
lerinin hızla terkedilmesine neden ol-
muştur. Buna bir de kamusal denetimin 
ve yaptırımın yetersizliği de eklenince 
facialar bir biri ardı sıra gelmeye başla-
mıştır.

Ülkemizde; yüksek risk taşıyan, kural-
sız ve denetimsiz çalışan, mühendislik 
bilim ve tekniğinden uzak, teknik ele-
manın gözetim ve denetimi olmaksı-
zın, tamamen ilkel koşullarda çalışan 
pek çok maden firması ya taşeron ya 
da rödovans ilişkileri içinde üretim yap-
maktadır. Bu tür işletmeler açısından iş 
sağlığı ve güvenliği uygulamaları tama-
men maliyet kalemi olarak görülmekte 
ve maksimum karı elde etmek için en 
hızlı en acımasız üretim süreçlerini ya-
şama geçirme konusunda hiç tereddüt 
etmemektedirler.

Bu ekonomik faaliyet biçimi artık hükü-
metlerin birikim yaratma rejiminin te-
mel karakteri olmuş durumdadır. Türkiye 
Taşkömürü Kurumu ve Türkiye Kömür 
İşletmeleri uzun zamandır rödovans ve 
taşeronlaştırma politikasının kıskacı altına 
girmiştir.

Geçmişin bütünsel üretim süreci ve ko-
ordinasyonu bu parçalanmayla birlikte 
ortadan kalkmış, hazırlık, üretim, nakliye, 
aydınlatma, havalandırma gibi sistemler 
parça parça taşeronlaştırılmış bütünsellik 

ve koordinasyon kopmuş ve dolayısıyla 
iş sağlığı ve güvenliğinin önlemlerinin sis-
temli ve koordineli uygulaması da ortadan 
kaldırılmıştır.

Taşeronlaştırma ve güvencesiz çalıştırma 
ile birlikte, sendikal örgütlenmenin kapsa-
mı daraltılmış, sendikal denetimlerin alanı 
da böylece sınırlandırılmıştır.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının piya-
sa gerekleri çerçevesinde düzenlenmesi 
devam etmektedir.  Madencilik uygula-
malarına dönük mevzuatta yapılan deği-
şiklikler toplumsal yarar gözeten “insan 
onuruna yakışır iş” anlayışı temelinde ve 
iş sağlığı ve güvenliği alanına dönük olarak 
ele alınmamaktadır.

Madencilik sektöründeki kamu kurumla-
rında faaliyet sürdüren taşeron firmaların 
iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine dönük 
uygulamalarının ne düzeyde olduğu son 
dönem Soma’da yaşanan ölümlerle çok 
net bir şekilde açığa çıkmıştır. 

Kamu maden işletmelerinde taşeron uy-
gulamalarına son verilmesi ve taşeron 
olarak çalışan işçiler kadroya alınması 
konusunda hiçbir adım atılmadığı gibi, 
iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında 
bütünsel, koordineli bir sistemin oluştu-
rulmasına dönük hiçbir çaba da görülme-
mektedir. 

Özel sektör madenciliğinde kamunun de-
netim ve yaptırım koşullarına dönük dü-
zenlemelerin yetersizliği hala devam et-
mektedir. 

ILO’nun 176 sayılı Madenlerde Sağlık ve 
Güvenlik Sözleşmesi nihayetinde kabul 
edilmiş ve 12.12.2014 tarihinde Resmi Ga-
zetede yayınlanmıştır.

1.2.2) İnşaat Sektörü

Küreselleşme sürecinin derinleştirdiği bi-
rikim ve rekabet tüm dünyada örgütsel, 
toplumsal ve ekonomik süreçleri parça-
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layıp yeniden kurgularken, siyasal ve hu-
kuksal düzenlemeleri de bu gelişmelere 
uygun hale getiriyor. Teknolojik gelişme-
lerin koşulladığı yatırımlar baş döndürücü 
bir hızla artarken, üretim süreçlerinde yer 
alan işçilerin çalışma ritimleri daha fazla 
değer yaratmak uğruna tükenme nokta-
sına kadar zorlanıyor.

Bütün bu zeminlerin uygun hale getiril-
mesi, parçalanmış üretim süreçleriyle, 
sendikasızlaştırmayla ve taşeronlaştır-
mayla, kısaca örgütsüzleştirme politikala-
rıyla pekiştirilirken, hukuksal mevzuatın 
çerçevesi denetim ve yaptırımları esnek-
leştiriyor ve belirsizleştiriyor. Sermaye 
için bunlar yetmiyor, her türlü güvenlik 
ve güvencelerden yoksun kayıt dışı işçilik 
ve çocuk çalıştırma toplumsal ve ekono-
mik yaşamın “kaçınılmaz” unsurları hali-
ne getiriliyor.

Gerek örgütlenme özgürlüğü ve gerek-
se de iş sağlığı ve güvenliği alanında pek 
çok uluslararası sözleşmeyi imzalamış ve 
Anayasa’nın 90. maddesini bu sözleşme-
leri iç hukuka uyumlulaştırmak için değiş-
tiren ülkemiz, neden örgütlenme özgürlü-
ğünde en kötü ülkelerden biridir? Neden iş 
kazaları ve meslek hastalıklarında Avrupa 
birincisi ve dünya üçüncüsü durumdadır? 
Sorunun cevabı yukarda aktarmaya çalış-
tığımız süreçte içkin durumdadır: Birikim 
ve Rekabet…

Kısaca belirtmek gerekirse, “Esnek üretim, 
üretimin kimi aşamalarının taşeronlaştırıl-
masına dayanır. Taşeronlaştırma ise üc-
ret düşüklüğü, istihdam güvencesizliği ve 
üretim kapasitesinin zorlanmasına bağlı 
olarak iş yükü artışıyla birlikte uygulanır. 
Esnek üretim iş yoğunluğunu artırır. 

Bütün bunlar ise işe bağlı stresi artırır. Sü-
rekli gelişme anlayışı işçilerin zaman ve 
çalışmaları üzerindeki kontrolün artırılma-
sıyla sonuçlanır, iş ritmi hızlanır, çalışma 
süresi uzar. Çalışma ve aile yaşamı arasın-
daki sınırlar belirsizleşir”. Ülkemizde inşaat 

sanayi de büyüyor, biriktiriyor ve rekabet 
ediyor. 

Öyle rekabet ediyor ki, 2002-2013 yılların-
da ekonomi sabit fiyatlarla % 69 oranında 
büyürken inşaat sektöründe büyüme ora-
nı % 85 olarak gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde istihdam toplamda % 15’lik 
bir artış kaydederken, inşaat sektöründe 
çalışan kişi sayısı % 85’lik artışla 958 bin-
den 1 milyon 768 bine yükseldi.

İnşaat sektörü % 40’lık kayıdışı istihdam 
oranı ile tarımdışı sektörler arasında en 
çok kayıtdışının olduğu sektör. 2013 yılı 
itibari ile 1 milyon kayıtlı işçiye karşın 715 
bin kayıtdışı çalışan var.

Kayıtlı işgücü açısından TÜİK ile SGK verile-
ri arasında çok ciddi farklar var. SGK verile-
rine göre kayıtlı işgücü sayısı olduğundan 
çok daha fazla bir sayıya sahip. Veriler gü-
venilir değil. 

TÜİK verilerine göre inşaat sektöründe bir 
yılda gerçekleşen iş kazası sayısı 101 bin. 
SGK kayıtlarında ise 9 bin 209 iş kazası 
görünüyor. sektörde iş kazalarının % 91’i 
kayıtdışı...

İnşaat sektöründe her yıl 25 işçiden en az 
biri iş kazası geçiriyor. TÜİK verilerine göre 
1 yılda 92 bin kişi meslek hastalıkları dahil 
işe bağlı sağlık problemi yaşamış.

3 yıllık dönemler halinde karşılaştırırsak 
resmi verilere göre 2002-2004 döneminde 
inşaat sektöründe ölen işçi sayısı 856 iken 
2010-2012 1300’dür her iki işçiye ilave bir 
işçi daha ölümle yüzleşmiştir. 

2011 yılında Türkiye’de inşaatlarda 100 bin 
kişi başına 35 ölüm ile AB ortalamasının 5 
katı ölüm oranı ile karşı karşıya kalmıştır. 
Ve Avrupa’da birinci sırada yerini almıştır. 

2012 yılında bu oran AB ortalamasının 3 
katıdır. Bu oranla Malta ve Litvanya’dan 
sonra üçüncüdür.
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Özellikle inşaatta bu büyümeyi sağlayan, 
verili teknolojik koşullarda, iş saatlerinin 
artırılması, üretimin hızlandırılması saye-
sinde mümkün oluyor. Çalışma ortamı ve 
çalışma şartları denilen ve işçinin bütün 
bir hayatıyla ilgili olan her şey bu süreçte 
buhar olup uçuyor. Yasalar uygulamaların 
asgari düzeyini belirler. Sağlık ve güvenlik 
alanında asgari düzeyde mevzuatın izlen-
mesi hayata geçirilmesi, olmuyorsa dene-
tim ve yaptırım olgusu inşaat sektörünü 
“bağlamıyor”. Büyüleyici büyüme sarhoş-
luğu başları döndürürken, çalışanların 
bedenleri düşüyor, kayboluyor, patlıyor, 
yanıyor. Nedenlerine bakınca anlaşılıyor: 
travma, bunaltı, bayılma, kriz. Bütün so-
rumluluk yine çalışanların omuzlarına yı-
kılıyor. 

İnşaat sektöründe 2014 yılı itibariyle 5 yıl-
lık dönemde meydana gelen 35 bin 846 iş 
kazasında bin 754 işçi yaşamını yitirdi, bin 
940 işçi sakat kaldı.

2015 yılında inşaat-yol sektöründe en az 
407 işçi yaşamını yitirmiş durumdadır.

Tüm çalışanların, işçi sağlığı ve iş güvenli-
ğine yönelik düzenlemelerinin yaşama ge-
çirilmesi, risk değerlendirmesi yapılması, 
işyeri çalışma düzenlemelerinin belirlen-
mesi, eğitimlerinin düzenli olarak yapılma-
sı, denetlenmesi ve bunlara uymayanlara 
yaptırım uygulanması, konularında temel 
sorunlar ciddi olarak devam etmektedir.

İnşaatlarda günlük çalışma saatinin 7,5 
saat olarak acilen hayata geçirilmesi, si-
gortaların işçilerin aldığı ücret üzerinden 
ana firma tarafından tam olarak ödenme-
si, ücretlerin ödenmesinin ana firma tara-
fından güvence edilmesi, sağlıklı barınma 
evleri, soyunma dolapları, işkoluna uygun 
kaliteli yemek ve sosyal hakların eksiksiz 
verilmesi, sendikal örgütlenmenin sağlan-
ması ve taşeronluk sisteminin kaldırılması 
önerilerimiz dikkate alınmamıştır.

Katliama dönüşen madencilik kazaları, in-
şatlarda yaşanan iş cinayetleri,  kuralsız 

çalışmanın getirdiği yüksek ölümler, me-
tal sektöründe yüksek kaza oranlarının 
azaltılması ve kayıtdışı ekonomideki en 
kötü çalışma ortamı ve koşullarının kayıt-
lı hale getirilerek düzeltilmesi, mevzuatta 
yapılan değişikliklerin bu biçimde devam 
etmesi halinde, hiç mümkün görünme-
mektedir.

Bu iki sektör başta olmak üzere sorunlu 
diğer sektörlerde sendikal örgütlenme-
lerin durumu içler açısı haldedir. Başta 
sendikal mevzuat buralarda örgütlenme-
nin önündeki en büyük engel olarak dur-
maktadır. Sendikaların olmadığı yerlerde 
iş sağlığı ve güvenliğine dönük önlemlerin 
hayata geçmesinde ciddi problemlerin ya-
şandığı bilinmektedir. Denetim ve yaptı-
rım mekanizmalarının yetersiz olduğu hal-
lerde sendikalar bir denetim mekanizması 
gibi hareket ederek çalışanların sağlık ve 
güvenliğine dönük normların yaşama geç-
mesi için çaba sarf ederler.

ILO’nun 167 sayılı İnşaat İşlerinde Sağlık ve 
Güvenlik Sözleşmesi ülkemiz tarafından 
kabul edilmiş olup 29.11.2014 tarihinde 
Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe gir-
miştir.

Sonuçta;

Bir yandan piyasaya açılan bir İSG yapı-
lanması, diğer yandan örgütlenmeleri ve 
anti-demokratik olarak engellenen sendi-
kaların elinin kolunun bağlanması, meslek 
oda ve birliklerinin piyasanın aktörleri ha-
line getirilmesine kesinlikle karşı çıkılması 
gerekir.

Taşeronlaşma ve güvencesiz çalışma ilişki-
leri devlet ve sermaye ilişkisiyle temel bi-
rikim politikası olmuştur ve piyasa temelli 
İSG hizmet alımı yasanın temel ruhudur.

Sermaye açısından iş sağlığı ve güvenliği-
nin ekonomi-politiği, rekabet ve birikime 
engel olmamasıdır. Ama aynı zamanda, 
kendisi, rekabet ve birikimin sağlanabile-
ceği piyasa ilişkileri içinde yer almasıdır.
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Kamusal bir işçi sağlığı ve iş güvenliği alanı 
yaratmak için bütünlüklü bir sistem ge-
rekmektedir. bunun olması için ise;

Özgür ve demokratik bir sendikal örgütlen-
menin önünü açmaktan uzak 6356 sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 
yeniden düzenlenmeli, özgürlükçü ve katı-
lımcı bir demokratik düzenleme gerçekleş-
tirilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri-
nin uygulamada denetlenebilmesinin tek 
yolu, sendikalar eliyle demokratik denetim 
sistemlerinin oluşturulmasıdır. Ancak bu şe-
kilde yukarda oluşturulmuş mekanizmaların 
işletme düzeyinde etkin olması sağlanabilir.

Taşeron ve güvencesiz üretim sisteminin 
tamamen yasaklanması ve/veya ciddi 
denetim ve sınırlama getirilmesi için yine 
samimi, etkin bir mücadelenin toplumsal 
yaşamın her alanında verilmesi gerek-
mektedir.

Sağlık, güvenlik ve çevreyle ilgili özerk-de-
mokratik bir kurumsal yapının sendikalar, 
meslek oda ve birlikleri ve üniversiteler ile 
oluşturulmasının politikasının yaratılması 
ve ısrarcı bir çabanın gösterilmesi gerek-
mektedir.

2) EĞİTİM VE İŞÇİ SAĞLIĞI 
İŞ GÜVENLİĞİ DAİRESİ ÇALIŞMALARI

• 21.09.2014 TOBB’da Üçlü Danışma Kuru-
lu bileşenleriyle madencilikteki sorunların 
tartışılması yapıldı. Toplantıyı ÇSGB Bakanı 
Faruk Çelik yönetti. Toplantıya sosyal ta-
raflar ve Bakanlık yetkilileri katıldı. DİSK’i 
Eğitim ve İSG Dairesi Müdürü Tevfik Güneş 
temsil etti.

• 23.09.2014 Avrupa Eğitim Vakfı ve ÇSGB 
ile ortak yapılan “Gelecek için Becerilere 
Yönelik Uzun Vadeli Vizyon Belirleme, 
Planlama ve Becerilerin Kazandırılması” 
konferansı düzenlendi. Toplantıya Eğitim 
ve İSG Dairesi Müdürü Tevfik Güneş katıldı.

• 23.09.2014 Mesleki Yeterlilik Kurumu 
(MYK) 9. Genel Kurulu’na Genel-İş Sendi-

kası Hukuk Dairesi Uzmanı Av. Ekin Sarı 
Akalın atıldı.

• 15.10.2014 ILO İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Uluslararası Toplantısı’na Uluslararası İliş-
kiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık Katıldı.

• 16-17.10.2014 ILO İSG Uluslararası top-
lantısına Eğitim ve İSG Dairesi Müdürü Tev-
fik Güneş katıldı.

• 23.10.2014 Ankara’da İSG Çalıştayı dü-
zenlendi. Çalıştaya Eğitim ve İSG Dairesi 
Müdürü Tevfik Güneş katıldı.

• 06.11.2014 CHP’nin düzenlediği “Maden 
Kazaları, Çalışma Yaşamı, İSG“ konulu top-
lantısı Ankara’da yapıldı. Toplantıya DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko, Eğitim ve İSG Da-
iresi Müdürü Tevfik Güneş katıldı.

• 01-06.12.2014 ILO “Kadınlar İçin Daha 
Çok ve İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır 
İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi Projesi 
İsveç Çalışma Ziyareti” Genel-İş Sendikası 
Hukuk Dairesi Uzmanı Av. Ekin Sarı Akalın 
katıldı.

• 19.12.2014 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
tarafından düzenlenen İSG toplantısı 
Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya DİSK 
Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Eğitim ve 
İSG Dairesi Müdürü Tevfik Güneş katıldı.

• 22.12.2014 ÇSGB İSG Ulusal Konsey 2. 
Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya DİSK 
Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Eğitim ve 
İSG Dairesi Müdürü Tevfik Güneş katıldı.

• 26.12.2014 CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu ile taşeronluk sistemi, sorun-
lar ve çözüm önerileri konusunda çalışma 
toplantısı düzenlendi. Toplantıya DİSK Mali 
Daire Başkanı Alaaddin Sarı, DİSK İSG Dai-
resi Başkanı Muharrem Özen, Eğitim ve İSG 
Dairesi Müdürü Tevfik Güneş katıldı.

• 10.01.2015 Sosyal Haklar Derneği 
(SHD)’nin düzenlediği İSG konulu panele 
Eğitim ve İSG Dairesi Müdürü Tevfik Güneş 
katıldı.
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• 20.01.2015 ILO Temsilciliği ile Türkiye’de 
İSG sorunları üzerine görüşme Ankara’da 
gerçekleştirildi. Toplantıya DİSK Genel Baş-
kanı Kani Beko, Eğitim ve İSG Dairesi Mü-
dürü Tevfik Güneş katıldı.

• 17.02.2015 Uludağ Üniversitesi Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Topluluğu 
etkinliğine DİSK Genel Sekreteri Arzu Çer-
kezoğlu, DİSK-AR Müdürü F. Serkan Öngel, 
Eğitim ve İSG Dairesi Müdürü Tevfik Güneş 
katıldı.

• 23.02.2015 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
ile İSG toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı-
ya DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, 
Eğitim ve İSG Dairesi Müdürü Tevfik Güneş 
katıldı.

• 05.03.2015 DİSK’in İSG, Eğitim ve Örgüt-
lenme Programına ilişkin toplantı gerçek-
leştirildi. Toplantıya DİSK-AR Müdürü F. 
Serkan Öngel, Eğitim ve İSG Dairesi Müdürü 
Tevfik Güneş katıldı.

• 11.03.2015 İSG Kocaeli Bölge Toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıya DİSK Genel Baş-
kan Yardımcısı Celal Ovat, Eğitim ve İSG 
Dairesi Müdürü Tevfik Güneş katıldı.

• 12.03.2015 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
ile İSG toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı-
ya DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, 
Eğitim ve İSG Dairesi Müdürü Tevfik Güneş 
katıldı.

• 13.03.2015 İSG Trakya Bölge Toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıya DİSK Genel Baş-
kan Yardımcısı Celal Ovat, Eğitim ve İSG 
Dairesi Müdürü Tevfik Güneş katıldı.

• 17.03.2015 İSG Marmara Bölge ve Basın 
Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Eği-
tim ve İSG Dairesi Müdürü Tevfik Güneş 
katıldı.

• 19-20.03.2015 İSG Eğitim ve Örgütlenme 
programı gerçekleştirildi. Toplantıya DİSK 
Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Eğitim ve 
İSG Dairesi Müdürü Tevfik Güneş katıldı.

• 06.04.2015 DİSK İSG Eğitim Konya Bölge 
Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi. Toplan-
tıya DİSK Eğitim ve İSG Dairesi Müdürü Tev-
fik Güneş katıldı.

• 07.04.2015 İŞKUR 7. Genel Kurulu Politika 
Önerilerine İlişkin Ankara’da taraflarla bir-
likte belirlenme toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya DİSK Eğitim ve İSG Dairesi Mü-
dürü Tevfik Güneş katıldı.

• 08.04.2015 Başbakanlıkta gerçekleştiri-
len İSG Toplantısnıa DİSK Eğitim ve İSG Dai-
resi Müdürü Tevfik Güneş katıldı.

• 08.04.2015 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin 
düzenlediği ‘’Güvenli, güvenceli gelecek 
birlikte mücadele ile mümkündür.’’ Konu-
lu Toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya DİSK 
Eğitim ve İSG Dairesi Müdürü Tevfik Güneş 
katıldı.

• 09.04.2015 ILO Heyetiyle Ankara Bölge 
Temsilciliği’nde görüşme gerçekleştirildi. 
Toplantıya DİSK Genel Sekreteri Arzu Çer-
kezoğlu, Eğitim ve İSG Dairesi Müdürü Tev-
fik Güneş katıldı.

• 16.04.2015 TMMOB Adana 8. Ulusal İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi gerçekleş-
tirildi. Kongreye DİSK Genel Sekreteri Arzu 
Çerkezoğlu, Eğitim ve İSG Dairesi Müdürü 
Tevfik Güneş katıldı.

• 17.04.2015 DİSK İSG Eğitimi Giresun’da 
gerçekleştirildi. Eğitime, DİSK Eğitim ve İSG 
Dairesi Müdürü Tevfik Güneş katıldı.

• 18.04.2015 İSG İstanbul Avrupa Yaka-
sı Eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitime, DİSK 
Eğitim ve İSG Dairesi Müdürü Tevfik Güneş 
katıldı.

• 21-22.04.2015 İstanbul Beykoz Kundu-
ra Fabrikasında İSG temalı etkinlik ger-
çekleştirildi. Etkinliğe DİSK Uluslararası 
İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, 
Eğitim ve İSG Dairesi Müdürü Tevfik Gü-
neş katıldı.

• 26.04.2015 DİSK İSG Eğitimi Konya’da 
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gerçekleştirildi. Eğitime, DİSK Eğitim ve İSG 
Dairesi Müdürü Tevfik Güneş katıldı.

• 28.04.2015 DİSK İSG Eğitimi İstanbul Ana-
dolu Yakasında gerçekleştirildi. Eğitime, 
DİSK Eğitim ve İSG Dairesi Müdürü Tevfik 
Güneş katıldı.

• 04.05.2015 İSG Haftası Etkinlikleri açılışı 
gerçekleştirildi. Açılışa DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko, Eğitim ve İSG Dairesi Müdürü 
Tevfik Güneş katıldı.

• 09-10.05.2015 Hollanda İşçi Sendikaları 
Federasyonu (FNV) ve DİSK ortak bir top-
lantı gerçekleştirdi. Toplantıya DİSK’i tem-
silen Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü 
Kıvanç Eliaçık, Eğitim ve İSG Dairesi Müdü-
rü Tevfik Güneş katıldı.

• 15.05.2015 DİSK, İSG Eğitimi Trakya’da 
gerçekleştirildi. Eğitime, DİSK Genel Sek-
reteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK Eğitim ve İSG 
Dairesi Müdürü Tevfik Güneş, Sosyal-İş 
Uzmanı Onur Bakır, Genel-İş Eğitim Dairesi 
Uzmanı Gökhan Alpuğan katıldı.

• 21-22.05.2015 DİSK, İSG Çanakkale Mer-
kez ve Kepez İlçesi Eğitimi gerçekleştirildi. 
Eğitime, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Ce-
lal Ovat, DİSK Eğitim ve İSG Dairesi Müdürü 
Tevfik Güneş, DİSK-AR Danışmanı Yrd. Doç. 
F. Serkan Öngel, Genel İş Eğitim Dairesi uz-
manları Pınar Abdal ve Gökhan Alpuğan 
katıldı.

• 25-28.5.2015 DİSK, İSG İzmir Eğitimi ger-
çekleştirildi. Eğitime, DİSK Genel Sekreteri 
Arzu Çerkezoğlu, Genel-İş Eğitim Dairesi 
Başkanı Hüseyin Yaman DİSK Eğitim ve İSG 
Dairesi Müdürü Tevfik Güneş, DİSK-AR Da-
nışmanı Yrd. Doç. F. Serkan Öngel, Genel-
İş Eğitim Dairesi Müdürü Faruk Özdemir, 
Birleşik Metal-İş Uzmanı Sinem Derya Çe-
tinkaya ve DİSK Basın Yayın Uzmanı Umar 
Karatepe katıldı.

• 28.05.2015 ILO ‘’İş Kazaları ve Meslek 
Hastalıklarının Kayıt ve Bildirimi’’ Çalıştayı 
gerçekleştirildi. Çalıştaya Enerji- Sen Uz-

manı Hansel Özgümüş katıldı.

• 29.05.2015 DİSK, İSG İzmir Eğitimi gerçek-
leştirildi. Eğitime, DİSK Eğitim ve İSG Dairesi 
Müdürü Tevfik Güneş katıldı.

• 31.05.2015 DİSK, İSG Marmara Bölge Eği-
timi gerçekleştirildi. Eğitime, DİSK Eğitim 
ve İSG Dairesi Müdürü Tevfik Güneş katıldı.

• 17.06.2015 SGK’nın tarafından düzenle-
nen Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Ora-
nı Yönetmelik Bilgilendirme Toplantısı 
Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya, DİSK 
Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu,  Eğitim 
ve İSG Dairesi Müdürü Tevfik Güneş katıldı.

• 08.07.2015 ÇSGB tarafından düzenlenen 
ILO 8. Uluslararası İSG Konferansı Bilgilen-
dirme Toplantısı Ankara’da gerçekleştiril-
di. Konferansa, DİSK Genel Sekreteri Arzu 
Çerkezoğlu,  Eğitim ve İSG Dairesi Müdürü 
Tevfik Güneş katıldı.

• 05.08.2015 ILO İSG Geliştirme Programı 
ile ilgili ortak toplantı gerçekleştirildi. Top-
lantıya, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerke-
zoğlu, Eğitim ve İSG Dairesi Müdürü Tevfik 
Güneş katıldı.

• 14.09.2015 İstanbul Kadıköy Belediyesi 
Güvenlik çalışanları ile ortak İSG Eğitimi 
gerçekleştirildi. Eğitime, DİSK Eğitim ve İSG 
Dairesi Müdürü Tevfik Güneş, Hukuk Dai-
resi Müdürü Necdet Okcan katıldı.

• 16.09.2015 ÇSGB İSGÜM Toplantısı, 
İSG Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 
Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, 
DİSK Eğitim ve İSG Dairesi Müdürü Tevfik 
Güneş katıldı.

• 14.10.2015 İŞKUR 8. Olağan Genel Kuru-
lu Çalışma Grubu Toplantısı İŞKUR Genel 
Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Toplantı-
ya, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, 
Eğitim ve İSG Dairesi Müdürü Tevfik Güneş 
katıldı.

• 15.10.2015 Mesleki Yeterlilik Kurumu 
(MYK) 10. Genel Kurul Toplantısı gerçekleş-
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tirildi. Toplantıya,  DİSK Eğitim ve İSG Daire-
si Müdürü Tevfik Güneş katıldı.

• 27.10.2015 İŞKUR Genel Kurulu 2. Teknik 
Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı-
ya, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, 
Eğitim ve İSG Dairesi Müdürü Tevfik Güneş 
katıldı.

• 03.11.2015 İŞKUR 8. Olağan Genel Kuru-
lu Çalışma Grubu Toplantısı İŞKUR Genel 
Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Toplantı-
ya,  DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, 
Eğitim ve İSG Dairesi Müdürü Tevfik Güneş 
katıldı.

• 07-8.11.2015 Hollanda İşçi Sendikaları 
Federasyonu (FNV) tarafından düzenlenen 
Madencilik konulu toplantı İstanbul’da 
gerçekleştirdi. Toplantıya, DİSK Genel Sek-
reteri Arzu Çerkezoğlu, Eğitim ve İSG Daire-
si Müdürü Tevfik Güneş ve Uluslararası İliş-
kiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldı.

• 19.11.2015 Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı (TEPAV) Madencilik Sektö-
ründe İSG konulu 2. Paydaş toplantısı ger-
çekleştirildi. Toplantıya, Dev Maden-Sen 
Uzmanı Muhammet Alkış katıldı.

• 23.11.2015 SGK’nın Meslekte Kazanma 
Gücü Kayıp Oranı Yönetmelik bilgilendi-
rilme toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. 
Toplantıya, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çer-
kezoğlu, Eğitim ve İSG Dairesi Müdürü Tev-
fik Güneş katıldı.

• 26-27.11.2015 Türkiye İş Kurumu ‘’Aktif 
İşgücü Piyasası Programları Kapsamında 
Avrupa Birliği İyi Uygulamaları’’ Konulu bir 
Çalıştay düzenlendi. Çalıştaya, DİSK Genel 
Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Eğitim ve İSG 
Dairesi Müdürü Tevfik Güneş katıldı.

• 07.12.2015 Türkiye İş Kurumu İşgücü 
Piyasası Bilgi Danışma Kurulu toplantı-
sı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 
Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya, DİSK 
Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Eğitim ve 
İSG Dairesi Müdürü Tevfik Güneş katıldı.

• 08-09.12.2015 ILO Türkiye Ofisi: Ulusal 
İSG Profili, çalışmalarına ilişkin toplantı ger-
çekleştirildi. Toplantıya, DİSK Genel Sekre-
teri Arzu Çerkezoğlu, Eğitim ve İSG Dairesi 
Müdürü Tevfik Güneş katıldı.

• 10.12.2015 SGK 4. Olağan Genel Ku-
rul Toplantısı Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, 
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Eğitim ve 
İSG Dairesi Müdürü Tevfik Güneş katıldı.

• 23.12.2015 ÇSGB ‘’11. Çalışma Meclisi’’ 
Ankara’da toplandı. Toplantıya, DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko, Eğitim ve İSG Dairesi 
Müdürü Tevfik Güneş katıldı.

• 11.01.2016 ÇSGB “Üçlü Danışma Toplan-
tısı” Ankara’da yapıldı. Toplantıya DİSK Ge-
nel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekre-
teri Arzu Çerkezoğlu, Eğitim ve İSG Dairesi 
Müdürü Tevfik Güneş, Hukuk Dairesi Mü-
dürü Necdet Okcan, Genel İş Eğitim Daire 
Müdürü Faruk Özdemir ve Sosyal-İş Uzma-
nı Onur Bakır katıldı.

• 13.01.2016 ÇSGB Üçlü Danışma Teknik 
Komitesi’nin “Kadın Doğum İzni” konulu 
toplantısına Genel-İş Eğitim Dairesi Uzma-
nı Pınar Abdal katıldı.

• 14-15.01.2016 AB Teknik Yardım ve Bil-
gi Değişimi (TAIEX) toplantısı Ankara’da 
yapıldı. Tarım ve Ormancılıkta İSG konulu 
toplantıya DİSK Eğitim ve İSG Dairesi Mü-
dürü Tevfik Güneş katıldı.

• 18.01.2016 Üçlü Danışma Teknik Komi-
tesinin “Uzaktan Çalışma” konulu toplantı-
sına Sosyal-İş Sendikası Uzmanı Onur Bakır 
katıldı.

1.3) Konfederasyonumuzun 13 Bölge Tem-
silciliği Kapsamında Yönetici Ve Temsil-
cilerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Ve 
Uygulama Kapasitelerinin Geliştirilmesi 
Projesi Çalışmaları

Konfederasyonumuzun 13 Bölge Temsil-
ciliği kapsamında sendikalarımızın şube 
başkan ve yöneticilerine ve işyeri temsilci-
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lerine ve sendikal etkinlik içinde bulunan 
işçilerine işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitim-
lerini vererek bilinç ve kültürel düzeylerini 
yükselterek uygulama kapasitelerini geliş-
tirmesinin çabası içindedir. Aynı zamanda, 
İSİG uygulamalarının yaygınlık kazanması-
na ve iş kazalarının ve meslek hastalıkla-
rının azaltılmasına katkı sağlamayı etkin 
bir hedef olarak önüne koymuştur. Ayrı-
ca, uluslararası dayanışma çerçevesinde 
gelişmiş ülke deneyimlerinin aktarılması 
sağlanarak mevcut çalışmanın norm ve 
standartların yükseltilmesi çabasını da göz 
önünde bulundurarak bu faaliyeti sürdür-
mektedir.

Gerçekleştiriyor olduğumuz 13 bölgede 
işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitim projesi 
çalışmaları ilgili bölge temsilcilikleriyle iliş-
kilerin kurulup görüşme tarihleri birlikte 
tespit edilmiş ve 21 Şubat 2015 tarihi iti-
bariyle Diyarbakır’dan başlanmıştır. Mart 
2015 tarihi itibariyle ön hazırlık çalışmaları 
peyderpey devam ettirilmiştir. 

3)  UYGULAMA ADIMLARI:

3.1) Hazırlık çalışmaları:

3.1.1) Ön durum tespiti, yerel ilişkilerin 
kurulması ve altyapının hazırlanması:

İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Eğitim ve bi-
linçlendirme çalışmalarında bölgelerde 
temsilci ve sendika yöneticileriyle bilgi-
lendirme toplantıları yapılmaya başlan-
mış ve çalışmaların altyapısı oluşturul-
muştur. Bu faaliyet proje yürütücüsü ve 
DİSK Yönetim Kurulu’ndan bir yöneticiyle 
gerçekleştirilmiş ve 9 bölgenin ziyaretleri 
zaman içinde bitirilmiştir. Bu bölgeler Di-
yarbakır, Kocaeli, Trakya, Bursa, Kayseri, 
Ordu, Konya, Ankara, Adana, Eskişehir ve 
İzmir bölgeleridir.

Bölgelerde, Bölge Temsilciliği başkanlı-
ğında var olan sendikalarımızın yönetim 
kurulu üyeleri ve temsilcileri toplanmış 
ve yürütülecek eğitimin içeriği ve progra-
mı tartışılmıştır. Yer ve tarih belirlemeleri 

yerelliğe bırakılmış ve en geniş katılımın 
sağlanmasında özenli bir çalışmanın bek-
lentisi içinde olunduğu aktarılmıştır.

Eğitici kadronun oluşturulması, eğitim do-
kümanlarının hazırlanması ve basımı

Üç ayrı konuda yapılacak eğitim seminer-
lerinde görev alacak, yetişkin eğitiminde 
deneyimli uzmanlarımızın bu alanda eği-
timi konusunda 19-20 Mart 2015 tarihlerin 
iki günlük bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

İSG alanında yapılan verimli tartışmalar-
dan sonra üç komisyon oluşturulmuştur. 
Bu komisyonlar DİSK İSG dairesinin yön-
lendirmesiyle verilecek eğitimlerde dil ve 
söylem birliğinin çerçevesini çizmiştir. Ko-
misyonlar kendi içlerinden birer sorumlu 
atamış ve eğitim dokümanlarının hazır-
lanması bu sorumlulara verilmiştir. Dokü-
manlar katılımcı, yetişkin eğitimi teknik-
lerine ve yapılan ön durum çalışmasının 
sonuçlarına uygun biçimde hazırlanmıştır.

Bu çerçevede;

Dokümanları hazırlayacak uzmanlar

Dr. F. Serkan Öngel (DİSK Araştırma Dairesi 
Danışmanı)

Onur Bakır (Sosyal-İş Uzmanı)

Sinem Derya Çetinkaya (Birleşik Metal-İş 
Uzmanı)

Eğitim Seminerlerine Katılan Uzmanlar

Yrd. Doç. F. Serkan Öngel (DİSK-AR Danış-
manı)

Onur Bakır (Sosyal-İş Sendikası Uzmanı)

Sinem Derya Çetinkaya (Birleşik Metal-İş 
Sendikası Uzmanı)

Enerji-Sen Sendikası Uzmanı Hansel Özgü-
müş (İş güvenliği uzmanı)

Alpaslan Savaş (Birleşik Metal-İş Sendikası 
Uzmanı)
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Umar Karatepe (DİSK Basın Dairesi uzmanı)

Faruk Özdemir (Genel-İş Sendikası Eğitim 
Dairesi Müdürü)

Pınar Abdal (Genel-İş Sendikası Eğitim Da-
iresi Uzmanı)

Gökhan Alpuğan (Genel-İş Sendikası Eğitim 
Dairesi Uzmanı)

3.1.2) Eğitim seminerleri

Eğitim seminerleri yetişkin eğitimi teknik-
lerine uygun olarak ve katılımcılık esas alı-
narak yürütülmüştür.

Eğitim seminerleri üç ayrı konuda düzen-
lenmiştir.

KONU 1: Genel Olarak Sorunlu 
Sektörlerde(metal, maden, gemi yapım, 
sağlık, enerji, tekstil vb.) Çalışma Koşulları, 
İlgili Yasalar ve AB Standartları 

6331 Sayılı İSG yasası, ilgili mevzuat, örnek 
yargı kararları ve konuyla ilgili AB stan-
dartları. Mevzuatta ve uygulamada aksa-
yan hususlar.

KONU 2:  Mevcut Sektörlerde İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği Uygulamaları, Mevcut Durum, 
Yapılması Gerekenler

Bu sektörlerde İSG uygulamaları, İSG uy-
gulamaları ile ilgili sorunlar, aksaklıklar ve 
farklı düzeylerde (kişisel, işletme, sektör, 
yetkili kamu kurumları) alınması gereken 
önlemler.

KONU 3:  İşletme bazında risk değerlendir-
mesi yapılması

İşletme bazında risk değerlendirmesi ya-
pılması, örnekler, yapılan değerlendirme-
ye göre önceliklerin tespit edilmesi, alın-
ması gereken tedbirler.

3.2) Gerçekleştirilen Eğitimler:

1) 16-17 Nisan 2015 tarihinde Karadeniz 
bölgesi eğitimi Giresun ilinde gerçekleş-

tirilmiştir. Bu eğitime DİSK Genel Başkan 
Yardımcısı Celal Ovat, DİSK Eğitim ve İSG 
Müdürü Tevfik Güneş, uzmanlar DİSK Hu-
kuk Dairesi Müdürü Necdet Okcan, Genel-
İş Eğitim Dairesi Müdürü Faruk Özdemir, 
DİSK-AR Dairesi Danışmanı Dr. F. Serkan 
Öngel, katılmışlardır. Giresun Belediyesi 
tiyatro salonunda gerçekleşen eğitime yo-
ğun katılım olmuştur. 

2) 18 Nisan 2015 tarihlerin İstanbul Avrupa 
yakası eğitimi gerçekleştirilmiştir. Eğitime 
DİSK Genel Başkan Yardımcısı Celal Ovat, 
DİSK Eğitim ve İSG dairesi Müdürü Tevfik 
Güneş ve uzmanlar Alpaslan Savaş ve Si-
nem Derya Çetinkaya katılmışlardır. Eğiti-
me ilgi ve tartışmalar oldukça sevindirici 
olmuştur.

3) 20-21-22 Nisan 2015 tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleştirilen eğitimlere Ge-
nel İş Eğitim Daire Başkanı Hüseyin Yaman 
DİSK adına eşlik etmiş, eğitimi uzmanlar 
Faruk Özdemir ve Gökhan Alpuğan ver-
mişlerdir.

4) 25-26 Nisan 2015 tarihlerinde Konya 
eğitimi gerçekleştirilmiştir. Eğitime DİSK 
Genel Başkan Yardımcısı Celal Ovat, Eğitim 
ve İSG Dairesi Müdürü Tevfik Güneş ve uz-
manlar Onur Bakır ve Dr. F. Serkan Öngel 
katılmışlardır. Eğitime ilginin yoğunluğu ve 
kadın katılımı kayda değer bulunmuştur.

5) 28 Nisan 2015 tarihinde İstanbul Anado-
lu yakası eğitimi verilmiştir. Eğitime Genel-
İş Eğitim Dairesi Başkanı Hüseyin Yaman, 
DİSK Eğitim ve İSG Dairesi müdürü Tevfik 
Güneş, Genel-İş Eğitim Dairesi Müdürü Fa-
ruk Özdemir ve Dr. F. Serkan Öngel katıl-
mışlardır. Eğitime katılımın yoğunluğu ve 
özelliklede taşeron firmalardan temsilcile-
rin ve etkin üyelerin katılımı oldukça dik-
kat çekmiştir. Eğitim Türkan Saylan Kültür 
Merkezinde yapılmıştır.

6)  14-15 Mayıs 2015 tarihinde Trakya Böl-
ge eğitimi Tekirdağ’da gerçekleştirilmiştir. 
Belediye binası salonunda yapılan eğitime 
DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK 
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Eğitim ve İSG Dairesi Müdürü Tevfik Güneş, 
uzmanlar Onur Bakır ve Gökhan Alpuğan 
katılmışlardır. 

7) 21-22 Mayıs 2015 tarihinde Marmara 
bölge eğitiminin ilki Çanakkale’de ger-
çekleştirilmiştir. İki bölümde yapılan eği-
tim Çanakkale’de ve Kepez ilçesinde yü-
rütülmüştür. Eğitime DİSK Genel Başkan 
Yardımcısı Celal Ovat, DİSK Eğitim ve İSG 
Dairesi Müdürü Tevfik Güneş, uzmanlar Dr. 
F. Serkan Öngel, Hansel Özgümüş, Gökhan 
Alpuğan ve Pınar Abdal katılmışlardır.

8) 25-29 Mayıs 2015 tarihleri arasında İz-
mir Bölge eğitimleri gerçekleştirilmiştir. 
Eğitim verilecek sendikalar ve şubelerin 
sayısının çok olmasından dolayı eğitimler 
5 güne bölünmüştür. İlk gün DİSK’e bağ-
lı Sendikaların merkezi ortak eğitimi ta-
mamlanmıştır. Programın diğer günlerinde 
eğitimler şubelerin olduğu bölgelerde ger-
çekleştirilmiştir. Oldukça yoğun katılımın 
eğitimlerde yer alması gelecek eğitimler 
içinde umut vermiştir. Eğitimlere, DİSK Ge-
nel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel-
İş Eğitim Dairesi Başkanı Hüseyin Yaman, 
DİSK Eğitim ve İSG Dairesi Müdürü Tevfik 
Güneş, Genel-İş Eğitim Dairesi müdürü Fa-
ruk Özdemir, Dr. F. Serkan Öngel, Sinem 
Derya Çetinkaya, Umar Karatepe katılmış-
lardır.

9) 31 Mayıs 2015 tarihinde Marmara Böl-
gesi ikinci eğitimi gerçekleştirildi. Mu-
danya ilçesinde yapılan eğitime Genel-İş 
sendikası Eğitim Dairesi Başkanı Hüseyin 
Yaman, DİSK Eğitim ve İSG Dairesi Müdürü 
Tevfik Güneş, uzmanlar Sinem Derya Çe-
tinkaya ve Umar Karatepe katıldılar.

10) Haziran 2015 tarihinde Kayseri bölge 
eğitimi Hacı Bektaş’ta yapıldı. Eğitime, DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko, Belediye Başkanı 
Ali Rıza Selmanpakoğlu DİSK Eğitim ve İSG 
Dairesi müdürü Tevfik Güneş, uzmanlar 
Onur Bakır ve Gökhan Alpuğan katıldılar. 

11) 18-19 Eylül 2015 tarihinde Adana Bölge 
Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitime DİSK Genel 

Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, , DİSK İSG ve 
Eğitim Dairesi Müdürü Tevfik Güneş, DİSK-
AR Danışmanı Dr. F. Serkan Öngel ve Onur 
Bakır Hansel Özgümüş katıldılar.

12) 22-23 Eylül 2015 tarihinde Diyarbakır 
Bölge Eğitimi tamamlandı. Eğitime Adana 
Bölge eğitimine katılan yönetici ve uz-
manlar katıldı.

13) 14-15 Kasım 2015 tarihinde işçi sağ-
lığı ve iş güvenliği merkezi kadın eğitimi 
İstanbul’da gerçekleştirildi. Eğitime DİSK 
Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK 
İSG ve Eğitim Dairesi Müdürü Tevfik Gü-
neş, eğitim uzmanları Sinem Derya Çe-
rinkaya, Başak Tuğsavul ve Özge Yurttaş 
katıldılar.

14) 19-20 Kasım 2015 tarihinde Kocaeli 
Bölge Eğitimi hayata geçirildi. Eğitime, DİSK 
Genel Başkan Yardımcısı Celal Ovat, DİSK 
İSG ve Eğitim Dairesi Müdürü Tevfik Güneş, 
Uzmanlar Alpaslan Savaş, Sinem Derya Çe-
tinkaya katıldılar.

15) 3-4 Aralık 2015 Kayseri Bölgeye bağlı 
Sivas-Divriği Eğitimi gerçekleştirildi. Eği-
time DİSK Genel Başkanı Kani Beko, İSG 
Eğitim Daire Başkanı Muharrem Özen, Eği-
tim ve İSG Dairesi Müdürü Tevfik Güneş, 
Uzman Umar Karatepe ve Onur Bakır Ka-
tıldılar.

16) Bölge Eğitimleri Nihai Değerlendirme 
Toplantısı DİSK Genel Merkezinde gerçek-
leştirildi.

Sonuç olarak; 11 aylık eğitim periyodun-
da eğitimlere katılan toplam işçi sayısı 
1.727’dir.

Özellikle, Diyarbakır Bölge Temsilciliğine 
bağlı Mardin, Van, Siirt ve Ağrı illerindeki 
olumsuz toplumsal koşullar yaşanmamış 
ve eğitimler gerçekleştirilmiş olsa idi, ner-
deyse proje metninde verilmiş olan 2.150 
katılımcı sayısına çok rahatça ulaşılabile-
cekleri rahatça söylenebilir. Ama yine de, 
eğitimlere katılımın gerçekleşmesi oranı 
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%80’dir. Bu oran da eğitimin oldukça ba-
şarılı yürütüldüğünün bir ifadesidir.

Yapılan tüm değerlendirmelerin netice-
sinde oluşan ortak kanı, İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği temelindeki eğitimlerin önü-

müzdeki dönem içinde de sürdürülmesi 
yönündedir. DİSK Eğitim ve İSG daireleri 
olarak bu ortak görüş doğrultusunda, 2016 
yılı için 27 ilde taşeron işçilere dönük İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği eğitimleri gerçekleş-
tirilmesi planlanmış bulunmaktadır.



HUKUK DAİRESİ ÇALIŞMA RAPORU

Hukuk Dairesinin amacı, Hukuk Dai-
resi Yönetmeliği’nin Amaç başlığını 
taşıyan 1. Maddesinde şu şekilde 

tarif edilmektedir;

 “1. Çalışma yaşamı ve sosyal güvenliği dü-
zenleyen yasaların işçiler yararına olma-
yan hükümlerini değiştirmek ve bunları 
daha da iyileştirmek için çaba harcamak, 
işçi sınıfının yasal kazanımlarını genişlet-
me ve kalıcı kılma mücadelesinde yardım-
cı olmak,

2. Yürürlükteki yasaların sınıfsal niteliğini 
gözardı etmeden, yasa hükümlerinin uy-
gulanış biçimi konusunda üye sendikaları 
ve işçileri bilgilendirmek,

3. Hukuksal konularda işçi sınıfı yararına 
uygulama birliğini sağlamak ve bu konu-
lardaki çalışmaları yönlendirmek...”

Hukuk Dairesi’nin bu amaçlara dönük ola-
rak görevleri ise Yönetmelikte;

 “ 2. Üye sendikaların önemli ve sonunda 
hukuksal yeni kazanım getirebilecek ni-
telikteki davalarını açmak ve yürütmek, 
önemli hukuksal sorunlarına yardımcı ol-
mak, 

9. Çalışma Yaşamını ve örgütü ilgilendiren 
hukuksal konularda, yayın, konferans, se-
miner vb. izlemek, bu türden toplantılara 
Yönetim Kurulunun onayı ile DİSK adına 
katılmak ve konuya ilişkin görüşler sun-
mak,

10. Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen 
amaçlar doğrultusunda seminer, konfe-
rans, panel, açık oturum vb. toplantılar 
düzenlemek, broşür hazırlamak, Hukuk 
Bülteni çıkarmak,

11. Genel Hukuk konularında Eğitim Dai-
resinin gereksindiği yardımları karşılamak, 

gerektiğinde eğitsel göreve katılmak ...” 
olarak tanımlanmaktadır.

Konfederasyonumuzun bu çalışma dö-
neminde, geçmişte olduğu gibi, çalışma 
yaşamını, sosyal güvenliği, sendikal hak-
ları düzenleyen yasaların işçiler yararına 
olmayan hükümlerinin değiştirilmesi, baş-
ta Anayasa olmak üzere, yasalardaki ve 
ilgili mevzuattaki siyasal, sosyal, kültürel 
ve ekonomik hakları iyileştirilmesi, anti 
demokratik düzenleme ve uygulamaların 
sona erdirilmesi için çalışmalarımız sürdü-
rülmüştür.

Hukuksal alandaki sorunların tespiti, mev-
zuatta ve uygulamada yapılacak değişik-
liklerin incelenmesi, gerektiğinde bunlara 
ilişkin taslakların hazırlanması, iktidar veya 
diğer partiler tarafından Meclis gündemine 
getirilmek istenen yasa teklifi veya taslak-
larına ilişkin görüş hazırlanması gibi birçok 
çalışmayla sürece katkı verilmiştir.

DİSK’in 14. Genel Kurulundan itibaren ge-
çen yaklaşık dört yıllık süre ülkemiz çalış-
ma yaşamında önemli hukuksal değişik-
liklerin olduğu bir dönem olma özelliğini 
taşımıştır. 

Bu bağlamda, özellikle 6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu ile 6356 sayılı Sendi-
kalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu bu 
dönemde TBMM’de kabul edilerek, yürür-
lüğe girmiştir. 

Bu yasaların hazırlık döneminden başla-
yarak, her aşamasında DİSK’in görüşlerinin 
oluşturulması için çalışmalar yapılmıştır. 
DİSK organlarında alınan kararlar doğrultu-
sunda oluşturulan DİSK görüşleri, tasarılara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğı ile TBMM’de yapılan müzakerelerde ka-
rarlı bir şekilde savunulmuştur. 
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Ülkemizin taraf olduğu uluslararası söz-
leşmelere, özellikle de ILO sözleşmelerine 
aykırı mevzuat ve uygulamalar konula-
rında, Uluslararası İlişkiler Dairemizle iş-
birliği içinde ayrıntılı raporlar hazırlanmış, 
bu raporlar ve görüşler ILO dahil uluslara-
rası kuruluşlara sunulmuştur. Hazırlanan 
raporlarımız ve sunduğumuz görüşler, 
ilgili kuruluşlar nezdinde oldukça etkili 
olmuştur.

Hükümetin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın çeşitli konularda hazırladığı 
ve DİSK’e gönderdiği yasa, tüzük, yönet-
melik vb. mevzuata ilişkin teklif taslakla-
rına ilişkin çalışmalar yaparak DİSK’in de-
ğerlendirme ve eleştirileri ilgili makamlara 
sunulmuş, bu konularda Bakanlıkta yapı-
lan toplantılarda katılım sağlanarak, gö-
rüşlerimiz kararlılıkla savunulmuştur.

Konfederasyonumuz, katılımcı bir anlayış-
la ulaşan teklif taslaklarını, tasarıları üye 
sendikalarımızla paylaşmış, ortak görüş 
oluşturulması amacıyla katkılarını talep 
etmiş ve görüşlerini üye sendikalarımızın 
katılımıyla oluşturmaya azami gayret sarf 
etmiştir.

Yine bu amaçla, zaman zaman üye sendi-
kalarımızın hukuk daireleri başkan ve uz-
manlarıyla toplantılar yapılarak hukuksal 
alanda eşgüdümün sağlanmasına, ortak 
tavır belirlenmesine, önemli konularda 
birlikte görüş oluşturulmasına çalışılmıştır. 
Bütün bunlar, her önerimizin, her görüşü-
müzün güçlü dayanaklara sahip olmasına, 
içerik zenginliğine ve deneyimlerin payla-
şılarak hukuksal alanda mücadelenin güç-
lendirilmesine katkı sağlamıştır.

Hukuk Dairesi’nin görev alanına giren ko-
nulara ilişkin toplantı, panel, konferans vb. 
etkinliklerde, toplantının izlenmesi, su-
num yapılması suretiyle Konfederasyonu-
muzun temsili sağlanmıştır. 

Bunun yanında, bu süreçte, Konfederas-
yonumuz tüzel kişiliğinin taraf olduğu özel 
hukuk ve idari davaların yanı sıra, Kon-

federasyonumuz yöneticilerinin ve üye-
lerinin sanık olarak yargılandıkları ceza 
davaları dairemiz tarafından takip edilmiş, 
Genel Başkan, Genel Sekreter ve Yönetim 
Kurulu üyeleri aleyhine başlatılan çeşitli 
ceza soruşturmaları ve ceza davaları takip 
edilmiştir. 

2013, 2014 ve 2015 1 Mayıs olayları nede-
niyle yaşanılan hak ihlalleri ile ilgili idari ve 
yargısal başvurular yapılmıştır. 

Önümüzdeki dönemde, DİSK’in yapılan-
masına ışık tutması bakımından, DİSK’in 
yeniden faaliyete geçtiği 1992 yılından bu 
yana geriye dönük olarak, yapacağımız bir 
genel değerlendirme ile Yönetmeliğimi-
zin koyduğu hedefler, çizdiği görev tanımı 
bakımından, Hukuk Dairesi faaliyetlerini, 
olması gereken ile olanı, bu süreçte ya-
şanan eksiklikleri, aksaklıkları aktarmaya 
çalışacağız.

Hukuk Dairesi, DİSK’in yeniden faaliyete 
geçtiği dönemde, 1 Daire Müdürü ve 1 
Uzman olmak üzere iki hukukçu ile sür-
dürdüğü çalışmalarında, Daire Yönetmeliği 
ile kendisine tevdi edilen görevleri yerine 
getirmede zaman zaman yetersiz kalabil-
mekte, yardımcı kadrolara ihtiyaç duy-
maktaydı. Ancak, 9. Olağan Genel Kurulu 
izleyen süreçte, DİSK’te, bütün dairelerde 
yaşanan kadro daraltılmasından Hukuk 
Dairesi de etkilenmiş ve bundan sonra ça-
lışmalarını bir hukukçu ile sürdürmüştür. 

Yaşanan bu kadro daralması sonrasında, 
gelişen süreçte, hukuksal sorunla karşı-
laşan işçilerin, emekçilerin, aydınlanmak 
için yoğun bir şekilde bizzat veya telefon-
la DİSK’e müracaat etmeleri, bilgi isteme-
leri, hukuk dairesi oluşmamış ve yetersiz 
kalan üye sendikalarımızın ve üyesi işçi-
lerin kimi hukuksal sorunlarının çözümü, 
miting, kapalı salon toplantısı, afiş vb. 
etkinliklerin prosedürlerinin takibi, DİSK’i 
temsilen katıldığımız panel konferans 
vb. toplantılar vb. günlük rutin işlerin de 
artması karşısında, Hukuk Dairesinin, Yö-
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netmeliğimizde belirlenen asli işlevlerini 
tamamıyla yerine getirememesi, eksik 
yapması sorunu ile karşılaşılmıştır.  

Bu değerlendirmelerin ışığında, ülkemizin 
içinden geçtiği süreç de dikkate alındığın-
da, bu dönemde, işçi ve emekçilerin hakla-
rının ve kazanımlarının ortadan kaldırılma-
sı tehlikesinin ortaya çıktığı, DİSK’in bütün 
alanlarda olduğu gibi hukuksal alanda da 
mücadelesinin gerek iç hukukumuz, ge-
rekse uluslararası hukuksal başvuru yolla-
rı bakımından ivme kazanacağı açıktır.

Bu nedenle, DİSK Hukuk Dairesi’nin, önü-
müzdeki dönemde, asli fonksiyonlarını ye-
rine getirebilmesi, daha işlevli olabilmesi 
için yeni düzenlemelere gidilmelidir. Bu-
nun için;

1) Kurumsal bir işleyiş içerisinde, kadro tak-
viyesinin yanı sıra, DİSK Hukuk Dairesi’nin 
eşgüdümünde, üye sendikalarımızın hu-
kukçularından oluşan, belirli periyotlarla 
toplanan, kendi özgün alanına ilişkin pren-
sip kararları oluşturan, sempozyum, kon-
ferans, panel düzenleyen DİSK Hukukçular 
Çalışma Gurubu, Konseyi, Komitesi vb. bir 
organizasyonun temeli atılmalı; 

2) Çalışma yaşamına ilişkin çeşitli sorunla-
rın irdelendiği makalelerin, Yargı kararları-
nın ve karar incelemelerinin yer aldığı bir 
bağımsız hukuk bülteni veya DİSK’in genel 
yayın faaliyeti içinde yer alan bir çalışma 
organize edilmelidir. 

1) HUKUK DAİRESİ TARAFINDAN 
TAKİP EDİLEN DAVALAR:

1.1) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

1) 22729/08, 1 Mayıs 2007 olayları nede-
niyle yaşanan hak ihlallerine ilişkin Genel 
Başkan Süleyman Çelebi ve Musa Çam, 
Adnan Serdaroğlu, Kamer Aktaş, Celal 
Ovat, Ali Rıza Küçükosmanoğlu adına ya-
pılan bireysel başvuru.

2) 37273/10, 39052/10, 39032/10, 39034/10, 

39037/10, 39038/10, 390/42/10, 39049/10, 
39030/10, 39004/10,  38997/10, 38991/10, 
38980/10, 38973/10, 38968/10, 1 Mayıs 
2008 olayları nedeniyle yaşanan hak ihlal-
lerine ilişkin Genel Başkan Süleyman Çe-
lebi, Genel Sekreter Tayfun Görgün, DİSK 
Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Yurtseven, 
Ali Cancı, Celalettin Aykanat, Celal Ovat, Ali 
Rıza Küçükosmanoğlu, Muzaffer Subaşı, 
Nuri Serim ile önceki dönem DİSK Yöne-
tim Kurulu üyeleri Musa Çam, Adnan Ser-
daroğlu, üye sendikalarımızın yönetici ve 
üyeleri Hüseyin Yaman, Yaşar Yaradılmış, 
Ali Murtaza Keleş, Mehmet İçin adlarına 
yapılan bireysel başvuru.

1.2) İdari Davalar

1) Danıştay 10. Dairesi 2009/9435 E.; 2009 
Asgari Ücret İptal Davası devam etmekte-
dir.

2) Danıştay 10. Dairesi 2010/2523 E.; 2010 
Asgari Ücret İptal Davası devam etmekte-
dir.

3) Danıştay 10. Dairesi 2011/2941 E.; 2011 
Asgari Ücret İptal Davası devam etmekte-
dir.

4) Danıştay 10. Dairesi 2015/3553 E.; 2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na göre miting alanlarının belir-
lenmesine ilişkin kararın iptal davasının 
temyizi devam etmektedir.

5) İstanbul 8. İdare Mah. 2011/609 E.; 2911 
sayılı Yasaya göre miting alanlarının belir-
lenmesine ilişkin kararın iptal davası, da-
vanın reddi ile sonuçlanmıştır.

6) İstanbul 9. İdare Mah. 2014/1787 E.; 
2911 sayılı Yasaya göre miting alanlarının 
belirlenmesine ilişkin kararın iptal davası, 
davanın reddi ile sonuçlanmıştır.

1.3) Ceza Davaları

1) Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi 2015/81 
E.; Soma davası devam etmektedir.
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2) Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi 
2014/137 E.; Kenan Evren ve Tahsin Şahin-
kaya hakkında açılan dava temyiz aşama-
sındadır. 

3) Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi 
2011/509 E.; TEKEL davası olarak anılan 
2911 sayılı Yasaya muhalefet davasında 
yargılanan Konfederasyon ve sendika yö-
neticileri hakkında beraat kararı verilmiş-
tir. 

4) Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi 
2013/699 E.; Torba Kanuna karşı protes-
to gösterisi nedeniyle 2911 sayılı Yasaya 
muhalefet davasında yargılanan Konfede-
rasyon ve sendika yöneticileri hakkındaki 
dava devam etmektedir. 

5) İstanbul 28 Asliye Ceza Mahkeme-
si 2014/339 E.; Genel Başkan Kani Beko, 
Genel Sekreter Dr. Arzu Çerkezoğlu, KESK 
Genel Başkanı Lami Özgen, TTB Merkez 
Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, 
TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı hakkın-
da, 1 Mayıs 2014 Şişli eylemi nedeniyle 
açılan 2911 sayılı Yasaya muhalefet dava-
sında beraat kararı verilmiş olup, karar İs-
tanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
temyiz edilmiştir. 

6) İstanbul 77. Asliye Ceza Mahkemesi 
2014/1449 E.; DİSK üyesi sendika yöneti-
cileri ve üyelerine 1 Mayıs 2014 hazırlık 
toplantıları kapsamında yapılmak istenen 
basın açıklaması nedeniyle açılan 2911 
sayılı Yasaya muhalefet davası devam et-
mektedir. 

7)  Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi 
2016/5 E.; Genel Başkan Kani Beko hakkın-
da Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla 
açılan dava devam etmektedir.

8) İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi 
2015/582 E.; Genel Sekreter Dr. Arzu Çerke-
zoğlu hakkında Torunlar İnşaat iş cinaye-
tini protesto eylemi nedeniyle açılan 2911 
sayılı Yasaya muhalefet davası devam et-
mektedir. 

9) İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi 
2015/644 E.; Genel Sekreter Dr. Arzu Çerke-
zoğlu ile KESK Genel Başkanı Lami Özgen 
ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin 
Demirdizen hakkında, 1 Mayıs 2015 Beşik-
taş eylemi nedeniyle açılan 2911 sayılı Ya-
saya muhalefet davası devam etmektedir. 

10) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 
2015/130808 Sayılı Soruşturması; DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla, 10 Ekim 
Ankara Katliamı’nı protesto etmek için 
Sirkeci Garı önünde toplananlardan DİSK 
Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, DİSK 
İstanbul Merkez temsilcisi ve Bank-Sen 
Genel Başkanı Önder Atay, Limter-İş Genel 
Başkanı Kamber Saygılı, Sine-Sen Genel 
Başkanı Zafer Ayden, Dev Sağlık-İş Genel 
Sekreteri Gürsel Kaya, Emekli-Sen Yöne-
tim Kurulu Üyesi Rahime İldemir Bayrak, 
Genel-İş Konut İşçileri Şube Başkanı Nebile 
Irmak Çetin, Genel-İş İstanbul 1 Nolu Şube 
Başkanı Mehmet Pehlivan, Genel-İş İstan-
bul 3 Nolu Şube Başkanı Zeynel Yiğit, DİSK 
Hukuk Dairesi Müdürü Av. Necdet Okcan 
ve Güvenlik-Sen Örgütlenme Uzmanı Erdo-
ğan Demir’in de aralarında olduğu 18 kişi 
hakkında “Cumhurbaşkanı”na hakaret ve 
2911 sayılı Yasaya muhalefet gerekçesiyle 
açılan soruşturma devam etmektedir.

1.4) Hukuk Davaları

1) Ankara 20. İş Mahkemesi 2015/107 E.; 
(Eski Ankara 17. İş Mahkemesi 2010/1095 
E.) OLEYİS aleyhine açtığımız aidat alacağı 
davası devam etmektedir.

2) Antalya 2. İş Mahkemesi 2011/423 E.; 
DİSK eski Akdeniz Bölge Temsilcisi Recep 
Koç varislerinin DİSK aleyhine açtığı alacak 
davası DİSK lehine sonuçlanmış olup, tem-
yiz nedeniyle Yargıtay’dadır. 

3) İstanbul 2. İş Mahkemesi 2011/754 E.; 
Erhan Bilgin’in DİSK aleyhine açtığı alacak 
davası devam etmektedir.

4) İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 
2013/341 E.; (eski 2009/543 E.) Genç-Sen 
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aleyhine İstanbul Valiliği tarafından açılan 
kapatma davası, Yargıtay’ın bozma kara-
rından sonra devam etmektedir. 

5) İstanbul 8. İş Mahkemesi 2011/204 
E.; OLEYİS’in Şişli 3. İcra Müdürlüğü’nün 
20096/25634 E. aidat alacağı takibi ne-
deniyle açtığı “menfi tespit” davasında 
Mahkeme Ankara 20. İş Mahkemesinde 
2015/107 E. sayılı aidat davası ile birleşme 
kararı vermiştir.

6) Antalya 1. İş Mahkemesi 2013/180 E.; 
Gıda-İş Sendikasının ANET işyeri ile ilgili 
olumsuz yetki tespitine itiraz davası red-
dedilmiştir. 

7) Ankara 1. İş Mahkemesi 2015/263 E.; 
Gıda-İş Sendikası’nın ÇBGB tarafından ya-
yınlanan “İşkollarındaki İşçi Sayıları ve 
Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin” istatis-

tiğe itiraz davası devam etmektedir.

8)  Ankara 14. İş Mahkemesi 2014/235 E.; 
Gıda-İş Sendikası’nın istatistiğe itiraz dava-
sı devam etmektedir.

9) Ankara 19. İş Mahkemesi 2014/1006 E.; 
Gıda-İş Sendikası’nın istatistiğe itiraz dava-
sı devam etmektedir.

10) Ankara 35. (eski 12. İş) İş Mahkemesi 
2016/248 E.; Gıda-İş Sendikası’nın istatisti-
ğe itiraz davası devam etmektedir.

11) Ankara 39. (eski 14. İş) İş Mahkemesi 
2016/766 E.; Gıda-İş Sendikası’nın istatisti-
ğe itiraz davası devam etmektedir.

12) Ankara 43. (eski 6.İş) İş Mahkemesi 
2016/556 E.; Gıda-İş Sendikası’nın istatisti-
ğe itiraz davası devam etmektedir.



Çağlayan Adliyesi - “Cumhurbaşkanı’na hakaret” soruşturması.



ULUSLARARASI İLİŞKİLER DAİRESİ
ÇALIŞMA RAPORU

8-11 Nisan 2013 Norveç’in Oslo ken-
tinden düzenlenen ILO 9. Avrupa 
Bölge Konferansı’na Uluslararası İliş-

kiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldı.

17-19 Nisan 2013 Danimarka’da düzenle-
nen ITUC TUDCN (Kalkınma İşbirliği Sendikal 
Çalışma Grubu) toplantısına Uluslararası İliş-
kiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldı.

19 Nisan 2013 Irak’ta sendika yöneticileri-
ne yönelik hapis cezaları Cumhurbaşkanı 
Maliki’ye gönderilen bir mesajla kınandı. 

22 Nisan 2013 Genel Başkan Kani Beko Ve-
nezuela Devlet Başkanlığı’na seçilen Nico-
las Maduro’ya tebrik mesajı gönderdi.

22 Nisan 2013 “6356 Sayılı Yasa ve ILO Söz-
leşmeleri Raporu” İngilizce olarak yayım-
landı.

22 Nisan 2013 ILO’nun “Avrupa’da İstihdam 
ve Kriz Raporu” Türkçe olarak yayımlandı. 

26 Nisan 2013 Uluslararası Sendikalar Kon-
federasyonu (ITUC) Taksim Meydanı’ndaki 
1 Mayıs hazırlıklarına ilişkin bir açıklama 
yayımladı.

27 Nisan 2013 İsveç Sendikalar Konfede-
rasyonu (LO) Heyeti, DİSK Genel Merkezi’ni 
ziyaret ederek Genel Sekreter Arzu Çerke-
zoğlu ile görüştü.

30 Nisan 2013 Uluslararası Sendikalar 
Konfederasyonu (ITUC) 1 Mayıs Mesajı 
İstanbul’da yayımlandı.

1 Mayıs 2013 ITUC Genel Sekreteri Sharan 
Burrow DİSK Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

2 Mayıs 2013 ITUC Genel Sekreteri Sharan 
Burrow’un İstanbul 1 Mayıs izlenimlerini 
anlattığı “Barikatları Aşmak” isimli yazısı 
yayımlandı.

9 Mayıs 2013 Genel Başkan Kani Beko Av-
rupa Komisyonu’nun İstihdam ve Sosyal 
İşler Sorumlu Laszlo Andor ile Ankara’da 
görüştü.

15 Mayıs 2013 DİSK’i ziyaret eden Al-
manya Sendikalar Birliği (DGB) Yönetim 
Kurulu üyesi Stefan Körzell, Nakliyat-İş 
Sendikası’nın MNG Kargo Direnişi’ni ziyaret 
etti.

23-24 Mayıs 2013 ITUC Avrupa Bölge Ör-
gütü (PERC) Sendikal Haklar Komitesi 
İstanbul’da toplandı. Toplantıya Sosyal-İş 
Genel Başkan Danışmanı Onur Bakır ve 
Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç 
Eliaçık katıldı. 

24 Mayıs 2013 Fransa CGT ve Fransa FO he-
yeti Nakliyat-İş Sendikası’nın Yurtiçi Kargo 
Direnişi’ni ziyaret etti.

3 Haziran 2013 Gezi Parkı ve Taksim Mey-
danı makalesi İngilizce, Fransızca ve İspan-
yolca olarak yayımlandı. 

6 Haziran 2013 Taksim Dayanışması’nın 
talepleri uluslararası sendikal harekete 
iletildi. 

11-15 Haziran 2013 Genel Başkan Kani 
Beko, Mali Daire Başkanı Alaaddin Sarı, 
Yönetim Kurulu Üyesi Ergün Tavşanoğlu, 
Lastik-İş Genel Başkan Yardımcısı Nejdet 
Ulusoy, Lastik-İş Toplu Sözleşme Eğitim 
Müdürü  Üzeyir Ataman ve Uluslararası 
İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık’dan 
oluşan DİSK heyeti Cenevre’de düzenle-
nen ILO Konferansı’na katıldı. 

12 Haziran 2013 Genel Başkan Kani Beko, 
Kamu Hizmetleri Enternasyonali (PSI) tara-
fından Cenevre’de düzenlenen “Sendikal 
Haklar Mitingi”ne konuşmacı olarak katıldı. 

15 Haziran 2013 İngiltere Sendikalar Kon-



211

federasyonu (TUC) heyeti Gezi Parkı’nı zi-
yaret etti.

16 Haziran 2013 DİSK, KESK, TMMOB, TTB 
ve TDB ortak Gezi Parkı açıklaması İngilizce 
olarak yayımlandı. 

18-20 Haziran 2013 Avusturya Sendikalar 
Birliği (ÖGB) Kongresi’ne Genel Başkan Yar-
dımcısı Celal Ovat katıldı.

15 Temmuz 2013 ITUC, Başbakan Erdoğan’a 
“Yasa Dışı Tutuklamalar ve Meslek Odaları-
nı Susturmak İçin Parlamento Çoğunluğu-
nun Suiistimal Edilmesi” başlıklı bir protes-
to mektubu gönderdi. 

17 Temmuz 2013 Gezi Parkı raporu İngiliz-
ce, Fransızca ve İspanyolca olarak yayım-
landı. 

19-21 Eylül 2013 Genel Başkan Kani Beko 
ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kı-
vanç Eliaçık, Batum’da düzenlenen Gür-
cistan Sendikalar Konfederasyonu (GTUC) 
Kongresi’ne katıldı.

23 Eylül 2013 DİSK Uluslararası İlişki-
ler Çalışma Grubu toplantısı DİSK Genel 
Merkezi’nde düzenlendi. 

24 Eylül 2013 Almanya Parlamentosu’na 
seçilen milletvekilleri Azize Tank’a ve Se-
vim Dağdelen’e tebrik mesajı gönderildi. 

30 Eylül – 1 Ekim 2013 Singapur’da düzen-
lenen ITUC Asya-Pasifik Bölge Toplantısı’na 
Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç 
Eliaçık katıldı. 

4 Ekim 2013 Birleşik Metal-İş’in Crown Di-
renişi için IndustriALL, IUF ve Kanada Çelik 
İşçileri Sendikası (USW) ile birlikte uluslara-
rası kampanya başlatıldı.

4 Ekim 2013 İstanbul’da düzenlenen Avru-
pa Parlamentosu Birleşik Sol Grubu (GUE/
NGL) Türkiye’de Demokratik Haklar top-
lantısına Uluslararası İlişkiler Dairesi Mü-
dürü Kıvanç Eliaçık katıldı.

7 Ekim 2013 ITUC Küresel Sendikal Haklar 

Anketi’nin Türkçesi yayımlandı. 

9 Ekim 2013 Kamu Hizmetleri 
Enternasyonali’nin (PSI) Yeni Bir Uluslar 
arası Tuzak TİSA (Hizmetlerin Ticareti An-
laşması: The Trade in Services) raporu ya-
yımlandı.

19 Ekim 2013 Avrupa Komisyonu İlerleme 
Raporu’nun sendikal haklar bölümü ya-
yımlandı.

23 Ekim 2013 Genel Sekreter Arzu Çerke-
zoğlu, Rusya’da tutuklu bulunan Green-
peace eylemcisi ve Sosyal-İş üyesi Gizem 
Akhan’ın serbest bırakılması talebiyle 
Rusya Konsolosluğu önünde düzenlenen 
eyleme katıldı.

24 Ekim 2013 Nakliyat-İş Sendikası Ulus-
lararası Nakliyat İşçileri Federasyonu (ITF) 
üyeliğine kabul edildi. 

24 Ekim 2013 ITUC ve IndustriALL kampan-
yası çerçevesinde Belarus Petrol İşçileri 
Sendikası’na destek için Belarus hüküme-
tine protesto mektubu gönderildi. 

31 Ekim 2013 Bursa’da düzenlenen 5. Sos-
yal Haklar Uluslararası Sempozyumu’na 
katılan ITUC Sendikal Haklar Dairesi (HTUR) 
Müdürü Stephan Benedict ve Uluslararası 
Gıda İşçileri Federasyonu (IUF) Genel Sek-
reteri Ron Oswald, DİSK’i ziyaret etti.

4-6 Kasım 2013 TCO Konfederasyonu’nun 
davetlisi olarak İsveç’in başken-
ti Stokholm’e giden Kani Beko, İsveç 
Parlamentosu’nda sendikal haklar konu 
bir seminere katıldı, sendikacılar, gazete-
ciler ve akademisyenlerle çeşitli görüşme-
ler yaptı.

6 Kasım 2013 Norveç Sendikalar Konfede-
rasyonu (LO) Heyeti DİSK Genel Merkezi’ni 
ziyaret ederek Genel Sekreter Arzu Çerke-
zoğlu ile görüştü. Norveç’in Türkiye’deki 
yatırımları ve sendikal haklar üzerine gö-
rüş alışverişi yapıldı.

7 Kasım 2013 AB-Türkiye KİK Türkiye’de 
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Sendikal Hakların Durumu Raporu yayım-
landı. 

8-9 Kasım 2013 Genel Sekreter Arzu Çer-
kezoğlu, Avusturya Sendikalar Birliği (ÖGB) 
tarafından Viyana’da düzenlenen konfe-
ransa katıldı. 

10 Kasım 2013 Genel Sekreter Arzu Çer-
kezoğlu İstanbul’da düzenlenen Sosyalist 
Enternasyonal toplantısına konuşmacı 
olarak katıldı.

16 Kasım 2013 Uluslararası Sosyal Ta-
rih Enstitüsü Direktörü Turaj Atabaki, 
İstanbul’da DİSK, Tarih Vakfı ve TÜS-
TAV tarafından düzenlenen Emek Tarihi 
Konferansı’na katıldı.

20 Kasım 2013 Fransa’nın Strazburg ken-
tinde Avrupa Parlamentosu’nda düzen-
lenen -”Türkiye’de Temel Hak ve Özgür-
lükler Çalıştayı”na Genel Sekreter Arzu 
Çerkezoğlu ve Uluslararası İlişkiler Dairesi 
Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldı.

6 Aralık 2013 Nelson Mandela’nın vefatı üze-
rine Güney Afrika Sendikalar Konfederasyo-
nu COSATU’ya başsağlığı mesajı gönderildi. 

5 Aralık 2013 BASK Sendikalar Konfede-
rasyonu LAB ve Dünya Sendikalar Fede-
rasyonu yöneticisi Igor Urrutikoetxeari’nin 
vefatı üzerine başsağlığı mesajı gönderildi.

19 Aralık 2013 DİSK/Tekstil Uluslararası İliş-
kiler Dairesi Müdürü Eren Korkmaz’ın ha-
zırladığı “İspanya-Türkiye Arasındaki Ticari 
İlişkiler ve Sendikal Dayanışma” raporu 
yayımlandı. 

20 Aralık 2013 DİSK ve KESK genel sekre-
terleri Brezilya, G. Kore ve Bahreyn sendi-
kalarına gönderdikleri yazıyla biber gazı 
kullanımına karşı uluslararası kampanya 
çağrısı yaptı.

23 Aralık 2013 G.Kore’de işçilere yönelik 
baskıları protesto etmek için İstanbul’daki 
G.Kore Başkonsolosluğu önünde bir daya-
nışma eylemi düzenlendi.  

2 Ocak 2014 ITUC Genel Başkanı Michael 
Sommer’in 2013 Değerlendirmesi üyeleri-
mize iletildi. 

7 Ocak 2014 Kazakistan sendikalarına yö-
nelik baskıları protesto etmek için Devlet 
Başkanı Nursultan Nazarbayev’e protesto 
mektubu gönderildi.  

14 Ocak 2014 Emekli-Sen’in İHAM’da de-
vam etmekte olan kapatma davasına iliş-
kin uluslararası dayanışma kampanyası 
başlatıldı.

21 Ocak 2014 Brüksel’de düzenlenen 
“Türkiye’nin AB Üyelik Süreci ve Sosyal 
Haklar Çalıştayı”na Genel Sekreter Arzu 
Çerkezoğlu katıldı.

22 Ocak 2014 Tutuklu KESK üyeleriyle da-
yanışma amacıyla düzenlenen uluslararası 
toplantıya ITUC, ETUC ve PSI’ın yanı sıra İn-
giltere, İsveç, Fransa, Almanya ve İran’dan 
sendika temsilcileri katıldı

23 Şubat 2014 ITUC tarafından İstanbul’da 
düzenlenen “2015 Sonrası Kalkınma Plan-
ları” toplantısına Uluslararası İlişkiler Daire-
si Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldı.

24 Şubat 2014 Uluslararası Ev İşçileri Fe-
derasyonu (IDWF) Koordinatörü Karin Pape 
DİSK’i ziyaret etti.

24 Şubat 2014  “Gezi Parkı ve İşçiler” ma-
kalesi İngilizce, Fransızca ve İspanyolca 
olarak yayımlandı. Daha sonra Almanca, 
Rusça, Arapça, Korece, Çince ve Yunanca 
gibi farklı dillere çevrildi.

4 Mart 2014 Afganistan Sendikalar Kon-
federasyonu (NUAWE) heyeti DİSK Genel 
Merkezi’ni ziyaret etti. Heyet 1 hafta bo-
yunca DİSK’in düzenlediği etkinliklere ka-
tıldı ve temaslarda bulundu.

6 Mart 2014 Avusturya Sağlık İşçileri Sendi-
kası DİSK Genel Merkezi’ni ziyaret etti. 

11 Mart 2014 İngiliz Nakliyat İşçileri Sen-
dikası (RMT) Genel Sekreteri Bob Crow’un 



213

vefatının ardından başsağlığı mesajı gön-
derildi.

11 Mart 2014 Gezi Şehidi Berkin Elvan’ın 
hayatını kaybetmesiyle ilgili İngilizce bir 
açıklama yayımlandı.

12 Mart 2014 ETUC Genel Sekreter Vekili 
Patrick Itshert DİSK Ankara Bölge Temsilci-
liğini ziyaret etti. 

13 Mart 2014 Ankara’da “AB Üyelik Süreci 
ve Sosyal Hakları Çalıştayı”na Genel Sekre-
ter Arzu Çerkezoğlu ve Uluslararası İlişkiler 
Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldı. 

14 Mart 2014 Almanya Büyükelçiliği Çalış-
ma Ataşesi DİSK Genel Merkezi’ni ziyaret 
etti.

17 Mart 2014 Berkin Elvan Cenazesi’yle il-
gili İngilizce bir açıklama yapıldı. 

18 Mart 2014 ETUC Berkin Elvan cinayeti 
üzerine bir açıklama yayımladı. Türkiye 
hükümetini muhalefete yönelik şiddet 
dolu tavrına son vermeye çağırdı.

18-20 Mart 2014 Brezilya’nın Sao Paolo 
kentinde düzenlenen ITUC Kalkınma İş-
birliği Ağı toplantısına Uluslararası İlişkiler 
Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldı.

21 Mart 2014 Uluslararası İlişkiler Dairesi 
Müdürü Kıvanç Eliaçık Amerika Sendika-
lar Konfederasyonu (TUCA) ve Brezilya 
Sendikalar Konfederasyonu (CUT) Genel 
Merkezi’ni ziyaret etti. 

21 Mart 2014 İsveç Sosyal Demokrat Partisi 
Milletvekilleri Bo Bernhardsson ve Jan-Olof 
Larsson DİSK Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

26 Mart 2014 ETUC ve AFL-CIO’nun Trans-
Atlantik Ticaret Anlaşması’na karşı ortak 
açıklamasının Türkçe tercümesi yayımlandı.

27 Mart 2014 Avrupa Nakliyat İşçileri Fe-
derasyonu (ETF) Genel Sekreteri Eduardo 
Chagas, DİSK Genel Merkezi’ni ziyaret etti 
ve üyelik süreciyle ilgili olarak Limter-İş 
Sendikası ile görüştü.

28 Mart 2014 Almanya Sol Parti Milletvekili 
Andrej Hunko DİSK Genel Merkezi’ni ziya-
ret etti.

8 Nisan 2014 Dev Sağlık-İş ve Enerji-Sen 
üyelerinin gözaltına alınmasına ilişkin bilgi 
notu ITUC ve ETUC’a iletildi. 

8-9 Nisan 2014 Industriall ve İsveç Kâğıt 
İşçileri Sendikası heyeti İstanbul, Gebze 
ve İzmit’te temaslarda bulundu. Tümka-
İş üyesi SCA Yıldız işçilerinin duruşmasına 
katıldı.

16 Nisan 2014 DİSK/Basın-İş üyesi Stefan 
Martens’in 1 Mayıs hazırlıklarını anlattığı 
“Polis Yok, Göz Yaşı Yok” makalesi İngiliz-
ce, Fransızca ve İspanyolca olarak yayım-
landı. 

18 Nisan 2014 İnsan Hakları Avrupa 
Mahkemesi’nin 1 Mayıs’a ilişkin kararı Av-
rupa kamuoyuna iletildi. 

18 Nisan 2014 ILO Uzmanlar Komitesi 2014 
Raporu yayımlandı. 

24-25 Nisan 2014 ILO tarafından Cenevre’de 
düzenlenen “Türkiye’de Örgütlenme Öz-
gürlüğü” konulu toplantıya Genel Başkan 
Kani Beko ve Uluslararası İlişkiler Dairesi 
Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldı.

24 Nisan 2014 Sosyal-İş Genel Başkan Da-
nışmanı Onur Bakır’ın hazırladığı “Sendikal 
Hak ve Özgürlükler Hemen Şimdi” raporu 
İngilizce olarak yayımlandı. 

25 Nisan 2014 ITUC ve ETUC Başbakan 
Erdoğan’a yazdıkları mektuplarda DİSK 
Temsilciler Meclisi’ne yönelik polis saldı-
rısını ve 1 Mayıs’a yönelik engellemeleri 
kınadı.

28 Nisan 2014 Kuzey Kıbrıs eski Cumhur-
başkanı Mehmet Ali Talat’a yapılan saldırı 
sonrasında kendisine ve diğer yaralılara 
geçmiş olsun mesajı yayımlandı. 

29 Nisan 2014 Genel Sekreter Arzu Çerke-
zoğlu Almanya Cumhurbaşkanı Joachim 
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Gauck ile İstanbul’da görüştü. 

30 Nisan 2014 LabourStart.org sitesinde 
Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs’a açılması için 
düzenlenen kampanyaya 10 binden fazla 
sendikacı katıldı. 

1 Mayıs 2014 “1 Mayıs’a Yönelik Engelle-
meler” açıklaması yayımlandı.

2 Mayıs 2014 ITUC’un 1Mayıs Mesajı üye-
lerimize iletildi. 

12 Mayıs 2014 Kafkas Dernekleri Federas-
yonu Genel Başkan, Kani Beko’yu ziyaret 
ederek, Çerkez Soykırımı etkinlikleri hak-
kında bilgi verdi. 

14 Mayıs 2014 DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB’nin “İş Kazası Değil, Cinayet” başlık-
lı açıklaması İngilizce olarak yayımlan-
dı.  

15 Mayıs 2014 Soma Katliamı’nı anlatan 
“Madende Cinayet” makalesi İngilizce, 
Fransızca ve İspanyolca olarak yayımlandı.

16 Mayıs 2014 Dünya Sendikalar Fede-
rasyonu (DSF) Genel Serketeri Yorgos 
Mavrikos başkanlığındaki heyet Soma 
Katliamı’nın arından DİSK’e taziye ziyare-
tinde bulundu.  Ortak bir basın toplantısı 
düzenlendi.

18-23 Mayıs 2014 3. ITUC Kongresi Berlin’de 
düzenlendi. Kongre’ye DİSK adına Ulusla-
rarası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Elia-
çık katıldı.

22 Mayıs 2014 ILO heyeti DİSK Ankara Böl-
ge Temsilciliği’ni ziyaret etti.

23-25 Mayıs 2014 LabourStart Konferansı 
Berlin’de düzenlendi. Uluslararası İlişkiler 
Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık ve Birleşik 
Metal-İş Uluslararası İlişkiler Uzmanı Eyüp 
Özer katıldı.

20 Mayıs 2014 ILO Standartlar Dairesi Mü-
dürü Karin Curtis DİSK’i ziyaret ederek Ge-
nel Sekreter Arzu Çerkezoğlu ile görüştü.

21 Mayıs 2014 “AB Üyelik Süreci ve Sosyal 
Haklar” konulu 3. Çalıştay İstanbul’da dü-
zenlendi. 

26 Mayıs 2014 Avrupa Konseyi Parlamen-
terler Meclisi üyesi Josette Durrıeu, Genel 
Sekreter Arzu Çerkezoğlu ile görüştü. 

29 Mayıs 2014 DİSK Uluslararası İlişkiler Ça-
lışma Grubu Ören’de toplandı. 

30 Mayıs 2014 İsveç Belediye İşçileri Sen-
dikası Kommunal, DİSK Genel Merkezi’ni 
ziyaret ederek Genel Başkan Kani Beko ile 
görüştü. 

2 Haziran 2014 Genel Başkan Susanna Ca-
musso başkanlığındaki İtalya CGIL heyeti 
DİSK’i ziyaret etti. 

5 Haziran 2014 IUF Genel Sekreteri Ron Os-
wald DİSK Genel Merkezi’ni ziyaret ederek 
Gıda-İş Sendikası ile görüştü.

6 Haziran 2014 ITUC Sendikal Hak İhlalleri 
Raporu’nun Türkçesi yayımlandı.

9 Haziran 2014 Almanya Genel Hizmet-
ler Sendikası Ver.Di heyeti DİSK Genel 
Merkezi’ni ziyaret ederek Genel Sekreter 
Arzu Çerkezoğlu ile görüştü. 

9-11 Haziran 2014 DİSK Heyeti Cenevre’de 
düzenlenen Uluslararası Çalışma 
Konferansı’na katıldı. 

11 -13 Haziran 2014 Bulgaristan’ın baş-
kenti Sofya’da düzenlenen Uluslararası 
Taşımacılık Federasyonu ITF Kongresi’ne 
Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçü-
kosmanoğlu ve Uluslararası İlişkiler Dairesi 
Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldı.

12 Haziran 2014 LabourStart.org sitesinde 
Birleşik Metal-İş Sendikası’nın M&T Rek-
lam Direnişi için dayanışma kampanyası 
başlatıldı. 

18 Haziran 2015 Dünya Sendikalar Federas-
yonu ve Nakliyat-İş Sendikası İstanbul’da 
“Soma Madencileriyle Uluslararası Daya-
nışma Konferansı” düzenledi. Toplantıya 
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Bahreyn, Bask, Brezilya, Kolombiya, Yuna-
nistan, Irak, Mısır, Danimarka, İsviçre, İsveç, 
Filistin, İtalya, Kıbrıs vb ülkelerden sendi-
kacılar katıldı. 

19 Haziran 2015 ILO heyeti Ankara’da Ge-
nel Başkan Kani Beko’yu ziyaret ederek 
İSG konularında bilgi aldı. 

19 Haziran 2015 FES Ortadoğu Yaz Okulu 
katılımcıları DİSK’i ziyaret etti.

20-22 Haziran 2014 Fransa CGT heyeti 
Soma’yı ziyaret etti.

20 Haziran 2014 DİSK-AR’ın “Türkiye’de İş 
Cinayetleri Raporu”nun İngilizcesi yayım-
landı. 

24 Haziran 2014 IndustriALL; “Grev Hakkı 
Raporu” yayımlandı.

25 Haziran 2014 Şilili madenciler Soma ve 
Kınık’ta Dev Maden-Sen temsilciliklerini zi-
yaret etti.

27 Haziran 2014 AB Ekonomik Sosyal Kon-
sey delegasyonu DİSK’i ziyaret etti.

29 Haziran 2014 ITUC’un “Türkiye’deki Ne-
oliberal Politikaların Sonucu: Soma’da İş 
Cinayeti” başlıklı kongre kararı kamuoyu 
ile paylaşıldı.

22 Temmuz 2014 “Türkiye’de Meslek Has-
talıkları Raporu” yayımlandı. 

3-5 Ağustos 2014 Genel Sekreter Arzu 
Çerkezoğlu İzmir Karaburun Bilim 
Kongresi’nde PYD Eş-Başkanı Asya Abdul-
lah ile görüştü.

7 Ağustos 2014 ITUC’un çağrısıyla Türkiye 
genelinde Gazze ve Kobane’ye destek ey-
lemleri düzenlendi. 

8 Ağustos 2014 Tümka-İş Sendikası’nın 
Kimberly Clark greviyle ilgili İngilizce bir 
açıklama yayımlandı. 

12 Ağustos 2014 Kıbrıs PEO, Dev-İş, KTÖS 
ve KTOEÖS sendikalarından temsilcileri Ge-

nel Başkan Kani Beko’yu ziyaret etti.

17 Ağustos 2014 Genel Başkan Kani Beko 
Filistin İçin İsrail’e Boykot Girişimi’nin (BDS 
Türkiye) İstanbul’da düzenlediği yürüyüşe 
katıldı.

1 Eylül 2014 “İş Sağlığı ve Güvenliği ve 
Çalışma Ortamına İlişkin 155 sayılı ILO 
Sözleşmesi”nin uygulamasına ilişkin gö-
rüşlerimiz ILO’ya iletildi.

8 Eylül 2014 Torunlar İnşaat Katliamına 
ilişkin İngilizce açıklama yayımlandı. 

8 Eylül 2014 Ekvator Sendikalar Konfede-
rasyonu Başkanı’nın tutuklanması protes-
to etmek için Ekvator Cumhurbaşkanı’na 
mektup gönderildi.

12 Eylül 2014 Türkiye’deki iş cinayetleri ve 
Torunlar katliamına ilişkin rapor İngilizce, 
Fransızca ve İspanyolca olarak yayımlandı.

24 Eylül 2014 Almanya Rosa Luxemburg 
Vakfı Türkiye Temsilcisi Kadriye Karcı 
DİSK’i ziyaret ederek Genel Sekreter Arzu 
Çerkezoğlu ile görüştü. 

25 Eylül 2014 Genel Sekreter Arzu Çer-
kezoğlu, Almanya IG Metall Sendikası’nın 
İstanbul’da düzenlediği “Türkiye ve 
Almanya’da Güncel Sorunlar ve Gelişme-
ler” toplantısına katıldı.

30 Eylül 2014 ITUC Genel Sekreteri Sha-
ran Burrow ve TUAC Genel Sekreteri John 
Ewans, DİSK, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ genel baş-
kanlarıyla Ankara’da görüştü.

1-2 Ekim 2014 Arap Sendikalar Konfede-
rasyonu (ATUC) Kuruluş Kongresi Ürdün’ün 
Amman kentinde düzenlendi. Kongre’ye 
Genel Başkan Kani Beko ve Uluslararası 
İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık ka-
tıldı.

1 Ekim 2014 DİSK’in Gazze, Şengal ve Ko-
bane dayanışma faaliyetlerini anlatan 
Arapça bildiri yayımlandı.

4 Ekim 2014 Somali Sendikalar Federas-
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yonu Genel Sekreteri Omar Faruk Osman 
DİSK’i ziyaret etti.

13 Ekim 2014 Uluslararası Ev İşçiler Fede-
rasyonu (IDWF) Genel Başkanı Myrtle Wit-
booi DİSK’i ziyaret etti.

15 Ekim 2014 Genel Başkan Kani Beko 
Ankara’da ILO Avrupa-Orta Asya Direktörü 
Heinz Koller ile görüştü.

17 Ekim 2014 Çin Sendikalar Federasyonu 
ACFTU heyeti DİSK Genel Merkezi’ni ziyaret 
etti.

21-22 Ekim 2014 Brüksel’de gerçekleşen 
ETUC Yönetim Kurulu toplantısına Genel 
Başkan Kani Beko ve Uluslararası İlişkiler 
Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldı. 

22 Ekim 2015 Avrupa Sendikalar Kon-
federasyonu (ETUC) “Işid’in Katliamlarını 
Durdurmak İçin Harekete Geçilmeli ve 
Bölgeye Uluslararası Yardım Gönderilmeli” 
başlıklı bir açıklama yayımladı.  

27-31 Ekim 2014 Macaristan’ın Budapeş-
te kentinde ETUC tarafından düzenle-
nen “Genç işçilerin çalışma koşulları ve 
Avrupa’da güvencesizlik” eğitim semine-
rine Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü 
Kıvanç Eliaçık katıldı.

31 Ekim 2014 Ermenek Maden Katliamı 
ilişkin İngilizce bir açıklama yayımlandı.

4-5 Kasım 2015 Brüksel’de düzenlenen 
Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Fe-
derasyonu (EPSU) Yönetim Kurulu toplan-
tısına Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü 
Kıvanç Eliaçık katıldı. 

4-5 Kasım 2014 ITUC tarafından Brüksel’de 
düzenlenen “Uluslararası Finans Kuruluşla-
rı ve Sendikal Haklar” seminerine DİSK-AR 
Müdürü Serkan Öngel ve Birleşik Metal-İş 
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Eyüp Özer ka-
tıldı.

13-16 Kasım 2014 Avustralya’nın Brisbane 
kentinde düzenlenen L20 Zirvesi’ne Ulus-

lararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eli-
açık katıldı. 

15 Kasım 2014 Suikast girişiminden yaralı 
kurtulan Tunus UGTT Genel Sekreteri Hu-
seyin Abbasi’ye dayanışma mesajı gönde-
rildi. 

16-18 Kasım 2014 Uluslararası İlişkiler Da-
iresi Müdürü Kıvanç Eliaçık G 20’ye Karşı 
Halkların Zirvesi etkinliklerine katıldı.

17-18 Kasım 2014 Uluslararası İlişkiler 
Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık Avustralya 
Sendikalar Konfederasyonu (ATUC), Metal 
İşçileri Sendikası (AMWU) İnşaat İşçileri 
Sendikası (CFMEU) ve Nakliyat İşçileri Sen-
dikası (MUA) genel merkezlerini ziyaret 
etti. 

26 Kasım 2014 Sendikalar ve Toplu İş Söz-
leşmesi Yasası’nın bazı maddelerinin iptali 
için Anayasa Mahkemesi’ne yapılan baş-
vuru ILO’ya iletildi. 

27 Kasım 2014 İstanbul’da düzenlenen 
“İranlı İşçiler Konferansı”na Uluslararası 
İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık ka-
tıldı.

3 Aralık 2014 ILO Türkiye Ofisi Direktörü 
Leyla Tegmo-Reddy Ankara’da DİSK’i ziya-
ret ederek Genel Başkan Kani Beko ve Ge-
nel Sekreter Arzu Çerkezoğlu ile görüştü.

8 Aralık 2014 Avusturya İşçi Odası (AK) 
DİSK’i ziyaret etti.

8 Aralık 2014 Uluslararası Adil Ticaret Der-
neği (FLA) heyeti DİSK’i ziyaret ederek Ge-
nel Sekreter Arzu Çerkezoğlu ile görüştü. 

9 Aralık 2014 Avrupa Parlamentosu Millet-
vekili ve Türkiye Raportörü Kati Piri DİSK’i 
ziyaret etti.

10 Aralık 2014 İstanbul’da düzenlenen G20 
Hazırlık toplantısına Genel-İş Uluslararası 
İlişkiler Uzmanı Gonca Acaray katıldı.

15-17 Aralık 2014 Küresel Sendikalar 
Konseyi (GUC) heyeti Diyarbakır, Urfa ve 
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Gaziantep’te temaslarda bulunarak mül-
tecilerin koşullarıyla ilgili incelemelerde 
bulundu. Heyet Suruç’ta Kobane sınırında 
bir basın toplantısı düzenledi.

16 Aralık 2014 L20 ve T20 katılımıyla 
düzenlenen G20 Sherpalar toplantısına 
Genel-İş Uluslararası İlişkiler Uzmanı Gon-
ca Acaray katıldı.

23 Aralık 2014 “Asgari Ücret 1800 Net 
Kampanyası” kapsamında “Net Minimum 
Wage $777” başlıklı İngilizce bir açıklama 
yayımlandı.

28 Aralık 2014 ITUC Genel Başkanı Joao 
Felicio’nun yeni yıl mesajı üyelerimize ve 
kamuoyuna iletildi.

30 Aralık 2014 “Gezi Hukuki İzleme Grubu” 
Raporu İngilizce olarak yayımlandı. 

2 Ocak 2015 Şengal ve Kobane’de yaşanan 
insanlık dramına ve Türkiye’deki mülteci 
kamplarının durumuna ilişkin olarak hazır-
lanan rapor ITUC ve ETUC’a iletildi.

14 Ocak 2015 Almanya DGB heyeti DİSK 
Genel Merkezi’ni ziyaret etti. 

16 Ocak 2015 Kamu Hizmetleri Enternas-
yonali (PSI) Genel Sekreteri Rosa Pavanelli 
Maltepe Üniversitesi Direnişi’ni ziyaret etti.

7 Ocak 2015 IŞİD’in Fransa’da mizah dergi-
si Charlie Hebdo’ya düzenlediği saldırının 
ardından dergiye ve Fransız sendikalarına 
başsağlığı ve dayanışma mesajı gönderildi.

10 Ocak 2015 Maltepe Üniversitesi işçile-
rinin işe geri alınması talebiyle başlatılan 
uluslararası kampanyaya ilk 24 saatte 5 
bin kişi katıldı. 18 farklı dilde yürütülen 
kampanyaya 20 binden fazla sendikacı 
katıldı.

20 Ocak 2015 ILO Türkiye Direktörü Nu-
man Özcan Ankara’da Genel Başkan Kani 
Beko’yu ziyaret etti.

21 Ocak 2015 L20 Hazırlık toplantısı 
Ankara’da düzenlendi. 

22 Ocak 2015 “Türkiye’de İş Cinayetleri Ra-
poru” İngilizce olarak yayımlandı.

26 Ocak 2015 Ankara’da düzenlenen L20 
Türkiye Koordinasyon toplantısına Genel-
İş Uluslararası İlişkiler Uzmanı Gonca Aca-
ray katıldı.

28 Ocak 2015 Yunanistan’da Syriza 
Partisi’nden milletvekili seçilen Mustafa 
Mustafa (Rodop), Ayhan Karayusuf (Ro-
dop) ve Hüseyin Zeybek (İskeçe) tebrik 
mesajları gönderildi. 

30 Ocak 2015 Birleşik Metal-İş’e yönelik 
grev yasaklarına ilişkin İngilizce rapor ya-
yımlandı. 

4 Şubat 2015 L20 Basın Toplantısı ITUC Ge-
nel Sekreteri Sharan Burrow’un katılımıyla 
Ankara’da gerçekleşti. 

6 Şubat 2015 ITUC Genel Sekreter Yardım-
cısı Jaap Wienen 1 Mayıs Duruşması’na 
katılmak üzere İstanbul’a geldi. İngiltere, 
İran, Yunanistan, Almanya, Fransa gibi ül-
kelerden çok sayıda sendikacı ve hukukçu 
duruşmayı takip etti.

7-9 Şubat 2015 Soçi’de düzenlenen Rusya 
Sendikalar Federasyonu (FNPR) Kongresi’ne 
Genel Başkan Kani Beko, Mali Daire Baş-
kanı Alaaddin Sarı ve Uluslararası İlişkiler 
Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldı.

13 Şubat 2015 Ankara’da düzenlenen L20 
Organizasyon Komitesi toplantısına Genel-
İş Uluslararası İlişkiler Uzmanı Gonca Aca-
ray katıldı.

14 Şubat 2015 DİSK’in 48. Kuruluş Yıldö-
nümü etkinliklerine IndustriALL Küresel 
Sendika ve Yunanistan, Filistin ve Gürcis-
tan Sendika Konfederasyonu temsilcileri 
katıldı.

18 Şubat 2015 ITUC, Türkiye’nin de arala-
rında olduğu ülkelerde grev hakkına yö-
nelik saldırılar nedeniyle uluslararası ey-
lem günü ilan etti.
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19 Şubat 2015 1 Mayıs Taksim Duruşması 
raporu yayımlandı. 

19 Şubat 2015 Ürdün Bağımsız Sendikalar 
Konfederasyonu (FITUJ) heyeti DİSK Genel 
Merkezi’ni ziyaret etti.

20 Şubat 2015 Güney Afrika Sendikalar 
Konfederasyonu (COSATU) heyeti DİSK Ge-
nel Merkezi’ni ziyaret etti.

23 Şubat 2015 Filistin Kurtuluş Örgütü  
(FKÖ) Yurtdışı Temsilcisi ve Filistin Sendi-
kaları Konfederasyonu (PGFTU) Temsilcisi 
Mihiar Eqtami, DİSK’i ziyaret ederek Genel 
Başkan Kani Beko ve Genel Başkan Yar-
dımcısı Celal Ovat ile görüştü.

25 Şubat 2015 Kamu Hizmetleri Enternas-
yonali PSI Genel Sekreteri Rosa Pavanelli 
Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu ve Malte-
pe Üniversitesi işçilerinin gözaltına alınma-
sına ilişkin olarak Başbakan Davutoğlu’na 
bir protesto mektubu gönderdi.

26 Şubat 2015 Antalya’da düzenlenen G20 
İstihdam Çalışma Grubu toplantısına Ulus-
lararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eli-
açık katıldı. 

28 Şubat 2015 KESK tarafından İstanbul’da 
düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı’na 
katılan Genel Başkan Kani Beko bölge sen-
dikalarıyla temaslarda bulundu. 

10 Mart 2015 Genel Sekreterlik ön seçi-
minin yapıldığı ETUC Yönetim Kurulu top-
lantısı Brüksel’de gerçekleşti, toplantıya 
Genel Başkan Kani Beko ve Uluslararası 
İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık ka-
tıldı. 

23-24 Mart 2015 Tunus’ta düzenle-
nen “Uluslararası Sendikal Dayanışma” 
Çalıştayı’na Uluslararası İlişkiler Dairesi 
Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldı.

24-28 Mart 2015 Dünya Sosyal Forumu 
Tunus’ta düzenlendi. Foruma DİSK-AR Mü-
dürü Serkan Öngel ve Uluslararası İlişkiler 
Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldı.

6 Nisan 2015 “Yemen’e emperyalist mü-
dahaleye hayır!” başlıklı açıklama yayım-
landı. 

9 Nisan 2015 DİSK Ankara Bölge 
Temsilciliği’ni ziyaret eden ILO heyeti Tev-
fik Güneş ile görüşecek İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği alanından bilgi aldı. 

27-30 Nisan 2015 ETUC Genç İşçi Eğitim Se-
mineri Ankara’da düzenlendi. 

28 Nisan 2015 Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenen 
seçimler sonrası Cumhurbaşkanlığı’na se-
çilen Mustafa Akıncı’ya tebrik mesajı gön-
derildi. 

6 Mayıs 2015 Almanya Junge Welt gazete-
si DİSK’i ziyaret ederek 1 Mayıs hakkında 
bilgi aldı. 

7-9 Mayıs 2015 İstanbul’da düzenlenen 
G20 İstihdam Çalışma Grubu toplantısına 
Genel-İş Uluslararası İlişkiler Uzmanı Gon-
ca Acaray katıldı.

8-9 Mayıs 2015 “Uluslararası Maden İşçileri 
Semineri” Hollanda Sendikalar Konfede-
rasyonu FNV ile birlikte Soma’da düzen-
lendi.

25-30 Mayıs 2015 ETUC Genç İşçi Eğitim Se-
mineri Berlin’de düzenlendi.

27 Mayıs 2015 Metal sektöründeki fiili 
grevler ve ILO kararları raporu yayımlandı. 

2-5 Haziran 2015 “Uluslararası Maden 
İşçileri Semineri ve Çalışma Ziyareti” 
Hollanda’nın Limburg kentinde Somalı 
madencilerin katılımıyla düzenlendi. 

5 Haziran 2015 ITUC Sendikal Hak İhlalleri 
Raporu’nun Türkçesi yayımlandı. 

12 Haziran 2015 Türkiye “İşçi Sağlığı ve Gü-
venliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sa-
yılı Sözleşme” nedeniyle 104. Uluslararası 
Çalışma Konferansı’nda gündeme geldi.

18 Haziran 2015 ITUC’un ‘Dünya’da 1 Mayıs 
Raporu’ yayımlandı.
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18 Haziran 2015 Otomobil sektöründeki 
fiili grevlere ilişkin rapor yayımlandı. 

24 Haziran 2015 ITUC Küresel İşçi Haklar 
Endeksi yayımlandı.

7 Temmuz 2015 Avustralya Sendikalar 
Konfederasyonu ACTU heyeti DİSK Genel 
Merkezi’ni ziyaret etti. Heyet ayrıca Birle-
şik Metal-İş’in Teknik AŞ. ve Cam Keramik-
İş’in Serapool direnişlerine dayanışma zi-
yaretleri düzenledi.

23 Temmuz 2015 “ITUC İşçi Söyleşileri” ITUC 
Genel Sekreteri Sharan Burrow’un yanı 
sıra Cam Keramik-İş ve Dev Sağlık-İş üyesi 
direnişçi işçilerin katılımıyla Nevşehir’de 
gerçekleşti

28-29 Temmuz 2015 ILO tarafından 
İstanbul’da düzenlenen “Suriyeli Mülteci 
İşçilerin Durumu” konulu toplantıya Ulus-
lararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eli-
açık katıldı. 

2 Eylül 2015 ILO Genel Direktörü Guy Ryder 
işçi ve kamu çalışanlarını temsil eden 6 
Konfederasyon’un genel başkanlarıyla 
Ankara’da görüştü. 

3 Eylül 2015 L 20 hazırlık toplantısı 
Ankara’da düzenlendi. 

14-18 Eylül 2015 ETUC Genç İşçi Eğitim Se-
mineri İstanbul’da düzenlendi.

28 Eylül – 2 Ekim 2015 Paris’te düzenle-
nen ETUC Kongresi’ne Genel Başkan Kani 
Beko ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdü-
rü Kıvanç Eliaçık katıldı. Kani Beko ayrıca 
Fransız Sendikalar Konfederasyonu (CGT), 
Fransız Komünist Partisi (PCF) ve Fransa’da 
yaşayan Türkiyeli işçilerle temaslarda bu-
lundu. DİSK heyeti Yılmaz Güney ve Ah-
met Kaya’nın mezarlarını ziyaret etti.

2 Ekim 2015 İsveç Sendikalar Konfederas-
yonu (LO) heyeti DİSK Genel Merkezi’ni zi-
yaret etti.

10 Ekim 2015 ITUC, ETUC ve DSF Ankara 

Katliamı’nı lanetleyen açıklamalar yayım-
ladı.

11-12-13 Ekim 2015 Ankara Katliamı’na 
ilişkin gelişmeler İngilizce olarak dünya 
kamuoyuna iletildi. 

12-16 Ekim 2015 ETUC Genç İşçi Eğitim Se-
mineri Paris’te düzenlendi.

15 Ekim 2015 DİSK ve Fransız sendikaları 
Paris’te 10 Ekim Katliamı’na ilişkin ortak 
bir basın toplantısı düzenledi. Etkinlikte 
DİSK adına Sosyal-İş Genel Başkanı Metin 
Ebetürk bir konuşma yaptı.  

19 Ekim 2015 ILO Türkiye Direktörü Nu-
man Özcan DİSK Genel Merkezi’ne gelerek 
10 Ekim Ankara Katliamı’ndan dolayı baş-
sağlığı dileklerini iletti. 

21 Ekim 2015 DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB’nin Ankara Katliamı Raporu İngilizce 
olarak yayımlandı.

23 Ekim 2015 Çin Sendikalar Federasyonu 
(ACFTU) heyeti DİSK Genel Merkezi’ne baş-
sağlığı ziyareti düzenledi.

28-29 Ekim 2015 Brüksel’de düzenlenen 
ETUC Yönetim Kurullu toplantısı Ankara 
Katliamı için saygı duruşuyla başladı. Ge-
nel Başkan Kani Beko konuya ilişkin bir 
açılış konuşması yaptı.

29 Ekim 2015 Genel Başkan Kani Beko 
Brüksel’de CHP AB Temsilciliği’ni ziyaret 
ederek Kader Sevinç ile görüştü. 

30 Ekim 2015 Uruguay Eski Cumhurbaş-
kanı Pepe Mujica ve Uruguay Sendikalar 
Birliği (PİT-CNT) Uluslararası İlişkiler Sekre-
teri Fernando Gambera’nın katılımıyla İs-
tanbul bir toplantı düzenlendi. Mujica ve 
beraberindeki heyet daha sonra İzmir ve 
Eskişehir’de DİSK üyesi işçilerle buluştu.

3 Kasım 2015 ITUC heyeti Türkiye’deki 
mültecilerin durumunu görüşmek üzere 
DİSK Genel Merkezi’ne geldi ve Genel Baş-
kan Kani Beko ile görüştü.
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7-8 Kasım 2015 Uluslararası Maden İş-
çileri Semineri Hollanda FNV ile birlikte 
İstanbul’da düzenlendi.

13-14 Kasım 2015 L20 Toplantısı Antalya’da 
düzenlendi. Genel Başkan Kani Beko, Ulus-
lararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Elia-
çık ve Genel-İş Uluslararası İlişkiler Uzmanı 
Gonca Acaray katıldı.

14 Kasım 2015 G 20 Zirvesi’ne karşı yürü-
yüş Antalya’da düzenlendi. 

17 Kasım 2015 IŞİD’in Paris Katliamı’nın ar-
dından Fransa’daki sendikalara başsağlığı 
ve dayanışma mesajı gönderildi.

24-25 Kasım 2015 OECD Yönetme-
likleri ve Sendikal Haklar Semineri 
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 
düzenlendi. Seminere Sosyal-İş Genel 
Başkanı Metin Ebetürk, Uluslararası İliş-
kiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, Birle-
şik Metal-İş Uluslararası İlişkiler Uzmanı 
Eyüp Özer ve Gıda-İş Hukuk Danışmanı 
Erkan Ünüvar katıldı.

24 Kasım 2015 CGT Konfederasyonu’nun 
Paris Katliamı’na ilişkin açıklaması Türkiye 
kamuoyuna ve üyelerimize iletildi. 

26 Kasım 2015 Rusya Sendikalar Konfede-
rasyonu KTR Genel Başkanı Boris Kravc-
henko  ve Genel Başkan Kani Beko ortak 
bir barış açıklaması yayımladı.

26 Kasım 2015 DİSK üyesi sendikalar 
G.Kore Cumhurbaşkanı’na G. Kore Sendi-
kalar Konfederasyonu Genel Başkanı’nın 
tutuklamasını protesto eden mesajlar 
gönderdiler. 

27 Kasım 2015 ITUC Genel Sekreteri Sha-
ran Burrow Genel-İş Tunceli Şube Başkanı 
Erkan Yılmaz’ın tutuklanmasına ilişkin bir 
açıklama yayımladı.

30 Kasım 2015 FES Türkiye Temsilcisi Dani-
ella Kuzu DİSK’i ziyaret ederek Genel Baş-
kan Kani Beko ile görüştü.

7 Aralık 2015 Hazar Denizi’nde bulunan 
bir Güneşli Petrol Platformu’nda 32 işçinin 
hayatını kaybetmesi üzerine Azerbaycan 
Sendikalar Konfederasyonu’na (Azerbay-
can Hamkarlar İttifaqları Konfederasiyası, 
AHİK) taziye mesajı gönderildi.

10 Aralık 2015 Nobel Barış Ödülü’nü 
alan Tunus Sendikalar Konfederasyonu 
UGTT’ye tebrik mesajı gönderildi.

7 Ocak 2016 Genel Başkan Kani Beko 
Paris’te yaşanan Charlie Hebdo Katliamı’nın 
yıldönümünde Fransız sendikaları tarafın-
dan düzenlenen panele ve yürüyüşe ka-
tıldı.

8 Ocak 2016 Genel Başkan Kani Beko Fran-
sız Sendikalar Konfederasyonu CGT Genel 
Merkezi’ni ziyaret etti. 





KADIN KOMİSYONU
ÇALIŞMA RAPORU

1) SALDIRININ ODAĞINDA BİZ 
VARIZ, DİRENİŞİN ODAĞINDA DA 
BİZ OLACAĞIZ

Geçtiğimiz dönemde Sermaye- AKP it-
tifakı, sermayenin emek üzerindeki 
tahakkümünü genişletmek için tüm 

imkânlarını seferber etti. Neoliberalizmin 
ruhuna uygun bir biçimde çalışma rejimi 
baştan sona değiştirilerek esnek ve güven-
cesiz çalışmanın yerleşik hale getirilmesi 
hedeflendi.  Bu noktada kapitalizmle erkek 
egemenliği arasında kurulmuş tarihsel it-
tifaktan güç alınarak. neoliberal siyasetin 
ideolojik atmosferi yaratıldı. İktidar her fır-
satta muhafazakârlık ve erkek egemenliğin 
ana motifi oluşturduğu retoriği ile kadınları 
aile ve annelikle eşitleyen açıklamalara uy-
gulamalara imza attı. 

Kadınları hedefine alan tüm -uygulama ve 
söylemler kadın erkek eşitsizliğini derinleştir-
mekte kadınların yaşamlarının, emeklerinin 
değersizleşmesine yol açmaktadır. Bu yıkım 
politikasının toplumsal karşılığı kadın cina-
yetleri ve kadına yönelik şiddet vakalarında 
yaşanan artışla kendini göstermektedir.

DİSK Kadın Komisyonu böylesi bir dönem-
de hem kadın emeğine dönük saldırılara 
karşı bir set oluşturmak hem de kadın iş-
çilerin, işçi sınıfının birleşik mücadelesinin 
en dinamik unsurlarından birisi haline gel-
mesini sağlamak görevi ile karşı karşıyadır. 
Bunun için kadın işçilerin sesini duyuracak, 
varlığını, sözünü, eylemini görünür hale ge-
tirecek kısacası kadın işçilerin DİSK içinde 
aktif, değiştiren, dönüştüren bir özne olma-
sını sağlayacak, örgütsel, politik ve ideolojik 
hattı kurmak üzere yoluna devam edecek-
tir.  Bu noktada örgütsel açıdan Konfede-
rasyonumuz Tüzüğünde uzmanlık daireleri 
arasında Kadın İşçiler Sorunları Dairesi yer 
almaktadır.

Ancak, kadın işçilere yönelik DİSK bünye-
sindeki çalışmalar, bir önceki genel kurul-
dan bu yana, doğrudan bu alanda yer alan 
kadınlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yapılan tartışmalarda, DİSK içinde kadın 
alanındaki çalışmaların salt bir uzmanlık 
dairesi yaklaşımı içinde sürdürülemeyeceği 
sonucuna varılmıştır.

Gerçekleştirilen toplantılardaki ortak eği-
lim, mücadelenin doğrudan DİSK üyesi sen-
dikalardaki işyeri temsilcilerinden uzman-
lara uzanan geniş bir görev alanı içinde yer 
alan kadınlar eliyle yürütülmesi yönünde 
olmuştur.

Bu nedenle, geçtiğimiz dönem içindeki tüm 
çalışmalarımız, DİSK Kadın Komisyonu tara-
fından hayata geçirilmiştir.

Ortaya çıkan bu yapısal ve kavramsal 
farklılığın, 15. Genel Kurulumuzda Tüzük 
düzenlemesiyle kurumsal bir çerçeveye 
oturtulması da önümüzde görev olarak 
durmaktadır.

Ana hatlarıyla DİSK Kadın Komisyonu çalış-
maları aşağıda özetlenmiştir:

8 Mart 2012 Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
nedeniyle gerçekleştirilen mitinge Komis-
yon bir pankart ile katılım sağladı. 

25 Kasım 2012 25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve 
Mücadele Günü nedeniyle gerçekleştirilen 
mitinge bir pankart ile komisyon olarak ka-
tılım sağlandı. 

8 Mart 2013 Dünya Emekçi Kadınlar Günü ne-
deniyle bir araya gelen DİSK’li kadınlar, “BU-
GÜN 8 MART! SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ VAR!” 
bildirisini yayınlayarak 8 Mart’ın kadınlara 
resmi tatil olması için çalışma başlattı.
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23 Eylül 2013 DİSK Kadın İşçiler Sorunları 
Dairesi’nin işlevsiz kalması ve günümüz ka-
dın mücadelesine uygun bir yapılaşmaya 
kavuşturulması, bu alandaki çalışmaların 
sendikaların da katılımıyla yeniden baş-
latması amacıyla “DİSK Kadın Komisyonu” 
toplantısı düzenlendi.

2 Kasım 2013 DİSK, KESK ve TTB’nin çağ-
rısıyla birçok kadın örgütü, siyasi parti ve 
demokratik kitle örgütlerinden kadınların 
bir araya gelerek oluşturduğu “Kadın Eme-
ği Platformu” tarafından, “AKP’NİN KADIN 
İSTİHDAM PAKETİ: KİME MÜJDE!?” başlıklı bir 
kadın forumu düzenlendi. 

7 Kasım 2013 DİSK Kadın Komisyonu’nun 
da çağrıcısı olduğu Kadın Emeği Platformu 
2 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilen 
“Kadınlar Konuşuyor: AKP’nin Kadın İstih-
dam Paketi Kime Müjde (?)” başlıklı foru-
mun sonuç bildirgesini açıkladı. Bildirgede, 
“AKP’nin kadın istihdamı paketini kabul et-
miyoruz, taleplerimizin takipçisiyiz” denildi.

22 Kasım 2013 İstanbul’da DİSK Kadın Ko-
misyonu ve bileşeni olduğu Kadın Emeği 
Platformu,  “KADIN İSTİHDAM YASA TASA-
RISI KADINLARA DEĞİL SERMAYEYE MÜJDE!” 
başlıklı basın açıklamasını İstanbul Ticaret 
Odası önünde gerçekleştirdi. 

24 Kasım 2013 Ankara’da DİSK Kadın Ko-
misyonu ve bileşeni olduğu Kadın Emeği 
Platformu, 22 Kasım’da Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı önünde AKP’nin kadın 
istihdam paketini protesto etti.

28 Kasım 2013 İzmir’de DİSK Kadın 
Komisyonu’nun da bileşeni olduğu Ka-
dın Emeği Platformu DİSK Ege Bölge 
Temsilciliği’nde düzenlenen bir basın top-
lantısıyla kuruluşunu ilan etti.

16 Aralık 2013 Kadın Cinayetlerini Durdu-
racağız Platformu’nun Bursa’daki eylemine 
DİSK Kadın Komisyonu destek verdi.

8 Mart 2014- Ankara ve İstanbul’da düzen-
lenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü miting-

lerine DİSK Kadın Komisyonu pankartı ile 
katılım gösterildi..

İzmir’de Genel İş 3 No’lu Şube’de 8 Mart 
Dünya Kadınlar günü etkinliği kapsamında 
bir Kadın Emeği Semineri gerçekleştirildi.

24 Nisan 2014 DİSK Kadın Komisyonu top-
lantılarına da katılan bir DİSK’li ile ilgili yapı-
lan bir haberi protesto etmek, işçi düşmanı, 
cinsiyetçi haberlere “ARTIK YETER” demek 
için, sendikalardan, meslek odalarından, 
siyasi partilerden ve kitle örgütlerinden 
kadınlar,ensonhaber.com sitesi önünde bir 
protesto eylemi gerçekleştirdi.

26 Ağustos 2014 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
üyesi kadınlar, Ortadoğu’daki savaş politi-
kalarının tetiklediği kadın düşmanlığını ve 
kadınlara yönelen saldırıları protesto et-
mek için Ankara’da basın açıklaması dü-
zenledi.

14 Ekim 2014 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’li 
kadınlar KESK Genel Merkezinde “ Susmu-
yoruz, Barışın Tarafıyız!” başlıklı bir basın 
toplantısı düzenledi. Basın açıklamasında 
Kobené’deki insanlık direnişine destek ver-
mek ve hükümetin çetelere desteğini pro-
testo etmek amacıyla pek çok ilde barış 
talebiyle sokaklara çıkan kadınlara yönelik 
şiddet ve gözaltılar kınandı.

25 Ekim 2014 Şengal’den 
Rojava’ya,Kobane’den Ankara’ya başlıklı 
Panel düzenlendi

7 Kasım 2014 DİSK Kadın Komisyonu ve bi-
leşeni olduğu Kadın Emeği Platformu Yal-
vaç’taki iş cinayeti ile ilgili “ Trafik Kazası 
Değil, İş Cinayeti!” adlı protesto eylemini 
gerçekleştirdi.

13 Kasım 2014 İstanbul’dan Ankara’dan ve 
Diyarbakır’dan yola çıkan DİSK’li kadınlar 
Suruç’a gidip barış ve özgürlük için direnen 
kadınları selamladı, insan zincirine katılarak 
destek verdi. 

22 Kasım 2014 25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve 
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Mücadele Günü kapsamında düzenlenen 
eyleme DİSK Kadın Komisyonundan kadın-
lar “Rojova’dan Ankara’ya Kadınlar İsyan-
da” “İşte Evde Sokakta Kadın Katliamı Var 
Durduralım” pankartı altında yürüdüler.

30 Aralık 2014 DİSK Kadın Komisyonu bile-
şeni olduğu Kadın Emeği Platformu olarak 
hazırlanan “Asgari Ücret Raporu” kadınların 
asgari ücrete dair sorun ve taleplerini ka-
muoyuyla paylaşmak için bir basın toplan-
tısı düzenlendi.

17 Ocak 2015 İzmir’de DİSK Kadın 
Komisyonu’nun Kent Konseyi Kadın 
Meclisi’ne sunduğu öneri doğrultusunda 
kurulan “Emekçi Kadın Akademisi” açılışına 
katılındı.

28 Ocak 2015 Bileşenleri arasında DİSK Ka-
dın Komisyonu’nun da bulunduğu Kadın 
Emeği Platformu AKP hükümeti tarafından 
açıklanan Ailenin ve Dinamik Nüfusun Ko-
runması Programı’na ilişkin görüşlerini bir 
basın toplantısı ile açıkladı.

7 Şubat 2015 Ankara Kadın Komisyonu’nun 
“Güvencesizleştirmeye Karşı Haklarımız 
İçin Mücadeleyi Büyütüyoruz” sloganıyla 
örgütlediği Kadın Konferansı Genel-İş Genel 
Merkezi’nde toplandı.

22 Şubat 2015 Kadına yönelik şiddetin 
arttığı, kadın emeğini değersizleştirecek 
düzenlemelerin hız kazandığı bir dönem-
de DİSK Kadın Komisyonu “DİSK’li Kadınlar 

Buluşuyor!” isimli bir etkinlik düzenleyerek 
DİSK üyesi kadın işçileri buluşturdu.

8 Mart 2015 DİSK’li kadınlar da kuralsız, gü-
vencesiz çalışmaya, ayrımcılığa ve kadın 
cinayetlerine karşı sokaklarda, meydanlar-
da, etkinliklerde buluştu. İllerdeki merkezi 
etkinliklerin dışında DİSK üyesi sendikaların 
örgütlü olduğu iş yerlerinde bildiriler oku-
yarak, toplantılar düzenlenerek emekçi ka-
dınların mücadele günü kutlandı.

14 Mayıs 2015 İzmir DİSK Kadın Komisyonu 
tarafından Kadın Emeği Konferansı gerçek-
leştirildi.

21 Mayıs 2015 DİSK Ankara Kadın Komisyo-
nu, CHP ve HDP’nin kadın milletvekili aday-
ları ve işçi kadınlarla buluşturmak amacıyla 
bir forum düzenledi.

30 Eylül 2015 DİSK Kadın Komisyonu DİSK 
örgütü çapında bir yardım kampanyası yü-
rüterek sendikalarımızın sunacağı katkıları 
bir ziyaretle Cizre’de çocuklara ulaştırıp, ka-
dınlarla ve çocuklarla bir dayanışma buluş-
ması gerçekleştirdi.

14-15 Kasım 2015 DİSK üyesi sendikalardan 
kadın işçilerin katıldığı “İşçi Sağlığı ve İş Gü-
venliği Kadın İşçi Eğitimi” 14-15 Kasım 2015 
tarihinde İstanbul Büyükada’da yapıldı.

26 Aralık 2015 Ankara Kadın Platformu’nun 
çağrısı ile Kuğulupark’tan Konur Sokak’a 
kadar oluşturulan barış zincirine katılım 
sağlandı.





Konfederasyonumuzun 14. Mali Dö-
nemi  31.12.2015 tarihinde sona 
erdirildi.Dönem içindeki çalışmalar, 

14. Genel Kurulumuzda kabul edilen bütçe 
esasları çerçevesinde, Tüzük ve Yönetme-
lik hükümleri doğrultusunda, ilgili mevzu-
ata uygun olarak yürütülmüştür.

Sendikalarımızın değişen üye sayıları, 
DİSK’in bilinen mali güçlükleri göz önüne 
alınarak, Ana Tüzüğümüzün 28. maddesi(a) 
bendi gereğince 18-19 Kasım 2008 tarihin-
de yapılan DİSK Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu’nun tavsiyesi ve Yönetim Kuru-
lu’muzun 05.01.2009 tarih, 16 sayılı karar-
ları ile sendikalarımızın DİSK’e ödeyecek-
leri aylık üyelik aidat miktarı 01.01.2009 
tarihinden itibaren aidat aldıkları her üyesi 
için 1 günlük brüt asgari ücretin 1/17 ora-
nında hesaplanmaktadır.

Bilindiği gibi Konfederasyonumuzun büt-
çeleri, sendikalarımızın mali olanakları, ör-
gütlülükleri dikkate alınarak ve yine sen-
dikalarımızla yürütülen ortak çalışmalarla 
hazırlanmaktadır.

Asgari harcamalar temel alınarak hazır-
lanan bütçelerin, sendikal mücadelenin 

gereklerine uygun biçimde bir gelir-gider 
dengesine oturtulmasına çalışılmıştır.

Gelir-gider dengesinin sağlanamadığı du-
rumlarda, Konfederasyonumuzun düzen-
lediği veya katıldığı bazı etkinlik ve eylem 
için ayrıca bütçeler oluşturulmakta ve 
sendikalarımızın katkıları istenmektedir.

SGK Prim ve Muhtasar Vergisi borçları 
31.12.2015 tarihi itibariyle bulunmamak-
tadır. Aylık ödemeler düzenli yapılmakta 
ve SGK primlerinden %5 hazine indirimin-
den faydalanılmaktadır.

Bu dönemde Konfederasyonumuz demir-
baş kayıtlarında bulunan araç satılmış ve 
yerine yeni model araç alınmıştır.

Konfederasyonumuzun tutmakla yüküm-
lü olduğu tüm defter ve kayıtlar düzenli 
olarak tutulmuştur. 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş-
mesi Kanunu gereğince Yeminli Mali Mü-
şavir tarafından denetleme yapılmıştır.

14. Dönemin bilanço, gelir-gider cetvelleri 
ve 31.12.2015 tarihi itibariyle ana hesap 
mizanı ekte sunulmuştur.

MALİ DAİRE ÇALIŞMA RAPORU
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DİSK - TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU’NUN
13.02.2012 / 31.12.2012 YILI GELİR GİDER TABLOSU
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DİSK - TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU’NUN
 01.01.2013 / 05.04.2013 YILI GELİR GİDER TABLOSU
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DİSK - TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU’NUN
08.04.2013 / 31.12.2013 YILI GELİR GİDER TABLOSU
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DİSK - TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU’NUN
01.01.2014 / 31.12.2014 YILI GELİR GİDER TABLOSU
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01.01.2015 / 31.12.2015 YILI GELİR GİDER TABLOSU
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DİSK - TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU’NUN
31.12.2015 MİZANI
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A: AKTİF HESAPLAR

1- KASA HESABI

31.12.2015 tarihli kasa mevcudunu göster-
mekte olup, bakiyesi 12.119,55 TL.’dır.

2- BANKALAR HESABI 

Bankalarda bulunan vadeli-vadesiz hesapla-
rımızı göstermekte olup dönem sonu baki-
yesi 559.137,08 TL.’dır.

3- ÜYE SENDİKALARDAN ALACAKLAR

Tüzüğe göre tahakkuk edilmiş üyelik aidat-
larından oluşmaktadır. Dönem sonu bakiye-
si 3.253.948,31 TL.’dır.

4- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

İş mahkemelerine verilen teminatlar ve Rize 
Bölge Temsilciliği kira depozitosunu göstermek-
te olup dönem sonu bakiyesi 7.650,00 TL.’dir.

5- ARAZİ VE ARSALAR

Hazineden alınan arsa irtifak hakkı ön öde-
mesidir. Bakiyesi 1.000,00 TL.’dır.

6- TAŞITLAR

Konfederasyonumuz  makam aracı olarak 
kullanılmakta olup dönem sonu bakiyesi 
53.600,00 TL.’dir.

7- DEMİRBAŞLAR

Genel merkez ve temsilciliklerimize alınan 
mobilya mefruşat, büro malzemeleri, ma-
kine ve cihazlardan oluşmaktadır. Alınan 
tüm demirbaşlar Konfederasyonumuzun 
Bakırköy 13. Noteri 30.03.93 tarih ve 14596 
yevmiye numarası ile tasdikli Demirbaş Eşya 
Defterine kayıtlıdır. Dökümü mizanda olup 
dönem sonu bakiyesi 86.819,94 TL.’dır.

B: PASİF HESAPLAR

1-  BANKA KREDİLERİ

Konfederasyonumuz adına çıkarılan Kredi 
kartı bakiyesini göstermekte olup dönem 
sonu bakiyesi 2.189,64 TL.’dir.

2- SATICILAR

Faturaları geldiği halde henüz ödemesi ya-
pılmamış hesapları göstermektedir. Dökü-
mü mizanda olup dönem sonu bakiyesi 
24.000,00TL.’dır.

3- PERSONEL SENDİKA BORCU

Üyesi olduğumuz Sosyal-İş Sendikasına per-
sonel Aralık ayı ücretinden tahakkuk eden 
aidat borcunu göstermektedir. Dönem sonu 
bakiyesi 940,94 TL.’dır.

4- ÖDENECEK VERGİ VE SSK

Genel merkeze ait Aralık ayı vergi ve SSK 
borçlarını göstermektedir. Dönem sonu ba-
kiyesi 30.083,52 TL.’dır.

5- SENDİKA AİDAT TAHAKKUKLARI

Üye sendikalarımızdan henüz tahsil edile-
meyen, Tüzüğe göre tahakkuk edilmiş üye-
lik ödentilerini göstermektedir. Dönem sonu 
bakiyesi 3.253.948,31 TL.’dır.

6- VARLIK HESABI

Konfederasyonumuzun demirbaş varlıkla-
rını göstermektedir. Dönem sonu bakiyesi 
141.419,94 TL.’dır.

7- DÖNEM NET KARI-ZARARI

Dönem gelir gider farkını göstermekte olup 
dönem sonu bakiyesi 372.496,64 TL.’dir.

DİSK
TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

01.01.2015 - 31.12.2015 TARİHLİ BİLANÇOSU HAKKINDA AÇIKLAMALAR
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A: GELİRLERİMİZ

1- ÜYELİK VE DAYANIŞMA AİDATI GELİRLERİ 

Üye sendikalarımızın üyelik aidatları için 
yaptıkları ödemeleri göstermektedir. 
Dönem sonundaki alınan aidatlar toplamı 
1.695.903,47 TL.’dır. 

2- DİĞER GELİRLER

Yurt dışı seyahat bilet bedelleri, yurtiçi ve 
yurtdışı projeler, SGK Hazine desteği ve 
diğer etkinliklerimiz için sendikalarımızdan 
alınan gider paylarından oluşmakta ve 
dökümü mizandadır. Dönem sonu bakiyesi 
406.956,33 TL.’dır. 

3- FAİZ GELİRLERİ 

Bankalardaki döviz hesabımıza işlenen  kur 
farkı ve vadeli hesabımıza işlenen faiz geli-
rinden oluşmaktadır. Dönem sonu bakiyesi 
91.066,74 TL.dır.

B: GİDERLERİMİZ

1- PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ

Konfederasyonumuzun, genel merkez per-
soneline ödenen aylık ücret, ikramiye ve 
yasal ödentiler olup dönem sonu bakiyesi 
778.000,12 TL.’dır.

2- İDARİ GİDERLER

Konfederasyonumuzun genel giderlerin-
den oluşmaktadır. Dökümü mizanda olup 
dönem sonu bakiyesi 954.236,91 TL.’dır.

3- OTO YAKIT VE BAKIM GİDERLERİ

Konfederasyonumuz aracı yakıt ve bakım 
giderlerini göstermektedir. Dönem sonu 
bakiyesi 21.119,44 TL.’dır.

4- BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ

Rize Bölge Temsilciliğimiz idari giderlerini 
göstermekte olup dönem sonu bakiyesi 
17.213,20 TL.dir.

5- ÜST KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ

Üyesi olduğumuz ITUC ve ETUC’a ödenen 
aidat giderlerinden oluşmaktadır. Dönem 
sonu bakiyesi 22.239,68 TL.’dır.

6- EĞİTİM GİDERLERİ

Konfederasyonumuzun eğitim çalışmala-
rı, yayınlamış olduğu kitap, gazete, dergi, 
broşür, giderlerinden oluşmaktadır. Dönem 
sonu bakiyesi 28.320,55 TL.’dır.

DİSK
TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

01.01.2015 - 31.12.2015 DÖNEMİ GELİR VE GİDERLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR
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