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1- SUNU" i
j

Konfederasyonumuzun 11. Genel Kurulu; genelde j
emekçilerin özelde ise D!SK'in yo%un bask"larla kar$".kar- !
$"ya oldu%u bir dönemde topland". Bu dönemde; Demokra- ilf
tik Sol Parti (DSP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve J
Anavatan Partisi (ANAP)'nin kurmu$ oldu%u koalisyon hü- 1
kümeti, Uluslararas" Para Fonu (IMF) ile yapm"$ oldu%u an- !l
la$ma do%rultusunda yeni bir ekonomik program ba$latm"$- il
t". 11

Sosyal devletin tasfiyesini, özelle$tirmenin h"zland"nl- fi
mas"n", yeni vergiler konulmas"n", toplu sözle$melerin hedef il!

·::;

enflasyon oran"n"n alt"nda (yüzde 25) ba%"tlanmas" gibi un- !~
surlar içeren bu program,- do%al olarak, emekçilerin taleple- 11
riyle ve beklentileriyle çeli$mekteydi. i!

:;:;

!$veren örgütlerinin ve destekledikleri koalisyon hükü- 1
metinin tek seçenek olarak halka dayatt"klar" bu programa 1
kar$" aktif bir mücadele sergileyen D!SK, i$veren örgütleri- 1
nin her platformda gündeme getirdikleri a%"r suçlamalarla 1
kar$"la$t". !f

;"
!ktidar, D!SK'in ikna edilemeyece%ini anlad"%" nokta- I

da elindeki antidemokratik yasalardan yararlanma yolunu i!
:·,<

seçti. 11. Genel Kurul haz"rl"klar"n" tamamlama noktas"nday- 1
ken Temmuz 2000 istatistiklerinde 6 sendikam"z i$kolu ba- @

raj"n"n alt"na dü$ürüldü. i
;~

Mücadelenin böylesine keskinle$ti%i bir ortamda ger- ~
çekle$en 11. Genel Kurulumuzda olu$an yeni Yönetim Ku- ;)
rulumuz, daha ilk günlerden ba$layarak a%"r sorunlarla kar- 1
$" kar$"ya kald". 1

~~
i~~

•~;-;..-•~:~-;:.•·-~-.~•:;v:•;-.""·'.:•;•::-•:~;-;y:•.::::-,~""':-;~-:!;••:;:;.;.;""'°,;:;::,:_:"""-~-~~:•-...-;;::!!l'l!:;,:,<•;,!!!!!!!!•::-.-;:.~""':v.-;:•;-;-;~-.'-"";;-;::~,!!!1!.,-;.;•11!!'!;.,:::;;-~!!l'l!::-;~~--•·~-:-;-.:.!!l'l!;,,;-;.;;-."!il!.~:,-..~'-""~,:;;;:..:"""-~.._,:.!!!!!!!!.-..,..,~•:;~:.:.;;,""'-::.~,:..:""'·:.~::.-..-..!'-""·:s.;;m""'·~~~!lll!l,\._;.-;;""'-:.:(~""'--~~;;,.•;-;-;:..-.,,•·x;.-.;:""'~,-..,-...•...-;.-..;l!!!'I'~~,¾•·,._-..-..~•-:;;,,\.\,~-;,,;-.;,,,;:;~

D!SK 12. Genel Kurulu 1



Ekonomik alanda ya$an"lan sorunlar, demokratikle$me
alan"nda egemen çevrelerin ayak diretmeleri, giderek boyut-
lanan yolsuzluklar, toplumsal gerçekli%i göz ard" eden poli-
tikalar"n açt"%" yaralar gündemlere y"%"ld".

Toplumun tüm sorunlar"na kar$" duyarl" olan D!SK,
hemen her alanda gücünün yetti%ince mücadele verdi.

Yönetim Kurulumuzun çal"$malar"na ba$lad"%" tarihten
itibaren meydana gelen olaylar k"sa ba$l"klarla $unlard":

Cezaevlerindeki siyasi tutuklu ve hükümlülerin tecrit
edilmesine dönük "F Tipi Cezaevleri" tart"$mas" ba$lad". So-
runu uzla$ma ve insan haklar" temelinde çözmek istemeyen
iktidar"n giri$imlerine kar$" meydana gelen cezaevi direni$-
lerinde yüzü a$k"n ki$i ya$am"n" yitirdi. Yüzlerce tutuklu ve
hükümlü "ölüm orucu"na ba$lad", bir çok insan bu grevler
süresince öldü. Bu konuda ba$ta Konfederasyonumuz olmak
üzere birçok kurum ve ki$inin soruna adil bir çözüm için
ba$latt"klar" çabalar sonuçsuz kald".

Marmara Depreminin $okunu f"rsat bilerek "mezarda
emeklilik" yasas"n" ç"karan hükümetin plan"n" Anayasa Mah-
kemesi bozdu. Ancak iktidar Anayasa Mahkemesi karar"n"
hiçe sayan bir tutum ald".

Avrupa Birli%i 'ne üyelik konusu geçti%imiz dönemin
en önemli ba$l"klar"ndan biri olarak kald". Aday üyeli%imiz
onayland", koalisyon hükürneti taraf"ndan haz"rlanan "Ulusal
Program" beklentileri kar$"lamad".

Koalisyon hükümetinin bir biriyle uyumsuz üyeleri ara-
s"nda giderek t"rmanan gerginlikler zamanla demokrasi d"$"
yönetim heveslilerinin aray"$lar"n" gündeme getirdi. YoIsuz-
luk dosyalar" hükümet içindeki uzla$mazl"klar" art"rd".
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Hükümetin uygulad"%" IMF reçetesi her yerinden dö- :;
küldü, Milli Güvenlik Kurulu'nda ya$anan "Anayasa kitap- :1
ç"%"" tart"$mas", ülkemiz tarihinin en a%"r ekonomik krizle- :j

:!~

rinden birinin gerekçesi yap"ld". :I
::~;!

Bankalar batt", Türk Liras" dünyan"n en de%ersiz para- il
s" haline geldi, hükümet kar"$t", bakanlar istifa etti. Dünya 1
Bankas"nda üst düzey görev yapan bir vatanda$"m"z krize &
çözüm ad"na Bakan olarak atand", yeni programlar yap"ld". 1
!$veren kurulu$lar" sahnenin ba$kö$esine yerle$tirildi, emek- !
çilerin taleplerine kulak t"kand". 1

:~

~ider~k ..bir s~çim atmosferi yar~t"ld", ya_s~ar"n anti~e- ;!
~okratik ~ükumlennde_n _yararlanmak "steyen ikt"dar part"le- ili
n erken b"r genel seç"m"n tela$"na kap"ld". il

::!
·;;
=:<

J
§

t•:<
i@
:!:!
,:,!:

Seçim öncesinde "birlikte hareket edin" ça%nlanna k""- 1
. ~

laklar"n" t"kayan ve tek ba$"na iktidar olma iddias"ndaki ;J
CHP ikinci parti olarak parlamentoya girebildi. 1i

=~
J

Seçimlerin ilginç sonuçlar"ndan bir di%eri ise partinin !:!

genel ba$kan"n"n ald"%" bir ceza nedeniyle seçimlere kat"la- :i
:!

mamas"yd". Bu nedenle bir süre Ba$bakan kim olacak tar- :1.. '~
t"$mas" ya$and", ara bir çözüm bulundu. Once özel bir ya- J

::~

sa ç"kar"l"p, cezadan kurtar"ld", ard"ndan Siirt'e seçimin tek- 1
rarlanmas" için gerekli ko$ullar yarat"ld". AKP genel ba$ka- 1

:~
n" "Ba$bakan" yap"ld".. l

·:~
:~
~

Yeni hükümet di%erleri gibi önce IMF ile masaya otur- J
0···:·····w···••····•:;-;y·•·.;:!·····•··y:v(:·•·:.·,,·,:;•:•···••❖ ·••·:;·,·,·,w.·.;··'/::~.·i:'···':;/:><:'·<;·•;.·~•;.·•·:;,:-·•.::•;::·::V:••·.;g,·,::::{:·'}·-·Y•;:,,;,:;•{{\."-:'•\·:\Y-;\".,--::::·•·.:z;:-;,~:-;::-;_-:,;_-;5..-;,.·•:;;,:•:;~:;.,-;.;1-;,:!:;~;_~
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ve Kalk"nma Partisi (AKP) seçim sisteminin çarp"kl"%"ndan
yararlanarak parlamentoda tek ba$"na iktidar olacak ço%un-
lu%u sa%lad".



4

"; du, anla$malar"m tazeledi, verilen her görevi yerine getire-
l ce%ine söz verdi. !$ o noktaya vard" ki IMF art"k hüküme-
·:::.

j tin hangi yasay", ne $ekilde ç"karaca%"n" bile tayin eder ol-
~:•1 du.
, Uygulanan IMF reçeteleri nedeniyle ülke· yoksulluk, i$-
f sizlik, yolsuzluk girdab"nda bo%uldu. !nsanlar günlerce "öte-r": ki Türkiye"yi konu$tu.
}:

J Kriz sermaye için yeni f"rsatlar do%urdu, binlerce i$çi
! kap" d"$"na konuldu, bu yasalarla bu i$ yürümez denilip, ku-
l rfilsul:e:~;::g:n=tg:m:$m::· eder,

j toplant" düzenler hale geldi. !ç içe geçen bu ili$kiler, za-
t manla i$verenlerin isteklerinin hemen yasala$mas", istemedik-
il lerinin ask"ya al"nmas", yürürlükten kald"r"lmas" gibi uygula-
[ malara dönü$tü.
fl Yap"lan .her yeni düzenleme emekçiler aç"s"ndan yeni
F" bir sorunun kayna%" haline geldi. Kriz nedeniyle toplu söz-
t le$melerde "s"f"r zam" dayatmalar" yap"ld".
"t.! bask"l:n~:~"~~ :~a":!e::~ns;:;:a:evüz:::"::!:~:
f: ya$and"%" bir süreç oldu.
f
f Özelle$tirme furyas" art"k e%itim ve sa%l"k alan"na s"ç-
"t rad", hükümet okul binalar"n" da satmaktan söz eder oldu.
j Sosyal güvenlik hizmetlerinin de özelle$tirilmesinin ilk ad"m-
i lar" at"ld".
it-~t Büyük reformlar yap"ld"%" iddias"yla vergi sisteminde-
( ki adaletsizlik peki$tirildi. Kamu personel rejiminde ve ka-
l mu yönetiminde tehlikeli giri$imler ba$lat"ld".
~
f.,,
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!ktidar zaman zaman yapt"%" kimi uygulamalarla rejim :1
'~

tart"$mas"n" açt". Gerilimler yine kimi odaklar"n demokrasi 1
d"$" yönetim taleplerinin yükselmesine neden oldu. 1

'~
Ülkemizin en büyük kenti !stanbul'da be$ gün ara ile 1

patlayan bombalar tüm toplumda infial yaratt". Onlarca in- 1
;i
::~
J-:s
i\{
'-i

Tüm bu sorunlar uluslararas" alandaki geli$melerle da- ij
ha da boyutland", Berlin Duvar""nm y"k"lmas"ndan sonra or- l}

,;,:

taya ç"kan tek kutuplu yeni dünya düzeni, 11 Eylül 2001 il
tarihinde ABD'nin simgesi konumundaki üç ayn hedefe yö- il
nelik sald"r"larla farkl" bir noktaya ta$"nd". ti

Uluslararas" sermayenin ve ABD'nin siyasi, ekonomik i
il
-lil .
I}
:~
J
:iBu dönem ABD'nin tüm dünyaya patronun kim oldu- J

%unu göstermesi için bahaneler yaratt", önce sald"r"n"n suç- l!l
lusu ilan edilen Afganistan bombaland" ve i$gal edildi. Ar- ll
d"ndan yeni hedef olarak Irak seçildi, bombaland", i$gal edil- 1
di. Yeni hedefler aç"kland", h"z"n" alamayan .ABD yönetimi 1

~
~!
J

sa- il
::?:

*;®
Avrupa Birli%i'nin geni$leme süreci nedeniyle K"bns 1

konusu önem kazand", çözüm aray"$lar" ülkemizdeki iç tar- l
t"$malar"n polemik malzemesi oldu. Uluslar8!as" alanda yal- il
n"zla$an Türkiye çözüm_ bulma noktas"nda zerland". K"br"s- !I
l"lar üzerlerindeki bask"lara ra%men, kendi kaderlerini tayin, i
,.;.;:;-.~~;;;.-;::::~:;:;~:::::.-~x-::~:-::.:.:,..;:;::::-::.:.::-:::~::.:;:;;.s;:;:;:;:;:,,.;.:;:;:;.;:..;.:.m:.:.:=,:.:.::;_-::;;::.:H~=;:.::.:.;.;:;:::.:;~~::.;;......:.,~::.-:~-~:·i~::;;,i:-:;..,:.,-.-::;-.~v;~-.:;:..;,,-;;:;:;~...~::.~;,,~...~:.;.:..;.~:.::.:.~;::-.."\~:.:..-:..,",:;,··-:,;..~;,'.>.,,S.❖ ~~;-;-;,.,-......,.,.._......~J

san ya$am"n" yitirdi, yüzlerce insan yaraland", birçok bina,
tarihi ibadethaneler a%"r hasar gördü.

ve askeri gücünün simgeleri olan Beyaz Saray, !kiz Kule-
ler ve Pentagon'a yap"lan intihar sald"r"lar" tüm dünyada ye-
ni bir dönemi ba$latt".

Avrupa ülkelerini bile tehdit etmekten geri durmad".

Ülkemiz bu haks"z ve kirli ç"karlar için ba$lat"lan
va$lar"n içine çekildi, sava$a ticaret gözüyle bak"ld".
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l) bar"$ içinde çözüm konusunda kararl" bir mücadele verdi.

l Bir Anayasa aray"$"na giren Avrupa Birli%i'nde emek-
1 çiler kendi taleplerini bu Anayasa'da görebilmek için alan-
!] larda yerini ald". Emperyalizmin 1 1 Eylül sonras"nda gide-
l; rek yo%unla$an talepleri Avrupa Birli%i emekçilerini de teh-
f: dit eder hale geldi.
I! Uluslararas" veya ulusal alanda ya$anan bu ve benze-
~- ri olaylar tüm cepheleriyle D!SK'in mücadelesini etkiledi.

1 Yönetim Kurulumuz bu süreçte emekçilerin ortak so-
I runlar" kar$"s"nda birlikte mücadeleyi ve güç birli%ini ön pla-
! na ç"kard".
lr
:.1 ken, yakla$"mlarda görülen ayr"$malar nedeniyle zaman za-
! man toplanma zorlu%u bile ya$ad".
-r
f !$ güvencesi, i$sizlik sigortas", i$ yasas" gibi alanlarda
l di%er iki i$çi konfederasyonuyla ortak tutum alman"n yolla-
f!;l n arand". Ancak bu noktada Konfederasyonumuz son tahlil-
i de hep yaln"z b"rak"ld".
r.:t Bar"$ ve $iddete kar$" mücadelemizde en geni$ toplum
1 kesi.mini, emek ekseni etraf"nda bir araya getirme çabalan-
$ m"z oldu. Bu anlamda D!SK, KESK, T:tvfMOB ve TTB ile
tf bir merkez olu$turdu. Bombalar"n etkisiyle insanlar"n soka-
j %a ç"kmaya korktu%u bir ortamda, teröre ve $iddete teslim
j, olmayarak, di%er emek örgütleriyle birlikte alanlara ç"k"ld".
:::-t,

[ Seçim döneminde izledi%imiz hat ve getirdi%imiz öne-
:;;-

' riler tüm toplum kesimlerince dikkatle izlendi. Ba$"ndan iti-
l haren tutarl" ve demokrasiyi temel alan bir yakla$"mla so-,
l lun güç birli%ini olu$turma yönünde çaba harcand", ancakr! sonuç al"namad".
!!!--"""""'~!!'!'l;llll!'!"!!!!!-""""""~i!'!'!""!!!--!'!'!!'!"!!---------~//4;;7,,:.0-;~kY;//i,,,:wuM&M.::~;,7,.yp;,:;;,;;;,;,;-4~»;,;,N/~,-;,;,,r;,",t;;_:,;yx;,,;;;;;y;;,;;::;;:~~W4'7,'1/,ii;.,/;,;,);;:;;,;.;;-;;;:;;:~;:;~~;;,,:-4❖ ~W.:»t.-::;_;:;;;::;~;:;;;:-,;:::;1~~:;:;:,~;:;:;:;:;:::;;~;:::~;:.;:~,:;:;;:;:~;:;:~;.::.
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Genel Kurul kararlar"m"z do%rultusunda KESK'le ili$- :~
kilere önem verildi. Be$ ayn bölgeden Ank.ara'ya yapm"$ ol- 1

. 1
du%umuz yürüyü$ gibi ortak birçok çal"$ma gerçekle$tirildi. !

=~

Muhalif kimli%i nedeniyle D!SK, bu dönemde de ege- i#
::$

men çevrelerin, iktidarlar"n hedefi olmaktan kurtulamad". J
J

!lkelerimiz, kararlar"m"z sonuna kadar savunuldu. Mü- 1
::<

cadelemiz her platformda kararl"l"kla sürdü. Alanlarda veya 1
toplant" masalar"nda görü$lerimizle dimdik durduk. Teslim !il

olmad"%"m"z için iktidarlarca, i$veren örgütlerince suçland"k, !
cezaland"r"lmaya çal"$"ld"k. 1

:•~

Nereden, hangi kimlikle gelirse gelsin bask"lara, y"ld"r- /j

ma, karalama kampanyalar"na direndik. !
]

11. Genel Kurulda Genel Sekreter seçilen Murat Tok- :~
mak, ya$anan bir tak"m sorunlar"n ard"ndan görevini b"rak- j

:!t". Yönetim Kurulu'nda bo$alan üyeli%e birinci yedek üye J

olarak seçilen Mehmet Ali Akgün ça%"r"ld" ve görevine ba$- ij
:l

lad". Genel Sekreterlik görevine Musa Çam getirildi. ]
. l

4 Kas"m erken genel seçiminde C~'den !zmir millet- :"
vekili seçilen bir di%er üyemiz Enver Oktem'in yasa gere- !
%i bu görevden ayr"lmas" üzerine bu kez ikinci yedek üye ;!
Hasan Kaya Yönetim Kurulumuzda göreve ba$lad". Hasan 1
Kaya daha sonra Genel Ba$kan Yard"mc"l"%" görevini üst- j

:~

:!
A%"r sorunlarla dolu bir dönemi Yönetim Kurulu ola- 1

rak zor ko$ullarda geçirdik, bütçe yetersizlikleri nedeniyle :"
personel say"m"z" azaltmak zorunda kald"k. Y"llar"n" i$çi s"- ~

. j
n"f" mücadelesine vermi$, ya$am"n" DISK'le yo%urmu$ arka- j

Jda$lar"m"zdan bir k"sm"n"n ayr"lman"n s"k"nt"s"n" ya$ad"k. "

Yönetim Kurulumuz bu süreçte kararlar"n, politikalar"n 1
{:':··•.....w.;.;.·.;.·.·.·.;.·.··· ·(-·W•'•'·'••-:r:;:·:·;.·,:;:-·;. ·.·.·.·,;.:-:•:;;:-·;: ·-·::-:;-·--••',".';/·'·/:,:.·-•-·:~~·>. -,~::.•······-•.,w ;;:;:-y-:;;~-:_;.;-·.·.•;-;;:-y;,,s.:;,·: ·;: ~;~:x :::...::;,;,·-~:;:•·--: ,x:~~:::~~Y<··:·::;'J ;.-·-;::-;.;:-...;~l'J
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r olu$umunda ve birlikte hareket edilmesi noktas"nda Ba$kan-
-:::

!; lar Kurulumuza özel önem verdi. Süreç boyunca Ba$kanlar
I! Kurulumuz adeta geni$ bir Yönetim Kurulu, Yönetim Kuru-
l; lumuz ise kararlar"n icra organ" gibi i$lev gördü. Yine bu
j: dönemde Geni$letilmi$ Ba$kanlar Kurulumuz da s"kça top-
! land".
f

t At"lan her önemli ad"m"n, örgütümüzün taban"ndan ta-t
; van"na her a$amas"nda olgunla$t"r"lmas"na önem verildi.
!·
t ve üy~::~;:;;""::~:~:d:e:~z::d:a[;:::.!!~
[ çimlendirerek, ortak bir karar haline getirerek sürece müda-
;'. hale etti. Bu nedenledir ki kararl", onurlu ve herkesin tak-i dirini kazanan bir duru$ sergilendi.
1 Bu dönemde önemli bir ba$ar" da Konfederasyonumuz

• ; ile üye sendikalar"m"z aras"nda ya$anan uyumlu çal"$ma or-
j t~ oldu. Avrupa Birli%i'ne uyum çal"$malar" ba$ta olmak
11 üzere h"z" her gün artan toplant"lara, gündeme ba%l" olarak
1 ya$anan geli$melere sendik.alan"n"z"n yönetim kurulu üyele-
1 rinin ve uzmanlar"n"n verdikleri destekle zaman"nda müda-
[ hale edebildik.
:;:

f Çal"$malar"n ortakla$t"r"lmas" noktas"nda e%itim alan"n-
~

{ da ciddi geli$meler kaydedildi. Uluslararas" .ve ulusal dü-
fl zeyde gerçekle$tirdi%imiz ortak projelerle çok say"da i$yeri
f- temsilcisi, $ube· yöneticisi düzeyindeki . kadrolar"m"z çe$itli
f, konularda e%itimlerden geçti. •
t
f Bu alanda üzerinde durulmas" gereken bir di%er konu,
j Konfederasyonumuz ve üye sendik.alan"n"z"n e%itim dairele-
:.:·1 rinin sa%lam"$ olduklar" e$güdüm ve ortak çal"$ma ba$ar"s"-
~t d"r.

t,/2c!!;,h,;,JX,;;,>,;;;;,,;:,;f✓ ,M,;<W/-"//4;>p,>,/M,,:/4;;,;!!;;/ii¼i;4'-ü,WX¼,,✓ /0;!1/.'/✓ ;,,,,M;;;;;;<-;e>,.,,;;;.;;/,!!"M;;i,;;,s,;,.;;.;-;,::;w.-"•~::;;,::;;;;e;.ii,:':o;
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Örgütlenme alan"nda sendikalar"m"z"n vem"i$ olduklar" J
mücadelenin ortakla$t"r"lmas" için yo%un çaba harcand". Ör- 1
gütsel bütünlü%ün sa%lanmas" için D!SK Bölge Temsilciler il
Kurulu toplant"lar" gerçekle$tirildi, örgütlenme, toplu sözle$- il
me a$amalar"nda sorunlarla kar$"la$an sendikalar"m"za çok 1
yönlü destek sa%land". J

;❖

Geçmi$ y"llara oranla uluslararas" alanda daha aktif bir 11
dönem geçirildi. Üyesi oldu%umuz Uluslararas" Özgür Sen- 1
dikalar Konfederasyonu (ICFTU) ve Avrupa Sendikalar Kon- il
federasyonu (ETUC)'un düzenlemi$ oldu%u etkinliklere ülke- .....::·.•::

1
.!

mizden verilen seslere öncülük edildi. !
Yine Avrupa'daki çe$itli toplant"lara oldu%u kadar, mi- j

ting ve yürüyü$lere de bu dönemde katk" verildi. Bu an- l
lamda ilk kez yurtd"$"ndaki bir mitinge D!SK ve KESK ola- :j
rak kalabal"k bir grupla kat"l"m sa%land". l

;~

J
Yunanistan ve K"br"s, !srail ve Filistin sorunlar"na ili$- I

]
kin di%er emek örgütleriyle birlikte tarihsel izleri kalacak ça- "

1
1

!çinde bulunulan maddi olanaks"zl"klar"n kendini en *)
çok hissettirdi%i • alan yay"nlar"m"z oldu. Bu alanda geçmi$ ~

:::-

dönemlere oranla daha az say"da yay"n ç"kartabildik. Bunun- j/
~~

la· birlikte Birle$ik Metal-!$ Sendikam"z"n katk"lar"yla inter- 1i
net ortam"nda açt"%"m"z sayfam"zla çal"$malar"m"z konusun- 1
da bilgi vermeye çal"$t"k. 1·~

Çe$itli kurum ve kurulu$larla birlikte düzenledi%imiz ~
.,\

ile !

l"$malara imza at"ld".

irili ufakl" bir çok toplant", seminer, sempozyum, panel
hemen her alanda tart"$malara zemin haz"rlad"k. I

"J
::~

Bu dönemde ba$ar" say"lacak bir ba$ka geli$me de J
1 • ~

DISK-AR'"n yeniden çal"$malar"na ba$lamas" oldu. Ilk elde J
(····•:.::.::s:.,":.,.,:..•.,::.'"• •":>• ··••. ,,•;;• ·•.·· ..··:,.:·•,...ccx,,.··c ,··•;;;•·· ·,,:·····"; ······•,.·y.·.-··;; •,.:··, " • ..,~;,,.,,. ·; :·A··,/.····:··.,c·· ·• <·,,,,,,;i
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Enstitünün alt yap"s"n" haz"rlamaya a%"rl"k verildi ve ilk ürü-
nünü "2000 'li y"llarda i$çi s"n"f"n"n durumu" ba$l"kl" raporu
yay"nlayarak verdi.

Sermayenin piyasay" ve neo-Iiberal politikalar" kutsal-
la$t"rd"%", sosyal devleti tasfiye etmek ba$ta olmak üzere her
alan" sermayeye açma uygulamalar"n"n h"zla gündeme ta$"n-
d"%" bir ortamda, Konfederasyonumuz, I. Ulusal Sosyal Po-
litika Kongresi 'ni toplayarak önemli bir aç"l"m getirdi ve bir
ilke imza att".

Ayr"nt"lar" daire raporlar"m"zda dikkatinize sunulan bu
süreçteki çal"$malar"m"zda birçok eksikli%imiz oldu. Bu ek-
siklerimizi el.birli%iyle giderme yoIIar" arad"k. Tarihimizde
bir ilki gerçekle$tirerek, bir y"l öncesinden tarihini ilan edip,
tüm sendikalar"m"zla Genel Kurula haz"rlanmaya ba$lad"k.

Temsilciler kurullanm"zdan ba$layan süreç sendikalar"-
m"z"n genel kuruilanyla olgunla$t".

Bizleri önümüzdeki dönemde daha zorlu günlerin bek-
ledi%ini biliyoruz. 12. Genel Kurulumuzun bize rehberlik
edecek kararlarla, tüm örgütümüzü temsil gücüne sahip, ak-
tif bir yönetim yap"s"yla bu zorlu günlere haz"rlayaca%"na
inan"yoruz.

.
DiSK Yönetim Kurulu
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1
:;j

~~
.J
j
·;!
:J
(i
:;~

1
Son 20-30 y"ld"r gündemde olan küreselle$me art"k so- !

• -auçlar" üzerinden tart"$"labilir. Son çeyrek as"rl"k süreçte 1
dünya sosyal ve ekonomik ko$ullar bak"m"ndan iki kutuplu i!
hale gelmi$tir: Bu kutuplardan biri zenginli%in, refah"n, $a- 1
tafat"n yani sermayenin dünyas"d"r; di%er kutupta ise dünya l
nüfusunun büyük bir ço%unlu%u ve bunlar"n sefaleti, i$sizli- !
%i, sömürüsü yer almaktad"r. Küreselle$me bu anlamda dün- 11

:-~

yay" küçültmü$, birbirine benzer hale getirmi$tir. Dünyan"n !
iki kutuplu hale gelmesinden ç"kar sa%layanlar, bundan bes- :1

lenenler küreselle$menin iyi bir $ey oldu%unu dü$ünürlerken, j
::~küreselle$me ma%durlar" bu sürecin ac"lar"n" çekmektedir, ;

Küreselle$me esas olarak mali sermayenin gücünde 1
anormal bir art"$ olarak ya$anmaktad"r. Her türlü ulusal s"- 1
n"rdan, yasal düzenlemeden ve sosyal sorumluluklardan ar"n- [j

::~
m"$ bu mali sermayenin egemenli%i demokrasinin bugüne ili

::.~

kadar ki tek uygulanma alan" olan "ulus devlet" düzene%i- !
ni alt üst etmi$tir. Egemenlik ulusal s"n"rlardan, ulus ötesi- [~

:;~
ne ta$"nm"$, yerel ve ulusal düzeydeki iktidarlar bu ulus öte- ]
si sermaye iktidar"n"n uzant"lar" haline gelmi$lerdir. Bu sü- j

:::;:

reç parlamento seçimleri, siyasal iktidarlar olu$umunu anlam- I
·X:

s"zla$t"rmaya ba$lam"$t"r çünkü ulusal s"n"rlar içine hapsedi- !
len seçmenlerin (vatanda$lar"n) ulus ötesi sermaye iktidar"n" 1
s"n"rlayacak araçlar" ortaya ç"kmam"$t"r. 1

. :~
Iktidar"n bu devir i$lemi, zaten iktidar mekanizmalar"n- lj

"dan d"$lanm"$ olan geni$ halk kitlelerini daha fazla siyasal i
l

---------------------~••!!;.··;,· •.·.·,·: • •.• • • •... · < :~:•; .·.• ·.·.·.- :::: -· • ·:;: ~•··;··::·.-.. :,• .,. • • / ~·:······· ·.•.· ··\--·.=-:: ...;.·.·. ·:.-.·.- ·x-/:s-:• • '":'•:...•:::•··:::·· ··:··•···:.:,\·;_;:~;:;:;;-Y ···~: ::::•:~•-···•;,; ·s,:,.:r~x-.:•>::r•:c\:.•:s•... <·····;.:;·.;;;;...;;·:•·:········ ·.·.•·_-\~~

Küreselle#me;
NEREYE G!D!YORUZ?

G!R!$
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" mekanizman"n d"$"na itmi$ ve bu yolla demokrasiye ciddi
) bir darbe indirmi$tir.r
t Mali sermaye egemenli%indeki inan"lmaz art"$, serma-
j yenin dünya geçim ve üretim kaynaklar" üzerindeki mutlak

1 ~=lrni;:~::!e::eh=r!: s=:.•=erih":: ;y:::
J la$t"rmakta ve dünyay" nüfusun büyük ço%unlu%u aç"s"ndan
!i ya$anmas" imkans"z bir yer haline çevirmektedir. Do%al kay-
) naklar"n hoyratça tüketimi, yoksulla$ma, insanlar"n fiziksel,
?:·

j: sosyal ve siyasal olarak mülksüzle$tirilmesi son çeyrek as"r-
~· da h"zla yayg"nla$makta ve bunun gerçekle$me h"z" gelecek,.! hakk"nda kötümser dü$üncelerin hakim olmas"na neden ol-
?:! maktad"r.

Küresel ekonomide krizler, giderek s"kla$an aral"klarla
f ve giderek daha derinli%ine ya$anmaya ba$lam"$t"r. Kamu-
f nun tasfiyesi, sosyal harcamalarda k"s"nt"ya gidilmesi, sava$-
l 1ar gibi uygulamalar"n hepsi kapitalistlerin krizlerini a$mak
f için ba$vurduklar" geleneksel yöntemlerdir.
r:

[ tü alt üst olu$ ve hareketlilik, bu sürecin ma%durlar" özel-
f likle de i$çi s"n"f" aç"s"ndan pek çok sorunu beraberinde ge-
{ tirmektedir. Sermayenin ulus ötesi hareketlili%i, mülksüz
1 emekçi say"s"ndaki ola%anüstü art"$lar, i$gücünün bile$imin-
i de kad"n, göçmen, genç i$çilerin kat"l"m"yla meydana gelen
1 önemli de%i$iklikler, i$çi s"n"f" örgütleri olan sendikalar" ye-
f ni politikalar ve at"l"mlar konusunda zorlamaktad"r.
f.:,.
1 !$çi s"n"f"n"n yap"s"nda meydana gelen önemli de%i$ik-
"~ likleri kucaklayabilmek, örgütlü gücü geli$tirmek ve kazan"l-! m"$ haklar"n kayb"n" önlemek, yeni ko$ullara uygun ve i$-
i çi s"n"f"n"n büyük bölümünü kapsayacak hak kazan"mlar" el-
";;0;;,;;//2:0.:.x:;::;,;.,z;y;,.,;-.,¼;:,;;:;:;:;";;;;;;y✓,,/✓.;_;;;,.:,,,,.,;;.:..;-;;;;,;t:x-;;;-;-.,q;,-;,.:-..:r;:r;,;-;;:;q,:.;,;,4;;;,;;;~:,:,;,/4;:,;,,.;m;,;-p.;,_;,,,,;;;,»;;:;,,:,;;;;½;;.::.:;;,;:,:~,.::;;;;::-.:;;;,✓,:;~:;:;:;,;;:;:J}:;:;:::m::":::::::::;-.::.;:;:;:;:;:.:;-;;;;:::~:::~~;:,;
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de etmek sendikalar"n önünde gerçekle$tirilmeyi
görevler olarak durmaktad"r.

bekleyen J
\i
·"i
~:·"
1
1
''l

Dünyan"n en zengin 200 ki$isinin sahip olduklar" top- ~
lam servet, yeryüzündeki en yoksul 2.5 milyar insan"n top- j
lam gelirinden fazlad"r... !il

''i;:,;
Dünyan"n en zengin 3 ki$isinin servetlerinin toplam" 1:!en yoksul 48 ülkenin gayri safi yurt içi has"las"ndan fazla- "

j
J;·~
::~ .
::~
:;~
:;~

illi
::~

:*:*

Dünya üzerindeki 89 ülke son 10 y"l içinde 23 kat l!l
yoksulla$m"$t"r... ll

:s
-:<

Dünya genelinde söz konusu yoksulla$ma her geçen j
\

gün artarken son 10 y"l"n verilerine göre refah düzeyi yük- il
selen ülkeler ABD, Avrupa Birli%i üyesi ülkeler ve Japon- 1

,:(

ya'd"r... 1f
ABD, Avrupa Birli%i ülkeleri ve Japonya uluslararas" !j

üretimin %86's"m, uluslararas" ticaretin %82'sini kontrolleri :j
;:~

alt"nda tutarken bu rakam en yoksul 48 ülke için %1 'dir... il
~~

Zenginlik ve sefaletin iki kutuplu dünyas"

Küreselle$menin bilançosu çok nettir. !$te baz" göster-
geler:

d"r...

Dünyan"n en yoksul ülkesine k"yasla en zengin ülke-
sinde ki$i ba$"na dü$en milli gelir 228 kat daha fazlad"r...

Dünyan"n en yoksul 83 ülkesinin son 7 y"l içinde öde- l
~}
:~dikleri d"$ borç faizi anaparan"n 5 kat"d"r... :"
:~

G-7'ler diye an"lan en geli$mi$ 7 ülke dünya nüfusu- 1
nun %11 'ini olu$turmakta, buna .kar$"n dünya toplam jj

:~

1:1·:~
}.i1111,··;•.,......•......•..,·,·•.y•· .....•, ·,•.· ,•v""··.,•· .·,.•,,...""""• .,""···,•......."""":c;·1111• • ,•·.::·1111,•··•""·,.,•"",""'··:·c<""'·,·'·""'·,;-;""'F""··"'""w""··,·,""'··,.:1111·,;::·•·9""•c·•....·.•1111·cc;i'1111·<·\c1111··c:""··;«,""'·"·''""':···«""c,«""""··;s·"""",r""...,..!ll!li,,s"•

GSMH'sinin 2/3'üne sahip olmaktad"r...
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f Son 20 y"l içinde küresel sermaye i$lemlerinin dünya
1 üretimine oran" 1 'e 15'ten l 'e 78'e yükselmi$tir. Bir ba$ka
f deyi$le üretim için harcanan her 1 dolara kar$"l"k 78 dolarl spekülatif olarak kullan"lmaktad"r.
S.! Her y"l açl"k yüzünden dünyada 38 milyon insan öl-
~=:·! mekte 800 milyon insan ise yetersiz beslenmeye ba%l" has-
,, tal"klarla sava$maktad"r...;;
[ Avrupa Birli%i ülkelerinde parfüm ve kozmetik ürün-
rf leri için 1999 y"l"nda harcanan para 28 milyar dolar, ayn"
li rakam ABD'de 32.8 milyar dolard"r.,,. .
{

Birle$mi$ Milletler !nsani Geli$me Raporu'na göre
-1 dünyadaki açl"%" ve temel sa%l"k sorunlar"n" asgari düzeyde
f çözebilmek için gerekli para ise 13 milyar dolard"r...

; New York $ehrinin elektrik tüketimi bütün Afrika k!-l tas"n"n toplam elektrik tüketiminin yar"s"ndan daha fazlad"r...
1 Ve bütün bunlara ra%men ABD'de 45 milyon insan sokak-
j; larda ya$amaktad"r...
f;
fl da günde 1 dolardan az tüketerek ya$amaya çal"$"yor.
kr:~:
!,
y En zengin 20 ülkenin ortalama geliri en yoksul 20 ül-
f kenin 74 kat"d"r.
l Yukar"daki bilanço çeyrek as"rd"r küreselle$menin in-
i sanl"k üzerinde yaratm"$ oldu%u tahribat" ortaya koyuyor.
r.
} Zenginlik ve sefalet dünyan"n farkl" bölgelerinde ku-
l tupla$rnan"n ötesinde, bölgelerin kendi içinde de ya$anan bir
e
j durumdur. Yani sadece dünya geli$mi$ ve azgeli$mi$ ya da
j zengin ve fakir ülkeler olarak kutupla$mam"$ ayn" zamanda
f,,.l!!!!!!!!!!"""""-------------------9//,d#jj/;%..-,.;'.,,.y/,.7j/,'/4'/;;~-;,;,;;-.;:;,;.,;,;,_;;,;,;,;;.-;;0:i;;,z,,;:,,,,;;,;,,;,;,;,,.·.,.;,;,.,,;,.,,4:;~;,;-#_;;;-;:,,.~~;,j~%'f',i/,!:r..:!-A.1/i'.-'/,(U/h:!/);;~✓.:,:,;.,~;,;iU,};'/,.j.ri'~;~;,;:!:~;:-,.::;::.;::;;.,;-;:;.,;;.;:;-;;,::;;-;-;»;.-;:;:;:::;,;;-;~-;;~:•;;;~;;:
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2.8 milyar insan günde 2 dolardan, 1.2 milyar insan

1 milyar insan"n içme suyu yok...



ülkeler kendi içlerinde zenginler ve yoksullar olarak kutup- •f

la$m"$lard"r, Giderek büyüyen, ama giderek daha az say"da 1
insan taraf"ndan kontrol edilen ya da mülk edinilen sermaye i
. Jb"r tarafta toplan"rken, giderek kalabal"kla$an, her türlü üre- 1
tim ve geçim araçlar" mülkiyetinden yoksun, dolay"s"yla an- 1

,,!
cak emek gücünü satarak ya$ayabilecek olan ancak bu $ans" i

'"bile bulmakta zorlanan mülksüzler di%er uçta toplanm"$t"r. fi
i
!

Küreselle$me, sermayenin, mallar"n ve i$gücünün ser- •~
::"

best • dola$"m"n"n h"zlanmas" ve artmas" olarak tan"mlanmak- !l
::~

ta ancak bunun i$gücü aç"s"ndan pek de do%ru olmad"%" he- j
men hemen tüm iktisatç"lar taraf"ndan kabul edilmektedir. !
Bu nedenle, di%er iki alandaki geli$meler, küresel bir eko- 1,,!
nominin durumunu de%erlendirmek için kullan"lmaktad"r. 1

"
2000 y"l"ndan itibaren bu iki alanda gözle görülür bir il

gerileme ya$anmaktad"r. 2000 y"l"ndaki büyümesi çift hane- !i
li_ r~aml~l-~ ifade edilen uluslararas" ticaret, 2?,.0"" kes- f
kin b"r du$u$ ya$am"$t"r. 2001'de ya$anan bu du$u$ sadece !
1980-1982 döneminde ya$anm"$ olan resesyondan (durgun- )!
luk) beri ilk defa dünya ticaretinin dünya üretiminin gerisi- [I
ne dü$mesi anlam"na gelmemekteydi, ayn" zamanda ticaret ~
hacimleri de ilk defa dü$mekteydi. 2002'deki k"smi topar- 1
lanma, ticaretin üretimi a$t"%"na i$aret etmekle birlikte, ara- 1
daki fark son en y"l"n en dü$ük düzeyinde kal"yordu. • !

:::":
}

Dolay"s"yla gerek uluslararas" mal ticaretinde, gerek j
sermaye hareketlerinde 2000 y"l"ndan itibaren ya$anan geri- l
leme, 2002'deki k"smi ilerlemeye ra%men 1990'1ar"n ikinci lf

1
yar"s"nda ya$anan h"zl" büyümeyi kar$"lamaktan uzak kalm"$- j
t"r. Bu küresel ekonominin i$leyi$inde bir t"kanman"n,' dün- 1
ya piyasalar"nda bir k"r"lman"n ilk -i$aretleridir. j
;;;;;;:;:~::~~::;:::;:;;:;:::;:;:;::;:~:;:;::;;:;:;:.:::;;;;;:::;;;:;;;:::;~:;::;;:;:;;;::::;;~:;;;_;;:;:;:;::;;~~•~;:::.::::;:;;;:;:;;;:::.:~;;:;~:~~:.::.::::~:;_;;~;;;;:;:.:::.::.::~:~;;__~:x:.::::;;._;:::~;,,;,;:.x_~;;;;:._:;::;.;:;:;;::;_;:::;,;:_.~~❖ :.::.x~:;~;,;~;;;;:;,::;.,x;;:;,~;::,.;:;:~x::~.;.:;~::~~;~~«,;;..::.._.:,;,;~:❖ ~\;;i.;,.._~J
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Küresel ekonomi: T"kanma



w Dünya ekonomisinin 1990'l" y"llarda ABD ekonomisi-
) ne artan ba%"ml"l"%", ayn" zamanda ABD ekonomisindeki bir
!; durgunlu%un etkisinin de gizil bir güç olarak birikmesine ne-
"t: den oldu. ABD ekonomisindeki durgunluk, Avrupa Birli%i'ni
i özellikle de Euro bölgesini olumsuz etkiledi. Bu bölge ay-
j nca Euro'ya geçi$ sürecinin getirdi%i bütçe k"s"tlar" alt"nda
t oldu%undan, dünya ekonomisindeki yava$lamaya kar$" önlemtI almakta zorland".
!•"

t": Dünya ekonomisinin yava$lamas"ndan geli$mekte olan
[/ ülkeler de pay"n" ald". Ancak bu bütün bölgelerde ve böl-
;,.--

l: gelerin kendi içinde ayn" biçimde ya$anmad". Do%u Asya
l çabuk toparlan"p 2003'de ata%a kalkarken; Latin Amerika re-
1 sesyona girdi. Geçi$ ekonomilerinde (eski Do%u Blok'u) bü-
f yüme, iç talep nedeniyle gücünü korumakla birlikte, tek tek
f ülkeler aras"nda önemli farkl"lar olu$tu.
r
f Küreselle$me dünyan"n farkl" bölgelerinin ve ülkeleri-i nin farkl" h"zlarda geli$mesine ve sonucunda da ülkeler ve
fi bölgeler aras" e$itsizlik ve kutupla$man"n art"$"na neden ol-
.[ mu$tur. Kuzey-güney ayn"n" co%rafi olmaktan ç"karak küre-
ji selle$mi$, Kuzey'in kendi içinde bir kutupla$ma ya$anm"$t"r.
!~~;, Küreselle$menin dünyay" birbirine benzer hale getirdi-
f %i iddias" sermaye hareketleri aç"s"ndan de%erlendirildi%i za-
t man da kar$"l"k bulmamaktad"r. Sermaye kararlar"n" verirken
! mekansal farkl"l"klara özel bir önem vermektedir. Sermaye-
! yi kendilerine çekmeyi ba$aranlar ile ba$aramayanlar aras"n-! daki farkl"la$ma ve dolay"s"yla e$itsiz geli$me hükmünü sür-
i dürmeye devam etmektedir.. r
1 Küreselle$me sadece zengin ve yoksul ülkeler aras"n-
f daki fark"n aç"lmas"na neden olmakla kalmam"$, ayn" zaman-! da yoksul ülkelerin kendi aralar"ndaki fark"n büyümesine de
";..ü'l,,'.ir/✓/////.0."i/h}/';;,,;-;,:,,;,:;;;;;;.;;-;,;;,:~,;:;-;";: :;,;~;iU/2;"/QM:~,;J"/&.///i;½»IM//l¼;i;j.:~;i;;;_.;;;-;7;,;,,.:,;,;,;,;;;,;%_t,::WhM/ü.::;:,,;;:;x;:;; :.:~~x:;:,;~;1;;;;::.:~~»~;:~_::;:,:»;1~;:;;:::~:.:~::;::::~:;;;:~~;:;:,:;:;:;:;:;:;:
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neden olmu$tur. Teknolojinin dünya yüzeyine e$itsiz da%"l"- j
m" da ayn" $ekilde ülkeler aras"ndaki e$itsizli%e etkide bu- 1
lunmaktad"r. Dünya ekonomisinde tar"msal ve mineral ürün- J.

'*lerden, bilgi ve hizmetlere do%ru yönelim, kimi ülkelerin J
. ~J

marjinalle$mesine yol açm"$t"r. Merkez ülkelerinde modem 1
tar"m ve biye-teknoloji uygulamalar" di%erlerini önemsizle$- i

:,'1,

tirmi$tir. Azgeli$mi$ ülkelerin dünya ihracat"ndaki paylar" l
dü$mü$, 1950'lerde yüzde 19 olan oran 2000'lerde yüzde {!

::~

7'lere gerilemi$tir. I
11980'lerle birlikte önemli at"l"mlar gerçekle$tiren Latin :"

Amerika ülkeleri küresel ekonominin içine girdi%i kriz du- .j
&romuyla birlikte en ciddi darbeyi yiyen ülkeler olmu$lard"r. 1

Ticaret ve mali serbestle$me d"$ dengelerin kötüle$mesine, :~
iilborcun yeniden art"$"na neden olmu$tur. Yüksek faizlerle 1

borçlanma mali dengeleri kötüle$tirmi$ ve mali uyumun kap- :I

sam"n" daraltm"$t"r. Teknolojik olarak geli$mi$ sektörlere yö- l
Jnelme i$i darbe yemi$ ve emek yo%un sektörler dü$ük üc- i::~

retli di%er ülkelerin rekabeti alt"nda ya$ayamaz duruma gel- ~
mi$ler ve sonuçta Latin Amerika ciddi bir sanayisizle$me 1
tablosu ortaya koymu$tur. ll

·~Yoksulla#ma ·~
ii
·=~

Dünya Bankas"n"n yay"nlad"%" 2001-2002 Dünya Kal- ]
k"n"na Raporu verileri, yoksullu%un dünya çap"nda ula$m"$ 1
oldu%u noktay" gözler önüne sermektedir. 1987 y"l"nda gün- 1
de 1 dolar"n alt"nda harcama ile ya$amak zorunda kalan top- !
lam nüfus 1.2 milyard"r. 1998'e gelindi%inde say" de%i$me- ;],"
mi$tir. Avrupa ve Orta Asya bölgesinde yoksulluk oran"nda !
ciddi bir art"$ söz konusudur. 1987'de 1.1 milyon olan mut- ~

,{

lak yoksulluk s"n"n alt"nda ya$ayanlar"n say"s" 1998 'e gelin- I
di%inde 24 milyona ç"km"$t"r. Latin Amerika, Alt Sahra Af- 1
;.;.:; r : q :..:,:.s.•::::«••:; • --~· • • • •.• • •.• •.• • •.• ,; :;. ·•··.<>:' •.•.· • •.•.•.··•»;:;:;:;•_;:;:.~i~>~~.--·-:•;·:·:;__::-:,:;;,~~::vx:~ · ·:>::..·•·;,:,; •;;·••·::···~---::::-•::•:..:.:;- -:":,··:-'-':'.-'~•.:--·-··•:~':•·•,';;~~;,•·:;:.::,·~~~x~<.:.~=•:~,-:.,;::-:_~":-~:-~•~;j
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t rikas"'nda hemen hemen de%i$im olmam"$, Do%u Asya- Pa-
l sif"k, Orta Do%u, Kuzey Afrika ve Güney Asya'da tedrici
! dü$ü$ler ya$anm"$t"r.
::;::rr, Dünya gelir da%"l"m"ndaki bozulman"n ard"nda yatan
J nedenler aras"nda yabanc" sermaye giri$ini saymak mümkün-
I dür. 1960'1arda dünya has"las"n"n 4.4'ünü olu$turan do%ru-
! dan yabanc" sermaye yat"r"mlar" sto%u 1990'da ikiye katlan-
!: m"$t"r. Dünya has"las"n"n giderek daha büyük k"sm" ulusö-
j tesi $irketler taraf"ndan kontrol edilmektedir. Çok uluslu $ir-
/J ketler dünya gayri safi has"las"n"n yakla$"k dörtte birini elin-
j; de tutma noktas"na gelmi$lerdir.
f
t-
j yönelik üç temel mekanizma vard"r:
rr,, 1- Geli$mekte olan ülkelere yap"lan yabanc" sermaye
~··f yat"r"mlar" sektöre! düzeyde farkl"l"klar yaratmaktad"r. Ya-
f banc" sermaye yat"r"mlar" tekelle$me e%ilimleri ve istihdam"
f daralt"c" politikalar" nedeniyle gelir da%"l"m"n" kutupla$t"r"c"i etkide bulunmaktad"r.
! 2- Çok uluslu $irketler yerel kredi kaynaklar"n"n bü-
J yük bir bölümünü kullanmalar"na ra%men karlar"n önemli bir
li k"sm"n" ülke d"$"na ç"karmaktad"rlar. Aynca küçük ve orta
f büyüklükteki i$letmelerle kurduklar" ba%yerli sermaye kadar
f; güçlü olmad"%"ndan, bu kesimleri olumsuz etkilemektedirler.
! • 3- Yabanc" sermayeyi çekebilmek için devletler, i$çi-
~:f lerin pazarl"k gücünü azaltan ve alt s"n"flar"n yukar" do%ru
zl hareketlili%ini s"n"rlayanpolitikalar uygulayarak e$itsizli%i ar-
J t"rmaktad"rlar. Vergi muafiyetleri, kar transferi için güvence-
f Ier ve i$çiler aleyhine i$ •yasalar" bu politikalar"n en çok
f rastlanan biçimleridir.
r:
?
!·~~/4;,...f;-;;:..:;-;;;,,,✓,"":;w...:""·;-;;::;.;..,.:;,;,;,ö!!!!.:,'",//,e""!!.;,.~,½""";;,,;;,_""~;:,,;-;:..y;,,;,✓,.:..,¼;,""·»;-»..@.i.,;""·!;,;;..,;;¼"!!l!};,;,;,,""·~p,,h""''.,.,:-//,""'M;•:,:""·;;--,17,....1/i;.;,,""'-.;;;;:~""'»;::::"";~~:;."!!l!,;,;~;»""··~M--t;-✓,;""~,.;;:-.:;,...~/;;,...;:y;;,r.""·:;:-,:;.;:"°"w;,....""··;;:j;.""'·~;"-);""";;.;-.;;:,""·:~:;:;""':'(i:"""';:;;~i.:!""'~::;;;,""·:;:;;;:;!-;:;:;:;:;;
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Yabanc" sermaye giri$i ile e$itsizlik aras"ndaki ili$kiye



Küresel ekonomi ve ulusötesi $irketler kar$"s"nda hare- ;~
ket serbestisini yitiren yerel siyasal otoriteler çok uluslu $ir- lj
ketlere ve IMF Dünya Bankas" politika ve taleplerine daha 1
ba%"ml" hale gelmi$lerdir. Bu çevreler kredi silah"yla, yap"- 1
sal uyum politikalar"n" ve ücretlerin bast"r"lmas", sosyal ve j
çevresel standartlar"n dü$ürülmesini te$vik yoluyla da geli$- !~
mekte olan ülkeler aras"nda rekabetçi bir ortam yaratarak 1
hem do%rudan, hem de dolayl" biçimde ekonomik ve sosyal :1
politikalar" denetleyebilmektedirler. !~

::~

Dünya çap"nda gelir da%"l"m"n"n bozulmas"n"n bir di- Jjj

%er nedeni uluslararas" ticarettir. Uluslararas" ticaretteki ser- j
bestle$me özellikle dü$ük vas"fl" i$çilerin ücretleri üzerinde !

. 1
a$a%"ya do%ru bir bas"nç olu$mas"na neden olmaktad"r; Ay- 1
n" $ekilde devletin gelire yapt"%" do%rudan ve dolayl" mü- i!i
dahaleler de gelir da%"l"m"n" olumlu ya da olumsuz etkile- :,"

yen .etkenlerin ba$"nda gelmektedir. Örne%in, neo-liberal po- t
litikalann dolayl" vergilere vermi$ oldu%u a%"rl"k gelir da%"- ~

:"
::s

!I::~
j]

Çal"$ma sürelerindeki de%i$im yoksullukla ili$kilidir. 1
De%i$ik ülkelerde y"ll"k ortalama fiili çal"$ma süresi 1999- !
2002 döneminde dü$ü$ göstermektedir. Bir tarafta çal"$ma !J
sürelerinin dü$mesi, di%er taraftan i$sizli%in art"$" çeli$ik bir !f
tablo olu$turmaktad"r. Teknolojinin ula$m"$ oldu%u düzey iti- ~
bariyle çal"$ma sürelerinin k"salmas" yolunda bir bas"nç ol- i
du%u ortadad"r. Ancak kapitalist egemenlik alt"nda daha k"- 1
sa sürelerle çal"$ma, i$sizli%in çal"$an"n ya$am"n"n ayr"lmaz ;
bir parças" haline gelmesinden ba$ka bir anlama gelmemek- ~
tedir. Çal"$ma ile i$sizlik aras"ndaki s"n"r çizgisi içinde bu- 1

"lundu%umuz dönemde giderek incelmekte, çal"$ma sürelerin- :~
1

•,•.•/4•c•r•x•.;;.•r•···•f•w•Y•.·•·••,•w••%•c•·-•~,•,•w••v•••~•-.·.~•·v•c•w•ffi••·•T•r•4•~·•w•,··••~••·¼•0~•>•v•··••,~d
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l"m"n"n bozulmas"n"n önemli nedenlerinden olmu$tur.

Yoksulluk ve çal"#ma süreleri



de k"salma gelirlerde bir dü$ü$le birlikte gerçekle$ti%i için
i$sizli%e yani s"f"r gelir durumuna giderek yak"nla$maktad"r.

>":=r
[:
!::

1: !$çilerin çal"$ma sürelerindeki durumu daha iyi anlaya-
1 bilmek aç"s"ndan haftal"k çal"$ma süreleri ve i$çi say"lar"
11 aras"ndaki ili$kiye bakmak yararl" olacakt"r. Toplam istihdam
I içinde 40 saatten fazla çal"$anlar"n oram %57 olarak gözük-
!: mektedir. Di%er taraftan bak"ld"%"nda istihdam"n yüzde 43'ü
l 40 saatten az çal"$makta ve bunlar"n yüzde 15'i 30 saatten
j az çal"$maktad"r. 30 saatten az çal"$man"n part-time çal"$ma
i olarak tan"mland"%" dü$ünüldü%ünde, haftal"k çal"$ma sürele-
1 cinin azalmas"n"n ya da daha çok say"da çal"$an"n k"smi sü-
1 relerle çal"$mas"n"n nedeni de ortaya ç"kmaktad"r.

Part-time çal"$anlar"n say"sal ve oransal a%"rl"%" dikka-
1 te al"nd"%"nda, çal"$ma sürelerindeki k"salman"n i$çilerin da-
f ha iyi çal"$ma ve ya$ama ko$ullar"na ula$mas" anlam"na gel-
t

i
medi%i; tam tersine i$ ve gelir bulmakta zorland"klar"n"n bir
göstergesidir. Part time çal"$anlar aras"nda kad"nlar"n oran"-
mn çok yüksek olmas", kad"nlar"n toplumsal cinsiyetinin on-r

!: lar"n daha ucuz, daha kötü ko$ullarda çal"$t"r"lmas"na neden
" oldu%u ve bu anlamda da yoksullu%u katmerle$tirdi%ini söy-
f
:!I
Iemek mümkündür.

r
J; Küreselle#me ve demokrasi

[ Küreselle$menin özellikle iktisadi alanda ortaya ç"kar-
i m"$ oldu%u sonuçlar, siyasal rejimlerin de%i$mesinin, demok-
r.·

~ rasilerin a$"nmas"n"n da temelini olu$turmaktad"r. Küreselle$-
1 menin bir taraftan sermayenin küreselle$mesi di%er taraftan
~:

~ da yoksullu%un küreselle$mesi oldu%u ortaya ç"km"$t"r. Yok-
~ sullu%un küreselle$mesi demokrasinin temel unsurlar"ndan bi-z.1 ri olan rejimin me$ruiyeti sorununu her geçen gün daha da
( a%"rla$t"rmaktad"r. Kendilerini d"$layan, sosyal hizmetlerden
tx.:"/h:/.i..¾'».1/ll.l.3/}/;;l,;iMM:i,;i//kh/."///;:"u..-;,;;;w✓,:y.:;;;;;x;:..»x~4.:-Mt...;;:,.-;-,;;.q;,;-;;.:;:;;:;;-;;:»x:.:::w~j;::;.-4-,:./,~1/».~.:-;;:,;,;-;,✓ ,;;:;:;;,;»;::,;;:;;_;;:;:-;~;-M;:;~;;-;::;;;;:;:;:;:;:;:;:;;,;;:;:;;;:-_:::;;:;:;:-;;:;:~x,::
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daha e$itsiz ve daha kalitesiz faydalanmalar"na yol açan bir il
sisteme halk"n r"za göstermesi beklenemez. Küreselle$me es- #
nekli%i, part-time i$leri, düzensizlik ve kurals"zl"%" kural ha- 1
line getirdikçe sadece mülksüzler de%il, pek çok ülkede re- [i
jimin kitlesel taban"m olu$turan küçük mülk sahibi kesimler ]

-'i
de büyük darbeler alm"$lard"r. Ço%unlu%un deste%i demek 'l
olan demokrasinin i$leyi$i, halk"n büyük ço%unlu%unun za- 1

'l
rar görmesi nedeniyle temelden sars"lmaktad"r. 1!

Küreselle$menin demokratikle$me üzerindeki tehditle- J"

rinden bir di%eri devletlerin refah harcamalar"ndan kendile- :;
rini çekmeleridir. Küreselle$me ile birlikte refah konusu ya """:
AB gibi üst birliklere ya da yerelle$me ile birlikte alt ya- :
p"lara devredilmektedir. Kamu kurulu$lar"n"n özelle$tirilmesi ,
de bu yetki devrinin bir ba$ka boyutunu olu$turmaktad"r. Li- !!
beral ideolojinin sosyal devlet kar$"tl"%" ve piyasan"n her $e- J

:~

yi düzenleyece%i inanc", devletin refah harcamalar"ndan uzak i/1

tutulmas" sonucunu do%urmu$ ve bu hem kuzey hem de gü- :"·
ney ülkelerinde yoksulla$may" art"rd"%" gibi yerle$ik demek- :i,

ratik :::::::~n i;:yt:::k:: :!~:~:~ gide- •:.•.•,,1
rek yayg"nla$mas" ve egemenliklerini derinle$tirmeleri nede- :
niyle ulusal devletler, egemenlik alanlar"n"n giderek daralma- 11

s" sürecini ya$amaktad"rlar. Sermaye hareketleri, mal hare- 1
!ketleri ve hatta daha az olmakla birlikte i$gücü hareketleri ,,

üzerinde ulusal devletlerin kendi varl"k nedeni olarak gör- 1
dükleri denetimleri giderek azalmaktad"r. ~

Özetle ulusal devlet, küresel piyasada daha güçsüz bir ll
aktör haline gelmi$tir. Bu devletin güçsüzle$ti%i anlam"na !
gelmemekte, iktidar"n" ba$kalar"yla payla$mak zorunda kal- 1
d"%m" vurgulamaktad"r. Bunun demokrasi için olu$turdu%u J

j
••.•.·•,-,-···-,-,,-s-~-\w_:_S'_·.·.·.·-..-..~-,-/-····~-,-·.··.·.·-«•,K-S_H_h_'"S_'_w_y_n-_~-•s•cc«•0,•u•,?·•s-+_«-_F_*_K_Ch-¾~k~
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f tehdit aç"kt"r: kendisini yönetenleri seçen halle bu süreçle
! birlikte seçtiklerinin i$levsizle$ti%ini görmektedir.
}:! Toplumsal hareketlerin; küreselle$menin demokrasiye
:::•

~•• yönelik tehdidine kar$" oldu%u kadar ulus devletlerin demok-
1 ratikle$mesi için verdikleri mücadeleleri uluslararas" ölçe%e
f: ta$"malar"nda zorluklar"n oldu%u ortadad"r. Bu nedenle küre-
li sel sermayenin yeni iktidar merkezlerinin bu tür toplumsal
1 hareketler taraf"ndan hizaya sokulmas" da güçle$tirmektedir.
I; Toplumsal muhalefetin bu yeni iktidar"n sembolik yap"lar"n"
V' (parlamento binas" vb.) görmesi mümkün olmad"%" gibi, bu
!,t iktidar"n yürütmesinin ald"%" kararlar"n bilinmesi bile söz ko-
l nusu de%ildir. Çünkü toplant"lar gizli yap"lmaktad"r. Toplum-
j:l lar buralarda al"nan kararlarla ancak uygulamaya konuldu-
! %unda kar$"la$maktad"rlar. Böyle bir yap"n"n nas"l demokra-
}-! tikle$tirilece%i sorusu temel bir soru olarak durmaktad"r.
f Bu süreçte d"$lanan devletin kendisi de%il, küreselle$-
[ menin sonuçlar"na katlanan geni$ halle kitleleridir. Bunlar"n
f; devlet kar$"s"ndaki konumu daha da kötüle$mi$ durumdad"r;
I! çünkü kendilerini temsil ettikleri varsay"lan hükümetler, as-
f I"nda ulus ötesi ç"karlar"n temsilcisi durumundad"rlar. Ege-
J: menli%in ve iktidar"n bu el de%i$tirmesinin ya da yeniden
ff payla$"lmas"n"n tek aç"k sonucu vard"r: halk"n siyasal ikti-
1 dardan ve onun kendi sorunlar"n" çözmek için getirece%i ola-
f, naklardan iyice uzakla$mas". Kelime anlam"yla "halle iktida-
1 n" demek olan demokrasinin küreselle$me sürecinin en be-! lirgin özelliklerinden biri olan iktidar"n devri süreciyle bir-
i tikte ciddi bir krizin içine girdi%i ortadad"r.
!:•f Küreselle$menin getirmi$ oldu%u müthi$ hareketlilik in-
f; sanlar"n ya$am"nda gelecek konusunda bir güvencesizlik his-
"'~ siyat"n" belirgin hale getirmi$tir. Gelece%ini planlayamayan
}
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'

bir insan toplulu%u hakim kalabal"k haline gelmi$tir. Mes-
lekler yükseldi, meslekler çöktü; i$ler güvencesiz hale gel-
di, i$sizlik yayg"nla$t". ... Böylesi bir ortamda insanlar güven-
lik, sadakat, dayan"$ma gibi en temel insani hislerini kar$"-
layabilmek için geçmi$in cemaat, tarikat kültürlerine s"%"n-
may" çare olarak görmektedirler.

1r~
J

1
;~

:"
:"-:s:;
;:;;

1
Sermaye egemenli%inin yay"lmas" kendisini ayn" za- ;l

manda çe$itli hegemonik ideolojiler biçiminde ortaya koy- ;f
maktad"r. "Bat" uygarl"%"" ve "modernle$me" gibi kavramlar 1
bu egemenli%in ve yay"lman"n ideolojik araçlar" hizmetini 1
görmektedirler. Tek bir dünya pazar" çabas", farkl" kültürle- li,.

:j~,,"
/"
il,,"
:::":
•:'{
'l

il
•tJl

Küreselle$me süreci ile birlikte h"zlanan iktidar devri 1
süreci, ulusal birli%ini gerçek anlamda sa%layamayan bölge :;

ve ülkelerde bu çat"$malar"n alevlenmesine sadece katk" ver- _",_:.,;,•.'.
mi$, bu çat"$malar" yeniden alevlendirmi$tir. Bu anlamda 1:;::
yerle$ik rejimlerin güçsüzlü%ü ve me$ruiyetleri daha keskin 1,:,;_i,
biçimde sars"lmaya ba$lam"$, bunlar"n geçmi$ demokrasileri- ,;
nin zay"fl"%" nedeniyle ortaya ç"kan yeni durum bir demok- .,f

ratikle$me süreci olarak sunulmu$tur. Oysa sürece bir bütün ;"
==~

olarak bak"ld"%"nda, küreselle$menin eskisinden daha güçlü j
birkrde~o~ashidy~ te$~~ e~~

1
ktenktz"d·~ade bir bütün olarak de- :,,'._~...::,;

mo as"y" te "t ett"g" goru me e "r. i

ll
]~

Küreselle$menin ortaya ç"kard"%" net sonuçlardan bir •~
~-

di%eri de sermaye egemenli%inde art"$ ve yay"lmad"r. 2002 1
~~¼:;:;~-;:;:.;:;:~;~-;::;~~:;:;~:~:~~;:~:;;;~-;:;:;,::::.:~;:;~::,.~;:;;::;:;-~;:;;:;;;.-;:~;;.;;_.;;;:;,.;:;.-;-:-.-..,:-~..;..\~::;::-.:..;.«:.~*::,:.:.=,~~:;~:_:;.:;_-:::;:~~:..\.:;:.,;:;~~:::;:;~~.;:;:;;.,;,;~~~:;~\~:"\":·..::;-.~;.;;~:=·~~-::,:,;):;\-.;:;:;,~:,;.;:::i~:;;;_:;~:;:::;,.;,;;:;,:.;.;.,;,....;~:.,;.,.,::;;,;:.-:,,~.

rin giderek birbirine benzemeye zorlan"ld"%" bir özellik ta$"-
maktad"r. Bu tek tiple$tirme çabas" ve buna ek olarak kü-
reselle$menin yaratt"%" bölgeler ve ülkeler aras"ndaki e$itsiz
geli$me, kaç"n"lmaz olarak kar$"s"nda bir direni$ ve tepki
bulmaktad"r.

Sermaye egemenli%inde art"$
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f y"l"nda dünyada do%rudan yabanc" yat"r"mlar sto%u 7 .1 tril-
j yon dolard"r. 1980'deki rakamla kar$"la$t"r"ld"%"nda art"$ 10
l mislidir. Bu stok 64 bin çok uluslu $irket taraf"ndan yön-
) 1endirilmekte ve bu $irketlerin dünya çap"nda 870 bin ba%-i 1ant"s" ($ubesi) vard"r. 2002'de çok uluslu $irketlerin ba%lan-
il t"lar" dünya gayri safi has"las"n"n onda birini üretmi$ ve
l 1980'lerdeki üretimlerini ikiye katlam"$lard"r. Çok uluslu $ir-
l! ketlerin dünya çap"ndaki istihdam" da 1982'ye göre 2.5 kat
~ artm"$t"r. 'r
~:~:

f~:• Dünyan"n varl"klar" itibariyle en önde gelen 100 çok
l uluslu $irketinin ayak bast"%" ülkeler de%erlendirildi%inde ser-

;,__l,_•,,•·,_•··',,· mayenin merkezile$ti%i yerler ortaya ç"kmaktad"r. Bu 100
. çok uluslu $irketin 76's"; ABD (28), !ngiltere (16), Fransa
t (13), Almanya (11) ve Japonya'da (8) odaklanm"$lard"r. Bu
l $irketlerin sektöre} da%"l"mlar"na bak"ld"%"nda ise telekomü-
::••
; nikasyon, motorlu araçlar, petrol arama, ç"karma ve da%"t"m,
1 elektrik-gaz-su, ilaç, elektrikli ve elektronik araçlar sektörle-
j: rinde bir yo%unla$man"n oldu%u görülmektedir.
t

1 Küreselle$me süreci ile birlikte çok uluslu $irketlerin
f çok önemli büyüklükte bir sermayeyi kontrol ettikleri ve dün-
1 yan"n hemen her yerine uzand"klar" ortadad"r. Ancak bu sü-
f:: recin, s"n"rs"z bir biçimde geli$ti%ini söylemek henüz müm-
j kün gözükmemektedir. Ya$anan daha ziyade, çok uluslu $ir-
J ketlerin nüfuz alanlan çerçevesinde bir bölgeselle$medir ve
f her bölgenin kendi içinde bir öncü gücü bulunmaktad"r.
f: Geli$mi$ ekonomiler dünya do%rudan yabanc" yat"r"m
f, sto%unun üçte ikisine ev sahipli%i yaparken d"$a do%rudan
1 yabanc" yat"r"mlar sto%unun onda dokuzuna hükmetmektedir-,..
j ler. Do%rudan yabanc" yat"r"m giri$ ve ç"k"$lar"n"n zaman~
~ içinde Avrupa Birli%i, Japonya ve ABD'de yo%unla$t"%" ve
f
~;;;;,;,;,✓,;.A;w;,/;¼?/.i.,;;;,;;;;::,;,;:r,;;;;;;;:,;;;;;;;;,;;:,;,::;,;;:;;;;;;:,,.;:;;,;-;,;,;;;:,;,;,;-;;;;,✓ ,;;;,;,;,;,;.;;;,;,.,:r.,;";,;,/.,-;;:,,;,,:,;;;.;-."✓,;~;;;,;,;,;,;,;.;;;;;;;,/;;;,;,;;;,;;,:;.;,;;:,;;;:;:;,;;;;:;:,;,;,;;;;:::;;;:;;;;;,;~;.;;;;;,;.;:::;;:~;;,;;~,::;;:;.;~;:;:;:;.;;;;:;;:~;;:;:;:;~:~»
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bu durumun istikrar kazand"%"n" söylemek mümkündür. Bu rl
yo%unla$maya ek olarak Avrupa Birli%i, Japonya ve il

'?.
ABD'den olu$an üçlü ile ba%lant"l" ülkeler aras"nda yap"lan :~
anla$malar"n h"zland"%"n" görmekteyiz. Üçlü ve ba%lant"l" ül- 1
kelerin iktisadi alan", bu anlamda ulusal s"n"rlar" a$m"$, ama 1
henüz bölgeselle$menin ötesine geçememi$tir. Ya$anan üç :i

'"adet güçlü blo%un ortaya ç"k"$"d"r. 1:l
'~\

Ulusötesi sermayenin dünya çap"ndaki egemenli%ini li
~;:"::ev:/::"~i=a::!~:":~ar"bn~ :~%::!"nd:"::

1

:eö~:;~ 1
J

le$meler arac"l"%"yla toplam varl"klar"n" art"rd"klar" ve geli$- !
::1

mekte olan ülkelerden geli$mi$ olanlara do%ru bir transfer i1:;
gerçekle$tirdikleri görülmektedir. Birle$me ve sat"n almalar ;l

l
süreci, ayn" zamanda sermaye içi bir tasfiye ve merkezile$- !1
me süreci olarak ya$anmaktad"r. Tasfiyelerin büyüklü%ünü 1
tam olarak bilebilmek mümkün olmamakla birlikte, kimi ül- !
kelerde çok önemli bir süreç oldu%u ortadad"r. &

::,~
:;~

#irket sat"nalmalar" ve birle$melerin sektöre} yap"s"na 1
bak"ld"%"nda, 1996'dan sonra a%"rl"kl" olarak kamu hizmetle- i
rinin yer ald"%" üçüncü sektördeki sat"$ ve sat"n almalar"n :J

:;~
a%"rl"%"n"n giderek artt"%" görülmektedir. Bu ·kamu hizmetle- J

:~
gi- },.
• !1b"r J:~

1
j

Küreselle$me süreciyle k"z"$an uluslararas" rekabet, ser- l:l

mayenin dünya çap"ndaki" egemenli%inin katlanarak artmas"- 1
,'l

na, ülkeler ve yerel sermayeler kar$"s"ndaki konumunun güç- !
Ienmesine neden olmaktad"r. Sermaye belirli bölgelerde yo- 1!
%unla$t"kça ve giderek merkezile$tikçe kendi iktidar"n" tüm }

~

~~.:~,~,::..,~:~:,,r~~.~~· ..,~~~,~~1,~:···~,~~~....~:~~.~~:..,..4,❖ ·•·"·······,·, .,ss,···""• ..... :c,s;~w,·· ,J
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rinde bir özelle$tirme sürecinin h"zland"%"na i$aret etti%i
bi, sermayenin hizmetler sektörüne do%ru yöneli$inin de
göstergesidir.



;;: Ulusötesi .kapitalist s"n"f olu#umu1 .
\; Sermayenin ulusötesi özelli%i giderek daha fazla a%"r-
1 l"k kazand"kça, ulusötesi sermaye s"n"f"n"n olu$umu için ye-
{; ni arac"lar"n etkisi de artmaya ba$lam"$t"r. Uluslararas" Ti-
1 caret Odas" (ICC, International Chamber of Commerce), Bil-
} derberg Konferanslar", Üç Tarafl" Komisyon (TC, Trilateral
[ Comrr"ission), Dünya Ekonomik Forumu (WEF, World Eco-
';::;l nomic Forum) ve Sürdürülebilir Kalk"nma için Dünya !$
l Konseyi (WBCSD, World Business Council on for Susta-
!]:r inable Development) ulusötesi kapitalist s"n"f olu$umunun! günümüzdeki temel arac"lar" olarak ön plana ç"kmaktad"rlar.
lS Bu kurulu$lar, ulusötesi sermayeyi iktisaden hakim bir s"n"f-! tan, ç"karlar"n"n evrenselle$tirildi%i bir s"n"fa dönü$türme ko-
J nusunda ideolojik ve siyasal i$levler yürütmektedirler; ulus
1 ötesi sermaye s"n"f"n"n bulu$ma, ili$kilenme zeminlerini olu$-
i turmaktad"rlar. Buralarda ulus ötesi sermayenin ç"karlar" do%-
f rultusunda siyasetler üretilmektedir.
t·
3;

f Neo liberalizmin egemenli%i ile birlikte, kapitalist dün-
1 yan"n devlet ve "sivil toplum" kurulu$lar"n"n bu egemenli%e
i payanda olu$turacak bir bile$im ortaya koyduklar" gözlen-
! mektedir. Bunlar"n en önemli örne%i Dünya Ekonomik Fo-
~:-t rumu'dur. Ulus ötesi sermayenin bu politika zeminlerinde
j yer alanlara bak"ld"%"nda dünya çap"ndaki mali sermaye ik-,,f tidar"n"n yap"s" hakk"nda bir fikir edinmek mümkün olmak-
1 tad"r. En üstte yer alan 350 ulusötesi $irketin yöneticileri ile
1 bu siyasal ve örgütsel zeminler iç içe geçmi$ durumdad"r.
f: !ç halka ya da çelik çekirdek, dünyan"n en büyük $irketle-
' rini yöneten kapitalistlerden olu$makta ve bir di%er önemli
j nokta da $irket dan"$manlar"n"n bu halkan"n d"$"nda tutuluyor
i olmas"d"r. #irketlerini yönetirken dan"$t"klanna, siyaset üretir-
~
~t
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ken dan"$mad"klar" görülüyor. Ulusötesi kapitalistlerin bizzat J
:;::

kendilerinin bu i$i üstlenmeleri durumu söz konusudur. ~
:❖
:1

l~
~~

Sermaye egemenli%inin dünya çap"ndaki art"$", mali :I
sermayenin kendisini her türlü s"n"rlamadan kopararak ba- i!
%"ms"zla$mas" sonuçta dünya yüzeyindeki i$gücü, ürünler ve J!!

sermayenin do%rudan ya da dolayl" biçimlerde bu sermaye ll
taraf"ndan denetim alt"na al"nmas" dolay"s"yla dünya nüfusu- il
nun giderek daha büyük bir bölümünü üretim ve geçim il
araçlar" mülkiyetinden yoksun b"rakarak mülksüzle$tirilmesi- ]

:;~
dir. Mali sermayenin ba%"ms"zla$mas", dünya _nüfusunun gi- :j
derek artan oranlar"n"n bu güce ba%"ml" hale gelmesine, ya- !
$ama ve çal"$ma ko$ullar"n"n a%"rla$mas"na neden olmakta- 1
d"r. ~

jMülksüzle$me sürecinin en önemli göstergelerinden bir j
::!

tanesi ücret ve maa$ kar$"l"%" çal"$anlar"n say" ve oran"nda- :"
'.fiki art"$t"r. 1995-2001 aras"ndaki dönemde seçilmi$ ülkelerde I
J

toplam istihdam içinde ücretli çal"$anlar"n oran"n"n %78-82 [l
aral"%"nda oldu%u görülmektedir. ILO verileri de bu e%ilimi j
desteklemektedir. Bu tablolardan ç"kan sonuç $udur: dünya :!
emekçi kitlesinin büyük ço%unlu%unu, emek gücünü belirli il
bir ücret kar$"l"%"nda satmak zorunda ve ihtiyac"nda olan, ·~
üretim ve geçim araçlar"n"n mülkiyetinden yoksun i$çi s"n"- !!

~i
f" olu$turmaktad"r. Ij

:-~

Sanayi i$çilerinin say"s" ve oran"ndaki geli$meler i$çi- 1
lerin önemini kaybetti%i iddialar"na destek olarak y"llard"r !
kullan"lmaktad"r. Ancak veriler sanayide çal"$anlar"n oran"n- J
daki de%i$im konusunda ba$ka bir gerçe%e i$aret etmektedir. ~

~1

1950-1980 aras"ndaki dönemde sanayide çal"$anlar"n oran" ;J

düzenli biçimde artm"$, 1990'1a birlikte bir duraklama e%i- !
r•·······:;:;:•r-····-::·•❖ ········•::::•:•···•·w··•;·;:;:;::;··•s··•:········:·.. ·;:·<.-••;:•··•·e···-•.•·.·.·:=:··················::·<·····.w::···•···;;•:··-·.;•:·•<··;,:.·:;_.-·.•.·•:-;·-:;:;•::-·•::.;-;;-.,.,•:::-•:;·u·>···Y:'/:·:.···::-:F::.:.':··::Y:<··::·•i.--;.-:.,:::···•;•c·····)1
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limi gözlenmi$tir. Ancak oranlar iddia edildi%i gibi sanay"
i$çisinin yok oldu%unu göstermemektedir.

1980 sonras"nda sanayi istihdam"n"n dü$tü%ü bölgeler
esas itibariyle geli$mi$ ülkelerdir. Geli$mi$ bölgelerde 1980~
1990 aras" yüzde 4, Avrupa'da yüzde 3.5 Kuzey Amerika'da
yüzde 5 ve Okyanusya bölgesinde yüzde 5'lik azalma ya-
$an"rken azgeli$mi$ ve geli$mekte olan bölgelerde sanayide
çal"$anlar"n toplam içindeki oran" artm"$t"r. Dolay"s"yla ge-
nel bir sanayisizle$me durumu söz konusu de%ildir ve emek
üretkenli%indeki art"$"n do%al sonucu olarak geli$mi$ ülke-
lerde sanayi istihdam"nda bir dü$ü$ ya$an"rken, toplam is-
tihdam"n dü$meden bölgeler aras" bir kaymadan söz etmek
daha gerçekçidir.

Sanayi istihdam"nda bir azalma olmazken tar"mda ça-
l"$anlar"n oran"nda ciddi bir dü$ü$ vard"r. Tar"mda çal"$an-
lar onar y"ll"k aral"klarda yakla$"k 5 puanl"k azalmalarla ik-
tisaden faal nüfusun az"nl"%"n" olu$turmaktad"r. 2000'lerde
tar"msal nüfusun yüzde 40'lar noktas"na geriledi%ini söyle-
mek mümkündür. Bu k"rsal nüfusun mülksüzle$mesinin
önemli göstergelerinden bir tanesidir.

Do%rudan üreticilerin üretim ve geç"m araçlar" mülki-
yetinden kopar"lmas" süreci tüm dünya çap"nda sadece ikti-
sadi geli$melerin do%al sonucu olarak de%il ayn" zamanda
siyasal ve askeri araçlarla sürdürülmektedir. Bu süreci $u ge-
nel ba$l"klar alt"nda toplamak mümkündür:

Küçük ve orta sermayenin mülksüzle#tirilmesi

Küçük ve orta mülk sahiplerinin büyük uluslar aras"
tekeller taraf"ndan denetim alt"na al"narak, kendi sermayele-
ri üzerindeki denetimlerini kaybetmeleri. Sermayenin merke-
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zile$mesi ve yo%unla$mas" süreciyle ve krizlerle ba%lant"l" J
olarak çok say"da firman"n çökü$ü, alt i$veren (ta$eron) uy- &

:!
gulamas"n"n yayg"nla$mas"... j

I
Köylünün mülksüzle$tirilmesi l

:;~

Çiftçilerin topraklar"ndan kopar"lmas", tar"m reformlar"- !
n"n terk edilmesi, genetik ve yeni tar"msal teknolojilerin il

:~

hayvanc"l"k ve bitkisel üretim dahil olmak üzere devreye !(
girmesi, patentleme, yerel üreticilerinin fikri .mülkiyet hakla- ]!

:li

nn"n çal"nmas" :;
·•

I# gücünün mülksüzle#tirilmesi !
::5
:=s

Kad"n ve erkek i$çilerin i$yerlerinden, ücretlerinden ko- i)
panlarak, yar"-i#sizlik., i#sizlik konumunun yayg"nla#t"r"lmas", J

]
i$ gücünün de%ersizle$tirilmesi (part-time çal"$ma, vergisiz ]

;-,;

çal"$ma, geçimli%in alt"nda ücretlerle çal"$ma.. ]

Kamunun mülksüzle#tirilmesi i!
:"Özelle$tirmeler, topraklar"n, binalar"n ve i$letmelerin il

sat"$". 1
::!Mülksüzle$me sürecinin h"z" ve yayg"nl"%", çal"$an ve :"
1çal"$mak ihtiyac"nda olanlar"n say"s" ve kar h"rs" nedeniyle ,"

ya$ama ve çal"$ma ko$ullar"n"n giderek kötüle$mesiyle so- !
I

nuçlanmaktad"r. Bilgisayarla$ma, i$gücüne olan ihtiyac" azalt- ·~
m"$ ve ucuz i$gücü kullan"m"n" yayg"nla$t"rm"$t"r. !leri tek- ~

::~

noloji evde çal"$may" yeni bir kölelik türü olarak ortaya ç"- 1
• .;t

karmaktad"r. I$gücünün sermayeye gerçek ba%"ml"l"k biçimi ~
olan ücretli i$çilik yerini giderek marjinal ba%"ml"l"k ve mar- ~

'~
--~jinal ücret biçimine b"rakmaktad"r. Sermaye ile kurulan ge- l
J

çici, k"sa süreli, tan"m" yap"lmam"$ ili$kiler içine giren i$çi j
kitlesindeki büyüme, i$gücünün kar$"l"%" olan ücretin de so- 1

:~
::~
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l nunu getirmi$tir, ya$amsal ihtiyaçlar"n" kar$"lamak için çal"$-
::::i: mak yetersiz hale gelmeye ba$lam"$t"r.
r
tt
t nemde en göze çarpan boyutunu kad"n çal"$anlar"n say"s"n-! daki art"$ olu$turuyor. Dünya pazar"n"n geni$lemesiyle, ka-l d"nlann i$gücü piyasalar"na kat"l"m oranlar"nda h"zl" yükse-
l li$ler ya$anm"$t"r. Ücret kar$"l"%" çal"$anlar içinde kad"n üc-
1 retliler yüzde 45'lik bir orana ula$m"$t"r. Kad"n istihdam"n-
ti daki art"$ özellikle hizmet sektöründe ya$anmaktad"r.Geli$-
[' mekte olan ülkelerde giderek artan say"da kad"n emek yo-l %un sektörlerde oldu%u gibi, elektronik, kimya gibi sektör-
r lerde de çal"$maya ba$lam"$lard"r. Bu i$lerde kad"nlar erkek-
f, lere göre daha dü$ük ücretlerle ve daha a%"r çal"$ma ko$ul-
f::
i. lc~r"~d.:dçal"$t::aktad"rl~. dDü;":o:;p"nda kad"nl~n san;

!; i~~::ta ::::lik ::t:~~;g:"erin~e o~~g;::m;O:;~::ar-
f; maktad"r. Dolay"s"yla yabanc" sermaye ile ucuz i$çilik ara-
l s"ndaki ili$ki, kad"n i$çilerde somutlanm"$ durumdad"r.

Ayn" $ekilde kad"n i$çilerin say"s"ndaki art"$, kad"nla-
f.~i r"n mülksüzle$me sürecinin ve kad"nlar" çal"$maya iten sos-
yal ve iktisadi nedenlerin ço%ald"%"n"n göstergesidir. Yap"sal

• ~,;_[•:···.• uyum programlar"n"n yaratt"%" yoksulluk, kad"nlar"n ek üre-
, tim ve yeniden üretim faaliyetlerini üstlenmelerine neden ol-
J: mu$tur. Ücret maliyetlerini dü$ük tutma politikalar", kad"n
f i$gücüne olan talebi art"rm"$ ve hane gelirindeki azalma ka-! d"nlar"n i$gücü piyasalar"na yönelmelerine yol açm"$t"r. Ser-
f maye ise cinsiyet konusundaki yerle$ik önyarg"lar" ve uygu-
~ lamalar" ücret maliyetlerini a$a%"ya çekmek için kullanm"$-
~:::
[ t"r. Kad"nlar"n ev içi i$leri üstlenme konumlar"nda bir de%i-
f: $iklik olmad"%"ndan, i$gücü piyasalar"nda bulduklar" i$ler da-
rt
";;-;,;..;.,,,.;,t/;,;;:;,-;;,-..:,,,.;,;»;m..;:;x;;;;;:x,;,;/;/;,;,;,,, ;,-;,;;,,;,-;;;;-·m;-;,-1";.,;½';-;,;,,,.;;;,;;;; ·,;,,.:-,;,;,;,;t;,;:.•/,,;,;.,;;,;;-;,;,;.;,·'/";-;;:z:;"-1:"'/.:w,x.-;; :;:;";;,;:::;:;:-;,,:.;::;,;:;:;,;~;.:..;,-,;,;;,;";:,w;:,,,;::;,::;:;:-;;:;..;~;;;;:;.;~~;;;:;;;:;:~;;;:~~»-,
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H"zl" mülksüzle$me sürecinin içinde bulundu%umuz dö-



ha çok bu i$lerini aksatmayacak i$lere yönelmi$, dolay"s"y- ri
la sigortas"z ve güvencesiz çal"$ma dü$ük ücretlere ek ola- i.
rak kad"n çal"$anlar"n büyük bir bölümü taraf"ndan payla$"- :;

ii~.:,;
J

Kad"nlar"n i$gücüne kat"l"m oran"n"n artmas"n"n ücret- 1
leri a$a%"ya çekti%i yolundaki iddialar"n gerçekli%i yoktur. :!
Çünkü kad"nlar"n i$gücüne kat"l"m oranlar"n artt"%" dönem- !!

:.S

ler zaten ücretlerde keskin dü$ü$lerin ya$and"%" dönemlerdir. •~
Hane gelirinin azalmas" nedeniyle sadece kad"nlar de%il ço- ~

?i
cuklar da i$gücü piyasas"na dahil olmu$lard"r. Bu durum '~

imülksüzle$menin en önemli kaynaklar"ndan bir tanesinin, lli

mülksüz. aileler oldu%unu ortaya koymaktad"r. •~

Kad"nlar"n i$gücüne kat"l"mlar"yla ücretlerin dü$mesi !)I
::~

aras"nda kurulan ili$ki bir toplumsal önyarg" halini alm"$ du- !l
rumdad"r ve bu pek çok ülkede kad"n çal"$anlar üzerinde !

,,!
toplumsal bask"n"n artmas"na, kad"n"n geleneksel ili$kiler içi- ;!

·::c

ne hapsedilmesi çabalar"n"n yo%unla$mas"na neden olmu$tur. :j.. . :{
Ozellikle Islam co%rafyas"nda, kad"nlar"n giyimlerine yönelik J

j
müdahaleler, onlar"n i$gücünün d"$"nda tutulmas"n"n bir ara- i

:"
c" haline dönü$mü$tür. Ancak yoksulla$ma, bu direni$i k"r- J

:}

m"$t"r ve zamanla kad"nlar üzerindeki bu bask"lar yumu$a- :;
m"$, ama tam anlam"yla ortadan kalkmam"$t"r. Kad"nlar"n 1
yapt"klar" i$lerin ve çal"$t"klar" mekanlar"n ayr"lmas" gibi ara 1

\

!IKüreselle$menin kad"n i$çiler üzerindeki etkisi kar"$"m 1
biçiminde olmu$tur. Ekonomik küreselle$menin sonucu ola- 1

·,:.

rak serbest bölgeler vb. yerlerde kad"nlar için yeni i$ alan- :i
lan aç"lm"$t"r. Bu geli$mekte olan ülkelerde kad"nlar"n gelir !I
elde edip, denetlemelerini olanakl" k"lm"$ ve geleneksel ai- 1~~
le ili$kilerinin sars"lmas"na neden olmu$tur. Bu sars"lma ne- :l

1
-~=;;.""'•:;:;:;::""'=::;.:;;:""'::::;:~:""'=:::::=:w""'···;;:.:.""':..:.~;:;:;""'•m::ll!!:;;;:::;:,""'-;;:x=.""'•~::~~"""'·=;;.;;;;""'~~~=:=;;.'!!!'.:;.:;:;;l!l!!l•::~:;;-..""'-;;,:i;"""'.;:::~;;:;.!!l"!:~;:;:;!!1"!.~;:;,:;,:"""~::;:;.;,"""'.:;;;:;:;".11!'1!••~:;;""";:.:;.:;.;.!!l"!,;;;;;;~!!l"!:;,:;.::::l!l!!l:;,:;.:;.:;:...l!l!!l••.~:m""'·;.:.::.."""'--~:.:;!!l"!:;::-;:;l!l!!l:;.:.;:;.:;.:.!!l"!;,.:;,:.;;.!!l"!,:.;::::::.""":.::.:.:."-"::.-;:..:.:!!l"!:;:.,:;::.!!l"!:.:.:,:;!!l"!:_:.::-;·"""•:.::.:;-.:!!l"!".::;;.:!!l"!~~:..!!I"!·.;;:;_:;~~-:::;;;;.:;~~
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• 1

lan bir durum haline dönü$mü$tür.

formüller bulunmu$tur.



l deniyle olu$an varolan dengeyi koruma direni$i, kad"n çal"-
!: $anlar aç"s"ndan hayat" daha da çekilmez hale

1
:"ti~$:

~• Di%er taraftan, kad"nlar"n bulduklar" i$ler ço%un a ü$..
~: ücretli ve güvencesiz oldu%undan ve kad"n i$sizli%i erkekle-
1 re göre daha yüksek oldu%undan yoksullu%un kad"n i$çiler
fü aras"nda y"k"c" etkileri daha fazla olmu$tur.
ili
[!
r
1

1r
t;
!!
:::.r
; ya ve !spanya'ya; Moldavyal"lar ise Türkiye'ye kitlesel bi-
fl çimde göçmektedirler. Bu göç hareketlerinin görünmeyen bir
rr"'t
"-"r~--

1
Jt-l Kad"n i$ gücünün kat"l"m"n"n a%"rl"kl" olarak kay"t d"-
1 $" alana yöneldi%i görülmektedir. Kay"ts"z, küçük i$letmeler-
t de çal"$ma, evde çal"$ma ve kendi ba$"na çal"$ma bunun ör-tf nekleridir. Bu alanlar"n uluslararas" sermaye ile do%rudan ve
f dolayl" ili$kileri oldu%u gerçe%i dikkate al"nd"%"nda, küresel-
$f le$me ile kad"n i$çilik aras"nda do%rusal bir ba%lant" kurul-
f mas" mümkündür. Bu aç"dan bak"ld"%"nda, küresel sermaye-
f nin cinsiyetçi oldu%u iddias" bo$ bir iddia gibi görünmemek-
f tedir. Evde çal"$ma gibi uygulamalar, cinsiyetçi yakla$"m"n
~

i.,;-;;;;'0-;x;;:#..-.";;;,:.,.r;,;-;;;4;;:rh;-;,;-g,,-;,mx;,;,;.,;;;,f;,.,;:;.,;;:,;,;~,;,,,,,;;,/✓,;;;:;,;-;,;,✓,;;~:,;p;,,:,~;,;~;,;.,;»:;-;;.,;;.;-;,:.,;.;,;;-:y;,.,;;;;;;4;;,;.;,:.,;-;;::.::;;,;;;;;;;;;;;;x:;,;;,;;;;;;;,,;-;~;:,;;;;;;;;;;;;;~~.:-~;:;~~✓ -:;~:;,.:;;;;;~;::;;.:~::";;;;-;;::::;;:::;:;;;;;:'1-

Kad"n mülksüzle$mesi, kad"nlar"n dünya çap"ndaki göç
hareketini h"zland"ran ko$ullan . da haz"rlam"$t"r. Özellikle
hizmet ticareti alan"nda ciddi bir kad"n göçü ya$anmaktad"r.
Meksika, Orta Amerika ve Karayiplerden kad"nlar ABD'ye
hem$ire, dad" ve hizmetçi olarak gitmektedir. Hemen hemen
ayn" i$ler için Filipin ve Sri Lanka'dan kad"nlar kom$u ül-
kelere ve özellikle Orta Do%u ülkelerine; Arjantinli kad"nlar
!talya'ya, Fas, Tunus ve Cezayirli kad"nlar da Fransa, !tal-

bölümünü ise beyaz kad"n ticareti olu$turmakta, kad"nlar
seks köleleri olarak farkl" ülkelerde pazarlanmaktad"r. Bu
aç"dan bak"ld"%"nda kad"nlar sadece i$gücünün al"n"p sat"ld"-
%" de%il, kendilerinin de bir mal gibi al"n"p sat"ld"klar" ko-
$ullar alt"nda ya$amaya zorlanmaktad"rlar.

32 D!SK 12. Genel Kurulu



sermayenin ç"karlar" do%rultusunda geni$ ölçekli yeniden üre- ]
timinin· somut ve yayg"n örnekleridir. Kad"nlar evde çal"$a- 1j
rak hem ev i$lerini aksatmamakta hem de sermayeye art"k !j
üretmektedirler. Evde çal"$ma ayn" zamanda sermaye aç"s"n- :~
dan sabit sermaye yat"r"mlar"ndan tasarruf etmek anlam"na j
gelmektedir. Kad"nlar"n içinde bulunduklar" toplumsal e$it- 1
sizlik durumu, sermayenin sömürüsünü art"rman"n bir arac" J
olarak kullan"lmaktad"r. :;

~Kad"n ve erkek i$çiler aras"nda cinsiyet ayr"mc"l"%" ne- :"
deniyle olu$an ücret farkl"l"%", kad"nlar için yoksulla$t"r"c" l

!i
sermaye için ise oldukça karl"d"r. Dünya ortalamas"nda ka- 1
d"nlar erkeklerin ald"%" ücretlerin yüzde 75'ini kazanmakta- !

:"d"rlar. Kimi ülkelerde bu oran yüzde 40'lara kadar gerile- J
\:~

mektedir. Ücretlerdeki e$itsizlik özel sektörde kamuya göre !
daha yayg"nd"r, hatta kamunun bu alanda e$itlikçi oldu%unu :"

1
:"Kad"n i$çilerin erkeklere göre daha fazla yoksulla$ma- "

s"n"n ard"nda yatan faktörleri $u ba$l"klar alt"nda toplamak ll
mümkündür. Alt gelir gruplar"nda, yoksulla$maya kar$" har- :j
camalarda k"s"tlamaya gitmek genel bir davran"$ biçimidir. 1
Bu k"s"nt"lar genelde kad"nlar"n harcamalar" üzerinden yap"l- 1
<l"%"ndan kad"nlar"n yoksulla$mas" daha h"zl" ya$anmaktad"r. il

'1Kad"n i$gücü hareketlili%i daha k"s"tl"d"r. Yasal çerçeve :;
l-:~,,;
•::-
:-~:"
!il

yorumlar. Kamu harcamalar"n k"s"lmas" ve kamu hizmet- !j,~
lerinin özelle$tirilmesi, çok say"da kad"n"~ i$sizli%ine, dü$ük 1
ücretlerle çal"$mas"na neden olmaktad"r. I$gücü piyasalar"n- ]
daki yerle$ik ayr"mc"l"k kad"nlar"n i$ bulmalar", e$it ücret al- 1;
malan önünde engel olu$turmaktad"r. Kad"nlar"n i$gücüne 1

1
•.z•..~···-~--...•:-:~~,·6•F~·.···~~······.~---:-··•.........•.-··,:~x•s~-......_•c•Nx~:M•,.M~>•·~·····•·h~~~~%~-.-~~y-.·.·•·,.y~.-.;4~~~...~K~:·0···•u~---·.;~~../4~~s~·~-~~<~~c~n~v-~ff•~«v~;~~~~~-·-.A

D!SK 12. Genel Kurulu 33

söylemek mümkündür.

(medeni kanunlar, i$ yasalar" vb) kad"nlan ba%"ms"z birey-
ler olarak de%il, baba ya da kocaya ba%l" olarak görür ve



fil kat"l"mlar" artt"%" ve bunlar ek sorunlara da sahip olduklar"
1 halde sendikalar kad"n i$çilerin sorunlar"yla ya ilgilenmediler
~ ya da geç ilgilenmeye ba$lad"lar ve bunun sonucunda sen-
!! dik.al örgütlenmenin avantajlar"ndan faydalanamayan kad"n-! lann ~:::;::;it:::i, :"=:lu0::· dünya demektir. Bu
f
"• dünyan"n bir kutbunda giderek büyüyen bir servet birikimi
t di%er kutbunda ise giderek büyüyen bir yoksulluk birikimi
r yer almaktad"r. Sermayenin artan egemenli%i, kendisiner
f,•.•.·· ba%"ml" büyük bir nüfus ortaya ç"karmakta ve bu egemen-
lik bu nüfusun ya$am ve çal"$ma ko$ullar"n" her geçen gün
l a%"rla$t"rmakta, onlar"n örgütlülükleri ve kazan"lm"$ haklar"i üzerinde büyük bir bas"nç yaratmaktad"r. !ki kutuplu bu dün-
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3~ SERMAYEYE KAR$I KÜRESEL
MÜCADELE
Sermayenin uluslararas" alandaki örgütleri arac"l"%"yla 1

ald"%" kararlar, ulusal hükümetler eliyle bir bir uygulamaya ]
konulmaktad"r. 1

t
Özellikle azgeli$mi$ ülkelerde küresel rekabet ko$ulla- •.!

nna uyum ad" alt"nda dayat"lan kurallar i$çi s"n"f"n"n sosyal 1:;:;
haklardan yararlanamad"%", sendikal haklar" kullanamad"%", 1
ücretlerin sürekli bask" alt"nda tutuldu%u bir ortam yaratmak- •~
tad"r. 1]

Çevre ülkelerde giderek a$a%"ya çekilen sosyal stan- il
,:,;.
;::;:

dartlar, i$sizli%in ciddi bir sorun oldu%u geli$mi$ ülkelerde !il
yine emekçilere kar$" tehdit arac" haline getirilmektedir. I

Dünya Bankas", Uluslararas" Para Fonu (IMF), Dünya :'!
Ticaret Örgütü gibi uluslararas" sermayenin karar mekaniz-
malar", G-7 zirvesi, Dünya Ekonomik Forumu gibi yap"lan- j
malar giderek tüm dünyada yoksullar"n ve emekçi s"n"flar"n ]

::~
kabusu haline geldi. I

:~~
·:::

!$çi s"n"f", önceleri ulusal düzeyde haklar"n" savunma- '!!!~ya çal"$t"ysa da sermayenin küresel düzlemdeki sald"n kam- !;J
panyalar" kar$"s"nda bunun çok fazla $ans"n"n olmad"%" gö- jf

1
11. Genel Kurulumuzda da i$aret edildi%i gibi, serma- !I

yenin küresel sald"r"s"na kar$" emekçiler ve di%er yoksul "
halk kesimlerinden ciddi bir muhalefet hareketi yükselmeye 1
ba$lad". Emperyalist politikalar"n kararla$t"r"ld"%" uluslararas" 1

-:~

tüm toplant"lar, bu politikalardan zarar görenlerin hederi ha- ~·~line geldi. :~
@

,.,... .,,.,■.!!!---~ ·~
!:.::::::;:~:::~::=:-;:;;,;:;::~;.;;:;.:::::~:~:::.~::~:::;;;;:;~~~=::.:.:.~:.:::;,,,:..,i;:;:;::~:;;;~:~:❖ :~:.::r::;:,:;:;:;~:.~=:~:::x~:.~:=:❖ :::~,;;:;~,;,;:::_;,;;,,~::.-:,::::~;,;;,;;,,;_-;,:;;,:.:.;,..:.:.,~:.::::;,;:.:;,;:;:.~;;,.:;;,~:=:-:•:,,,..~,:,-;:::..~::.:.:.:.:::;;;:.;-;:;:,:;:~.,:.:-:;,,.;;.;,,~::.::;;:.::..,;.:;;.;;,;::.x;::::.:.;;:;:;.:;;.;...;;~
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rüldü.



"; On binlerin kat"l"m"yla gerçekle$tirilen protesto eylem-
rt lerine i$çi, çiftçi, küçük esnaf gibi toplumun alt kesimlerin-
~:l den yo%un kat"l"mlar gözlendi.
l! Yap"lan eylemlerin ana hedefi, toplant"lar"n fiilen ger-
:::! çekle$tirilernemesi, görü$melerin durdurulmas" ve karar al"n-
[ mas"n"n önüne geçilmesi oldu.
~>

il" s"n"n aç"l"$ töreni, sokaklar" i$gal eden göstericiler nedeniy-ri le iptal edildi. Ba$ta Birle$mi$ Milletler Genel Sekreteri,
:;::

ABD D"$i$leri Bakan" olmak üzere çok say"da delegenin

Seattle'da düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü toplant"-

[
rll otellerinden ayr"lamad".
l 2000, Bahar"nda Washington'da düzenlenen IMF ve
j: Dünya Bankas" toplant"s" s"ras"nda göstericilerin kitlesel ola-
j rak olu$turduklar" canl". barikatlarla yollar trafi%e kapand",
:: toplant"n"n delegelerinin bir k"sm" hava ve deniz yoluyla ta-
,. $"nd".
,.
r Aral"k 2000'de Kanada'da yap"lmas" planlanan bir NA-i TO toplant"s", Haziran 2001 'de Barselona'da yap"lacak Dün-
f ya Bankas" Kalk"nma Toplant"s" kitlesel gösterilerden duyu-
t lan kayg" nedeniyle iptal edildi.
"r Ocak 2001 'de Davos'ta yarat"lan s"k"yönetim havas"na
f ra%men on binlerce göstericinin protestolar"n" önleyemedi.
"l'! Benzeri tüm bu eylemlerin ard"ndan, devletler sert ön-
! lemler alma yönünde giri$imler ba$latt"lar.
;:,:::::·f ABD'nin ye$il ku$ak projesinin ürünü El-Kaide'nin sa-l hibinin elini "s"rd"%" 11 Eylül 2001 tarihindeki sald"n bir
t dönüm noktas" oldu.
fü!
-~g
ff

ABD'nin küresel anlamda egemenli%inin üç simgesi;
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s" terörizmle mücadele ad" alt"nda dünya üzerindeki egemen-
lik alanlar"n" fiilen i$gale ba$larken ayn" zamanda kendi ül-
kelerinde temel hak ve özgürlüklerin s"n"rland"r"lmas"na yö-

sermaye aç"s"ndan ikiz kuleler, askeri aç"dan ABD Savun- \l
ma Bakanl"%" binas" ve siyasi aç"dan Beyaz Saray'"n hedef :;
seçildi%i bu sald"n tüm dünyada $ok etkisi yaratt". ~

~

Yine ba$"n" ABD'nin çekti%i bir dizi ülke, uluslarara- !,;;
;i~
J::!;
C❖

:1

\I
·:;§

rn:~
~~

!::::
Örgütlü örgütsüz çe$itli s"n"f katmanlar"ndan olu$an bu 1

:,
j
::::

!
1:~
J:!!
:.$

:!:::!:
ifü

:!;
l
~i:!
:j
~~
l

neldiler.

Bu ayn" zamanda toplumsal muhalefete kar$" sert mü-
dahalelerin de önünü açan bir geli$me oldu.

toplumsal hareketlerin, içerisinde örgütlü i$çi s"n"f" hareketi
farkl" bir duru$ sergiledi. Bir yandan sokakta eylemin için-
de somut taleplerle mücadelenin içinde yerini al"rken di%er
tarafta karar mekanizmalar"na taleplerini kabul ettirebilmek
için gerek ulusal gerekse uluslararas" planda giri$imlerini
sürdürdü.

Bunun somut örne%i, Dünya Ticaret Örgütü, 5. Bakan-
lar Konferans"d"r. ICFTU, toplant" öncesinde yay"nlad"%" bir
genelge ile tüm üye konfederasyonlardan kendi hükümetle-
rine ortak taleplerimizin içeren mektupla gönderilmesini is-
tedi. Konfederasyonumuz bu do%rultuda, yine üye sendika-
lar"m"z"n da kat"l"m"yla bir çal"$ma yürüttü. Ayn" zamanda !
dünyan"n hemen her bölgesinde Bakanlar Konferans"n" pro- 1·~i

ii"
1;~
~!~
it~:~~- talepleriyle burada da yerini ald" ve mücadeleyi sür- !

::••··•···;,····••···•·······:•;.:•w·•,;··········•·-;;:,:./-···•.....·::.;,·-· ·,.::: ···•:•·•:;-•········•:···\· ·.·,·.··:::::·;,:·;,· -.-,.:,·•······::~•••··•:•·•:cq•-.····· • ·•;.-•··•···::-::•:;······~>~••·• ;· · 4'':"·····x-•:•:-:>••v • ·->:•,;::::·•;_;.~s;;<:·.-•·0•;·x::•·w:::"••.<::•.·•c·;,;:~,,.e-~

testo eden, toplant" gündemini ele$tiren yürüyü$ler, gösteri-
ler, toplant"lar yap"ld". D!SK bu sürece düzenledi%i ulusla-
raras" bir sempozyumla katk" verdi. Tüm bu eylem ve et-
kinliklerle birlikte ICFTU, Bakanlar Konferans"'na da kat"-
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r Sendikal ve sosyal haklar tehdit alt"nda

",~_i_:_ Uluslararas" i$letmeler de%i$ik ülkelerdeki yat"r"mlar"n-
da istihdam ettikleri i$çilere kar$" farkl" politikalar izleyerek,

i sosyal haklar"n budanmas" ve ücretlerin a$a%"ya çekilmesineff çal"#t"lar.
;:;:

jl Almanya kökenli VW i$letmesinin bir uygulamas" bu
t anlamda oldukça ö%retici olmu$tur. Toplu sözle$me görü$-
1 melerinin Almanya ve Meksika'da ayn" döneme gelmesi i$-i letmenin uygulad"%" yöntemi aç"%a ç"kard".

! Almanya'da üretimin ücretlerin daha dü$ük oldu%u
li Meksika'ya kayd"r"laca%", Meksika'da ise üretimin verimlili-
r" %in daha yüksek oldu%u Almanya'ya ta$"naca%" propaganda-
J!: s" yap"ld".
!!:
}>r
f. dikalar" i$verenin istedi%i ko$ullarda bir sözle$meye raz" ol-
' du. Toplu sözle$me düzeyinde ya$anan bu türden olumsuz-
fr luklar"n yan" s"ra daha büyük çapl" politikalar da gündeme
f gelmeye ba$lad".
t

lt giltere ve !talya ba$bakanlar" verimlilik kar$"la$t"rmas"nda
t!-_"__::•• Avrupa'n"n ABD'nin gerisinde kald"%"n" ve emek piyasala-
: r"n"n esnekle$tirilmesir"in zorunlulu%unu dile getirdiler.
1:~ Bununla birlikte emeklilik ya$"n"n 5 ya$ daha yukar"-
f; ya al"nmas", i$sizlik sigortas"n"n k"s"tlanmas", i$ güvencesi-
!, nin etkisinin azalt"lmas" gibi öneriler de Avrupa gündemine
?.t gelmeye ba$lad".
~:

~ Avrupa Birli%i 'ne yeni üye olan ülkelerde, yeniden bi-
l çimlendirilen çal"$ma hayat"yla ilgili mevzuat sermayenin s"-
1
l~rqz'-"·::,,✓/.-.:'-';.;,;.;,.,.,;'-'·)u.'-'·y;,;,.,!!!!'!·v✓ .,,,!'!!};,•;:!'!!;;,,;.;;!!!J!;,,q,1.:l'l'!!0m.~-;a'-'~}~"0;.;,'-"'·:;,;,;,✓ ,!!'!'!-;;:z'-"'-;;;,;r,.,'-"'·,;,;;;;:'-"'·.,.;ix:'-"'·,,;,;~'-"';,».1.'-"'·»»'-"'--;;;~'-"'·v;-M'-"';;:;;,✓ ,!'-"!-;;z,"!!l!·;;,;;.,ffl;:,,;,.,.1!1!1!"·.;'/.bl!l!l!".;:.,;-;;,;"""·;;:.--;"-'ll;:;:;,!M'-"'··;--;,"!!l!.';;;J,.'-"'·;.-;.;;,;."-"''·;;:.;,,"-"'_-'~'-"'·-✓ ;t,'-"';;::::i:•~,:;; ;,;"""·;;:.;;;""":i'i::i'•·~i;;:"s'-"':;_;;.:;.""·:•~;.:'-"'.~::;::•.,;¼.-""'··x,

Birbirlerinden habersiz hareket eden her iki ülke sen-

Mart 2002'de Barselona'da bir araya gelen !spanya, !n-
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k" bask"s"yla Birlik standartlar"n"n alt"nda tutuldu. Ve böy-
lece i$gücü maliyetlerinin daha a$a%"ya çekilmesine yol aç"l-
d".

ni belirterek, $u tespiti yapt":

1~1
:=i-

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) yapt"%" bir [i
:~

aç"klamada; Avrupa'da sosyal ili$kilerin h"zla kötüye gitti%i- :~
t
]
::i

"Di%er Avrupa ülkelerinin yan" s"ra, Birli%e üye ülke- !;
lerdeki çe$itli hükümetler, mevcut yasalar ve sosyal koruma-
y" tek tarafl" olarak revize etmek ve geriletmek suretiyle i$-
çi haklar"na sald"rmaktad"rlar. Ayn" zamanda i$verenler de i~
toplu pazarl"k sistemini tahrip etmek için lobi faaliyetlerine il

j
;!
:;~::"
j
J
l
]
J
j
::t.

1:;~
;1
\J::"
J

Sermayenin uluslararas" alandaki sald"r"lar"na kar$" i$çi j
:.:,.,:;

:!:!:/~: b:~:\::i~::!d~~terli ve sonuç al!c! 1
Ortaya ç"kan yeni ko$ullar ve mücadele alan", i$çi s"- ~

n"f"n"n uluslararas" örgütlenmesi ve mücadelesinin önemini 1
daha da art"rd". 1:~::t

Bu anlamda ba$ta üyesi oldu%umuz Uluslararas" Özgür 1
Sendikalar Konfederasyonu (ICFTU) ve Avrupa Sendikalar !

"Konfederasyonu (ETUC) yeni bir yap"lanma ve yeni bir po- •~
Iitika olu$turma sürecine girdi. :1

.,:;;.:,:,«:c:"'"''"''"''''''''''''''''"'''"''"'''·'"""''"'~""''"''''"'''"'""'''·'''"''''''"'"'''''"'''"""'''"''''"'''""''''"'"'"·'''""~;,cs,,;;:;;;:0.%:;;:,;;;;;,.,,,,,,"'''·''"-'""''''''*j

devam etmektedirler.

Bu sald"r"lar"n art"k genelle$mi$ bulunan karakteri, i$-
çi haklar"n" ve kamu hizmetlerini de kapsayacak bir Avru-
pa sosyal modelini savunmay" hedef alan bir kampanya üze-
rinden Avrupa çap"nda koordine edilmi$ bir yan"t" hak et-
mektedir."

Ortak mücadelenin gereklili%i
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Özellikle yayg"n örgütlenmesiyle ICFTU, yap"s"n" bu
döneme uygun hale getirme çabas" içinde oldu. Ulusal düz-
lemdeki mücadelelerin uluslararas" dayan"$mayla güçlendiril-

~1

t
"jl mesi için uluslararas" i$kollar" sekreterlikleri Küresel Birlik
1 (Global Union) çat"s" alt"nda yeniden biçimlendirildi.
r
l D!SK taraf"ndan Türkçe'ye kazand"r"lan Küresel Reh-r:
t ber ile sendikal mücadele ve s"n"f dayan"$mas"n"n yeni yol

1 ~:.:~:t;::"~
1
-konusunda yayg"n e%itim ve örgütlenme ça-

Artan bask"lar kar$"s"nda i$çi s"n"f"n"n bütünlüklü bir
!: kar$" duru$u için çe$itli kampanyalar, ortak etkinlikler ger-
l çekle$tirildi.
r~.;
Cj ve yürüyü$lerle Avrupa son birkaç y"ld"r bir eylem alan" ha-

f

D!SK'in de zaman zaman kat"ld"%" kitlesel gösteriler

line getirildi.

ETUC, Avrupa Birli%i zirvelerinin yap"ld"%" tarihlerde
t ve yerlerde büyük yürüyü$ler gerçekle$tirdi.
t • Konfederasyonumuz gerek ETUC ve gerekse ICFfU-~::
i
! taraf"ndan ilan edilen bu türden eylemliklere zaman zamanr
ülkemizde gerçekle$tirdi%i eylemlerle destek verdi.rtr

ft
ft
j Bir yandan i$yerlerinde i$verenlerin ülkelerin rekabeti-
J ni gerekçe göstererek i$çi s"n"f"n" bölme giri$imlerine di%er
f yandan kazan"lm"$ haklar"n yok edilmesine yönelik bask"c"
t politikalara kar$" kar$"l"kl" bilgilendirme, dayan"$ma ve
1 kararl" mücadele temelinde bir hatt"n do%rulu%u her geçen
f gün kendini kan"tlad".
i;-;;:;;;,;;.~;,;;pi-);-~,;;;;x~;;;b.'r/,;;,.~;;:~;,.,..;-;;-;;;;-;-;-;-;;; ,;;.:,;,:;,;;,;.;».:;.;:;:r,;~M;:;z:w.:;r~rn..:-;-,;,,;.;-;~;;!1/,.»;;,;,i;;:;,;;;:,¼;;,:;;;.;;;,;;;;,;::;~,,..;-;-;;;,,.;::-:;;:;:,;:.x:;,;;:,;;-;:~:;;~;;;;;:;-,:;;,;-;;;,;;:;;:;:::;;;:;;;:;;z:1/.:::;;:::;~:::;:::.:::

Ya$anan süreç ve deneyimler i$letme düzeyinde genel
politikalara kadar yayg"n bir alanda i$çi s"n"f"n"n ortak bir
mücadeleyi örmesi gerekti%ini ortaya koydu.
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~~-:~
ij
'~
j
::j

11. Genel Kurulumuzun yap"ld"%" 28-30 Temmuz 2000 ::"
:::=

tarihlerinden bu yana Türkiye'de ola%anüstü geli$meler ya- 1
$and". En köklü de%i$ikliklerin ya$and"%" alanlar"n ba$"nda :I
ekonomi geliyor. Bu bölümde son genel kuruldan bu yana !
ekonomik alanda ya$anan geli$meleri ana hatlar"yla ele al- :i

:!;

ll-;:=
:"

18 Nisan 1999 seçimlerinin ard"ndan DSP-MHP-ANAF ]
·=-=

koalisyon hükümeti kuruldu. Koalisyon hükümetinin en id- ;
dial" icraat" 2000 y"l" ba$"nda yürürlü%e konan IMF Progra- :j

-:,;

m" oldu. Üç y"ll"k bir dönemi kapsayacak olan program ban- i!
kac"l"k ve finans, özelle$tirme, vergi ve maliye, kamu ban- 1

:::::

kalar"n" yeniden yap"land"rma, tar"m reformu ve sosyal gü- ij
venlik konular"n" kaps"yordu. ;"

::~
:~Program sadece enflasyonu dü$ürmeyi hedeflemiyor, "
::~

devletin yeniden yap"lanmas"n" öngörüyordu, Bu çerçevede !
:;~

devletin tar"ma verdi%i destekleri ortadan kald"rmay", sosyal :"
güvenlik sistemini tasfiye ederek, özel sigortac"l"%a yol aç- )
may", kamu bankalar"n", enerji, ileti$im ve madencilik ala- I
n"ndaki kamu i$letmelerini özelle$tirmeyi hedefliyordu. Di%er i
yandan program mali ve finans piyasalar"n"n tamamen ulus- )

'*
lararas" sermayenin denetimine b"rak"lmas"n" öngören düzen- •~
lemeler içeriyordu.. i

:"~
Program, Türk Liras"'n"n yabanc" paralar kar$"s"ndaki ,~

de%erini kontrollü $ekilde artt"rmay", bir anlamda sabitleme- !
yi öngörüyordu. Bunun için Merkez Bankas" sadece döviz !1

-::::

''"''''''"''''''''''''"''''''"'~:,::,,,,.,:,'i@<:❖ :<¼"-'"-''''''''''"'''"''""'''''~''"''''''''''"*'''"'''""''"'"''"'''"''"'''%'''"'"'''''""''"'"''"'"·""''''''''''''"'''""''''""J
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4- TÜRK!YE'DE EKONOM!K
GEL!$MELER VE !$Ç! SINIFI

mak istiyoruz.

2000 "Enflasyonu Dü$ürme" Program" ve Kriz



l stokunu kontrol ediyor; büyüme, istihdam gibi konulardaki
fil i$levini tamamen terk ediyordu.
~:r
jI Döviz kurlan kontrol alt"na al"nd"%"ndan faizler dü$me-
f,.•.•.•,. ye ba$lad". Faizlerdeki h"zl" dü$ü$ iç tüketimi patlatt". An-
. cak izleyen aylarda enflasyon hedefinin tutturulamayaca%"
j; endi$esi hükümete kar$" güvensizli%i art"rd".
";~
i!i

Son derece k"r"lgan özellikler ta$"yan bu yap"n"n sür-
( dürülemeyece%i aç"kt". Nitekim 2000 y"l"n"n Kas"m ay"nda
l faizler bir gecede % 1500'lere f"rlad". Faizlerin bu denli
::;
J yükselmesinin nedeni k"sa vadeli mali fonlar"n ülkeyi terk
[,:.":.•• etmesiydi. Bunun üzerine döviz kuru ç"pas" sistemi terk etli-
, lerek, dalgalanmaya b"rak"ld". Ancak kriz kontrol alt"na al"-
!1 namad" ve #ubat 2001 'de bir kez daha faizler tavana vur-
lI du.

1 Bu krizler Cumhuriyet tarihinin en ciddi ekonomik ve
, sosyal y"k"m"n" beraberinde getirdi. Ekonomi sava$ dönem-
f;." leri hariç küçülme rekoru k"rd", i$sizlik ola%anüstü ölçüde
~;:

1 artt". 2001 y"l"nda ekonomi yüzde 11 küçüldü; milli gelir
i 51 milyar dolar azald"; ki$i ba$"na gelir 725 dolar gerileye-
! rek 2261 dolara indi. 19 banka, 125 bin i$yeri kapand"; 1.5
1 milyon ki$i i$siz kald". Yüzde 30'lara dü$en enflasyon ye-
l niden yüzde 70'i a$t". 2000 y"l"nda 36.4 katrilyon lira olan
! iç borç toplam", 2001 sonu itibariyle 122.2 katrilyon lira ile
f: dört kat"na ula$t". Faiz ödemeleri 2001 'de yüzde 101 'lik bir
j art"$la 20.4 katrilyondan 41.1 katrilyona yükseldi.,.
rf Krizin Uluslararas" Dinamikleri
tt;
[ 1970'1erden itibaren sistemin merkezinde yer alan ül-
~ kelerdeki sermaye fazlas"n"n de%erlendirilece%i yeni pazarla-
1;-

~ ra duyulan ihtiyaç azgeli$mi$ ülke piyasalar"n"n serbestle$ti-
?.-f:.
{!:"

~:),i'//;,q;-,1,;,;;;.;,,..;;;.,..;,-;-;-;,;;1/;,;:,;,;,;-,..-,;-;;;,;-;,;,;y,¼;•;;;.;.,;;:,:,m;;;-1,;.,"~,:,/;-;y;;;,;-;»;;,;,;,;.q.~;-»;;-;,,,-;;;,;-4»;;,;;;,;-;;;;;.:;;,;;;/h,,-;;. ;;,;;;;;,;/;-;;;;:.;;~;:;.;;;:,;;;;;;;;;;;;;;-:0;;,;;:;;;:;:;~;,,;:;~;;;;;::; :;.;;;;i;;;;~~,;,;-;;:~M;~:;:;:::,;;::;:;:;:-,;~
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rilmesiyle giderilmeye çal"$"ld". Özellikle finans piyasalar"n"n J
serbestle$tirilmesi, yani mali sermayenin ülkelere girip ç"k- lj
mas"n"n kolayla$t"r"lmas" ile üretken sermaye d"$"ndaki spe- !j
külatif sermaye hareketleri artt": • ;I

::S::~
Bu dönemde kamu harcamalar" vergi yerine iç ve d"$ lJ

~:::,::~:.":~7::nb:~:!~,!~ J:;~~,~•;,:: 1
ramlar"ru" gündeme getirirken di%er yandan özelle$tirme yo- f
luyla bütçe aç"%"n"n kapat"lmas" hedeflendi. !ç ve d"$ borca il
duyulan ihtiyac"n büyümesi, mali sermayenin hareket alan"- 1!j
n" geni$letti. Azgeli$mi$ ülkeler yabanc" spekülatif sermaye ~
aç"s"ndan k"sa dönemde yüksek getiri elde edecekleri pazar- !I

J
''i

II
Ancak spekülatif sermayenin istedi%i gibi hareket ede- 1

bilmesi, buna ba%"ml" hale getirilen azgeli$mi$ ülke ekono- l!
milerini (ve daha az ölçüde geli$mi$ ülkeleri de) "beklen- ":"
medik" (!) krizlerle kar$" kar$"ya b"rakt". Ülkeler ani f"nans :j

:•>

dalgalanmalar"na kar$" savunmas"z ve çaresiz hale geldi. Ma- ]
li krizleri a$mak için gündeme getirilen daralma ve s"k" pa- 1

::~ra politikalar", zaten ya$anmakta olan a$"r" üretim ya da ek- m

sik tüketim olgusunu daha da derinle$tirerek yeni krizlerin 1
kap"s"n" aralad". Ve krizlerin aras" darald". Nerdeyse her y"l

1!
''#r ülkede/bölgede yeni kriz ya$an"r h~le geldi. 1

j1992-93'te Avrupa'da ba$layan krizler dalgas" 1994'te ;
Meksika'y" vurdu. 1997'de Uzakdo%u Asya ülkeleri mali 1
kriz kas"rgas"na yakaland" ve bu rüzgar 1999 Rusya krizini ~

J

getirdi; oradan Brezilya'ya s"çrad". Nihayet 2000-2001 Tür- !
kiye ve Arjantin krizleri ile bu dalga devam etti. !

Krizlerin sosyal sonuçlar" daha da bozulan gelir da%"- )
l"m", çöken sosyal koruma sistemleri, ülke de%erlerinin ha- i
"""'•···""·····•.•··••,·.·"""'··.··.""· '";:•·•-···,·"""'··.-.·.·,""·•..:·"""'··.·.·.••·:··.•·-;:.;""-·:·.•···.-.:""-;;;:_•·...-c•--'('·\•·-·•.-·•:···•:·.-..·""···-·:·•!!"'!''.:";.,:•!!"'!'-,•.•.·.·"""'····,·""·········""·;··:·""·,....,.•""".····~-""'·.;";:'••"""-·•·;-:·":•"" ·"····;:::~·,:,:;:.;_!!"'!';;-•·~--...;.;""•·······""""-·•:;:;:"•"❖ '·""""·/"··""""·•y~!'!l!l!'.·.;_:,!'!1!1!'· --~~!'!l!l!'·;·;.:;:;!'!l!l!'::;;-:;"~)\:l
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raç mezat sat"lmas", i$sizlik ve yoksulluk oldu. Buna kar$"-
l"k bu krizler hiçbir zaman kapitalizmin genel bunal"m" dü-
zeyine ula$mad" ve hep krizlerden kazançl" ç"kan birileri ol-
du. Yani bir bak"ma krizler belirli· sermaye gruplar"n"n bü-
yümesine hizmet etti. Fiyat dalgalanmalar" spekülasyon tica-
reti yapanlar"n kazançlar"na kazanç katt". Krizlerden her se-
ferinde güçlenerek ç"kan sermaye s"n"f"n"n kendi içinde de
çe$itli düzeylerde kay"plar"n ve tasfiyelerin ya$and"%" redde-
dilemeyecek bir gerçektir. Ancak, bir s"n"f olarak bak"ld"%"n-
da sermaye, "kriz" dönemlerinde birikimini spekülatif yol-
dan artt"ranlar"n da kat"l"m"yla bu kay"plar"n sistem üzerin-
deki etkilerini azaltabilmektedir.

Kemal Dervi# ve Yeni(den) !stikrar Program"

2001 Krizinin ard"ndan Hükümet, Dünya Bankas"'nda
üst düzey bir bürokrat olan Kemal Dervi$'i d"$ar"dan Bakan
olarak atad". Dervi$ yönetilll!-nde yeni bir program uygulan-
maya kondu. Yeni program, öncekinden farkl" olarak dalga-
l"· kura dayanmaktayd"; bunun d"$"nda program"n di%er un-
surlar" bir öncekiyle nerdeyse ayn"yd": Sosyal harcamalar"n
k"s"tlanmas", ücretlerin bask" alt"na al"nmas", faiz d"$" fazla
hedefinin tutturulmas" vb. Bu anlamda "yeni istikrar progra-
m"" da, ayn" öncekinde oldu%u gibi, kaynaklar" küresel ser-
mayenin spekülatif kazanç alan"na çekme hedefini sürdür-
mekteydi.

Bakan Dervi$'in ilk icraat" "15 günde 15 yasa" oldu.
Bu 15 yasa 15 günde ç"kamad"ysa da, sonunda istenen he-
defe ula$"ld": #eker Yasas", Ekonomik ve Sosyal Konsey
Yasas", Do%algaz Piyasas" Yasas", Kamula$t"rma Yasas",
Merkez Bankas" Yasas", Bütçe De%i$ikli%i Yasas", Bankac"-
l"k Yasas", Telekom Yasas", Sivil Havac"l"k Kanunu, Görev
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Buradan da anla$"laca%" gibi söz konusu program "enf-
lasyonu dü$ürme" hedefinin çok ötesinde Türkiye ekonomi-
sinin do%rudan do%ruya uluslararas" sermayenin spekülatif ç!-

karlar"na teslim edilmesini amaçl"yordu. Krize yönelik mü-
dahaleler sadece ekonomik alanla s"n"rl" kalmad", ç"kar"lan

Zararlar" ve baz" fonlar"n tasfiyesini öngören Yasa, Ek Büt- 't

çe Yasas", Uluslararas" Tahkim Yasas" ç"kar"ld". Daha son- 1
::~

ra Tütün Yasas" ile mali sektörün yeniden yap"land"r"lmas" il
Jve bankalara kaynak aktar"m"na ili$kin yasalar da TBMM'de :"

kabul edildi. Uzun süre devam eden çal"$malar sonucunda i
Kamu !hale Yasas" ve Kamu !hale Sözle$meleri Yasas" da ]
Resmi Gazete'de yay"mlanarak yürürlü%e girdi. 1

::~
J

Program"n bir ba$ka stratejik hedefi de özelle$tirmeler- J
di. Hükümet program"nda özelle$tirme uygulamalar"n"n h"z- 1
land"nlaca%" belirtiliyordu. Bu kez özelle$tirme hizmetler i:!
sektörünü hedefliyordu. THY, TEKEL, SEKA, Enerji Üre- II
tim ve Da%"t"m", TÜPRA#, POA#, BOTA# gibi çok önem- !!
1i kamu kurumlar" ve Telekom özelle$tirilmeye çal"$"lmak- ,

!ll~~- 1
:::::'!

!!
4

!l
J::~
J:<
'1
j
;\{

yeye ba%"ml", IMF politikalar"n"n uygulanmas"n" takip eden,
bu do%rultuda yasalar"n ön haz"rl"klar"n" yapan yeni yürüt-

yasalarla birlikte olu$turulan ve ad"na k"saca özerk kurullar
!!~denilen kurullar olu$turularak, do%rudan uluslararas" serma- ~
l
::l
:"
t!
:;(
:~
:!~

me ve yasama organlar" olu$turuldu. Bu kurullar esas ola-
rak bulunduklar" alanda tekelle$me sürecini h"zland"ran i$-

i~
·::t~!
ili
-i~

Gerek krizin sosyal sonuçlan gerekse yeni program"n 1
;~

emekçilerin geni$ halk kesimlerinin tepkisini çekmesi sonu- ~
:;,.?

cu 3 Kas"m seçimlerinde koalisyon partileri a%"r bir yenil- ;~
r···:,···••··-·.·.·.·-·.•.·.·.·.;.:-················:·Y··:<•::'.:'°······❖ ---•-·.•.•.•.•········-···.·.·.·.·.;.y,··•:;:::·:-:~---·.;.•.·-~;-::"•·-.;-;;·-·.-.·.:.·-•.·s···•-·.•.~~:-·-<··•:-:.:;;,;;,~>-<::S--'·••···~·-:;;;·~:::::-:::-0-'.•·.-.;-,·····•;,:;:.:·:::::=::.-·-::::;·:.:··.v··-;,:-.~·w-:::·-:::-~

levler üstlendiler.

3 Kas"m Seçimleri ve AKP iktidar"

D!SK 12. Genel Kurulu 45



r gi ald"lar. Ancak tek ba$"na iktidara gelen AKP ekonomik
1 program" hiçbir kesintiye u%ratmadan sürdürdü.

i AKP'nin icraat", halk"n büyük tepkisinden gerekli der-
}lj sin ç"kar"lmad"%"n" ve temel s"n"fsal tercihlerde bir de%i$ik-
li li%in olmad"%"n" ortaya koydu. Bunun en aç"k göstergesi
fi 2003 bütçesinde ortaya ç"kt".
f
l'. 2003 bütçesi tasar"s" Irak sava$"n"n bask"s" alt"nda
l olu$turuldu, sava$"n ilk günlerinde parlamentoda tart"$"ld".
i: Yeni bir tasarruf plan" _ haz"rland". Buna göre de faiz d"$"
f: fazla yüzde 6.S'da"i yüzde 7.5'a ç"kar"ld". Bütçeden yaln"zl devlet çark"n" i$letecek, maa$ ve faiz ödemelerini içeren zo-
t :.:t"l:::.ler yap"lacak ve Hazine'nin borçlanma ihtiyac"

2003 y"l" Bütçesinde harcama toplam" 144.8 katrilyon,r
ti toplam vergi gelirleri ise 86 katrilyon lira olarak öngörül-
dü. Faiz harcama hedefi ise 65.5 katrilyon olarak belirlen-

1 di. Dolay"s"yla faiz harcamalar", toplam vergi gelirlerininr;t yüzde 76's"na ula$maktayd". Bütçeden kamu yat"r"mlar"na ise
f sadece 7.5 katrilyon ayr"lm"$t". Bütün bu rakamlar 2003 büt-
! çesinin de daha önceki y"llarda oldu%u gibi, kamusal hiz-
t met üretimini planlamak yerine mali sermayeye kaynak ak-r!: tarma i$levi görece%ini göstermekteydi.
i Bütçe geni$ halk kesimlerine ek yükler getirirken, ser-;j maye gelirleri ve özellikle finansal kazançlar yine vergi d"-
} $"nda tutuldu. Dolay"s"yla AKP hükümeti de önceki hükü-
f metlerin yapt"%" gibi devlet bütçesini, sermaye s"n"f"n"n ge-
!:
t lirini korumak ve art"rmak, emekçi kesimlerin yüklerini ar-
~· t"rmak amac"yla kulland".rf Türkiye ekonomisi 2002'den itibaren yeniden büyüme-
}
.t;"v;~,.!""!·,;w."'¼;;,:;"l!lll!l!.0,..✓ .!!"!!;;,u.!!"!!'!·~;,;;'-!'·,.,4;;:!"";;..,.A!!!!'!'m";;;!!'!v.;,..;r,!!"!!'!;;,:~!!!"!!'!,:,:,~!!"!!'!-1/;;;,✓ .'-'·~x.:,.!!!'l~:,,.(h!!!!!!.0:1:!'ll'!!;;,;,;~l!lll!l!r.o;;,✓,■.!!ll!r✓..:;.!'l!'!·..,;-;;.,✓ ,"'-",;,4,.■.!!ll!..,;,;,;!'ll'!!;,-~:,;,:■.!!ll!~»-.,.;""'°·;;-ky,l!lll!l!;;.::;:~•·-r.;;:½■.!!ll!.•;,;;:,""'°;;,;,u.!'l!'!.,m,!!"!!'!:;:,;;:~"'-"0;►■.!!ll!.:::.:.:::_;,:l!lll!l!;;;:.,;,!'i'l'!'.:;z.;!!!O'»;~..""";.::;:;!✓,■.!!ll!):.-.t~l!lll!l!,;.}ul!!lllll:::*}""";::::<:"""};::::."""~::.::;;""";;~;:~•~!!
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ye ba$lad". Ancak büyüme emekçilere ve halka yans"mad". ;~
!$sizlik daha da artt", reel gelirler dü$tü. Nitekim ekonomi- 11

• nin yüzde 7.8 büyüdü%ü 2002'de özel tüketim harcamalar" 1
yaln"zca yüzde 1.8 artt". Harcama kalemlerine bak"ld"%"nda 1
bir tek g"da harcamalar"n"n de%i$medi%i, di%er her türlü har- j
caman"n azald"%"· görülmektedir. Bu da geliri dü$en ailelerin 1
bir tek mutfaklar"ndan k"smad"%"n", onun d"$"nda giyim, kül- j
tür, e%lence vb. harcamalar"n" önemli ölçüde azaltt"%"n" gös- !~
termektedir. Türkiye büyürken yoksulluk da artt", gelir da- •~ •
%"l"m" daha da adaletsiz hale geldi. j

il
Ekonominin Temel Sorunu: !#sizlik 1
Son birkaç y"lda i$sizlik ve yoksulluktaki art"$ ekono- ·,!',,".,,.,.i,

minin düzeldi%i iddialar"n" yalanl"yor. 2001 y"l"nda ekono- ;
mide tarihi bir küçülme ya$and"ktan sonra 2002 ve 2003 "

:;~,,"
y"llar"nda ekonomi bir büyüme ·süreci içine girdi. 2002 y"- :!
l"nda milli gelir yüzde 7 .8 artt"; ki$i ba$"na gelir 2.584 do- ·~
lara yükseldi. 2003 y"l"nda büyüme devam etti. !

Bu dönemde ya$anan ekonomik büyüme kamuoyuna lj
olumlu bir geli$me olarak yans"t"ld"; ekonominin krizden 'I
ç"kmaya ba$lamas"na delil olarak gösterildi. Ancak büyüyen !l
ekon~mi istihdam yaratamad"•. Bu __n:_denl~ i$ç!. s"n"_~ -~ç"s~- :;
dan one ç"kan konu; ekonomik buyumes" deg"l, buyumen"n :il

- j
istihdam yaratamam"$ olmas"d"r; Ustelik bu dönemde istih- •!• ,,"
damda gerileme de ya$and". 2002 y"l" son çeyre%inde i$siz 1
say"s" 2001 y"l"n"n ayn" dönemine göre %12.9 artt". j

:I
j~
~::t

IMF ile imzalanan stand-by anla$malar" birbirini izle- i
il

yen Gözden Geçirmelerle yürütülmektedir. IMF stand-by ile 1
taahhüt etti%i borcu dilimler halinde vermekte; her borç di- 1~1
•.e•..,.,::,'!'!!!';::•····•N ·;;:•,:•·•.❖•;·s«"""'w··.-"'°'· ··••;""'···;:,y•:·w••·······"""•:"""•:•"""'· ·,,;.••::-'•:;.;'!'!!!'•...._.::.••:•~'-:•'!"!"':·•y••.,·•v"'-sff!!!""-,:~:·~"""··0~::.:"""k:'·"""'·••:Y'!"!"'..•;,:..:!!!""-,,...c-."""~··:.:/!"!"',.-..!"!"'-,-..t:.!"!"'.-,:;~:.:.!"!"',.:,:.:!!!""-,•. • !!!""-,-.;;:,.,·:·:-··"""'·:·..--.!"'!"--;-:,;-:!!!""-:,~..:.:;,!!!""-;;.;,.-;,,..._!!!""-:.:;:_.:::-;.!!!""-:•:;;.,N!!!""--~-...._!!!""-;.::;.;;_:,.!!!""-·«~-.~;.~~~•
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t: li"ni bir Gözden Geçirme sonucu serbest b"rak"lmaktad"r.
1: Hükümet, taahhütlerini yerine getirmi$ ise kredi kulland"r"l-
-~-r maktad"r.t

!, sinde IMF taraf"ndan sa%lanan kredinin geri ödemeleri bite-
l}•, ne kadar IMF güdümündeki ekonomi politikalar" sürecektir.
1 18 Ocak 2002 tarihli Niyet Mektubu'nda IMF'den Ocak

#u anda yürürlükte olan Stand-By Anla$mas" çerçeve-

;; 2002-Aral"k 2004 dönemini kapsayan yeni bir stand-by dü-

il'. zenlemesi talep edilmi$tir. Buna göre, stand-by Aral"k
\; 2004'te bitecektir. Bu stand-by ile al"nan kredilerin geri öde-

1:f

mesi ise 2008 y"l"nda bitecektir.

Ekonomideki IMF egemenli%inin stand-by düzenleme-
sinin bitim tarihi olan Aral"k 2004'ten sonra sona erebilme-
si ya da azalt"labilmesi ancak Türkiye'nin 2005 y"l" ba$"n-

f dan itibaren -d"$ borç almadan borçlar"n" çevirebilmesi ko$u-
l luyla ve her $ey beklendi%i gibi giderse olanakl"d"r. Ancak
1 2005 ve 2006 geri ödemelerinin büyüklü%ü ve $u anki iç

f

1
ve d"$ borç stoku bunun en önemli k"s"t"d"r.

2004 Bahar"nda, Ekonomik Gerçekler

Ekonomideki büyümenin, tüketim, gelir, istihdam, i$-
t
".·• sizlik göstergelerinden de anla$"ld"%" gibi ücretlilerin duru-
r muna olumlu bir katk" sa%lamad"%"n" vurgulam"$t"k. Bu sü-
ri rede yarat"lan katma de%ere ne oldu%u, büyüme ile yarat"-ri lan zenginli%in nerede yo%unla$t"%", üretenlerin daha uzun
": süre çal"$"p, daha az tüketirken, daha çok i$siz kal"rken, da-
l. ha çok vergi öderken, daha çok kaynak borç ödemeye akar-
j ken, bundan kimlerin yararland"%" D!SK-AR ara$t"rmas"nda
?·-r ortaya konmaktad"r. Bu ara$t"rman"n sonuçlar"n" bir kez da-
r- ha vurgulamak istiyoruz.
~:
f
k;,,;;,.:,;;,;;:-;;;;;;,,.,;;:;:,,..;;;?t;.Q,;i,:;:;,;,;,;,;;&/;-J;~;";-..;:;:.!'/.:0;;;-;,;-;-;,;-;,;7;,;-;~;,-;,,:r..,;.;w;~;,;;,-;,;,;,;,~m;;,;::r;-;;;,;-;,;,;,;,.:.; ..:;-.{..;:;;;-;-;;-::1r.-:::::~~;;;:;;,r;,;;;,;_;;7,:;.::;;.:-;y,;;::.:v.:::»,.;:~g(.:::;:::;:;:;;;:;;-;::::::::~;:;:.:::,=;:;::;.:~::;;;:::~~;,
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1
Büyüyen bir ekonomide, istihdam"n artmas" ve i$sizli- 1

:❖

%in azalmas" beklenirken, D!E verileri bunun tersini ortaya ]
koyuyor. Büyüme, istihdam ve i$sizlik üzerinde beklenenin ~
tersine bir etki yarat"yor. ·~

~

1:=~:;;
J:;:c

:"
]
.;,:u
J,

!!:"
:"

*:!
%8, ;!!; ;:~::~%~i~;;ü!:s~:ak:~~;o: 2s~:J!0!: !I
istihdam ne de i$sizlik üzerinde· olumlu bir etki yaratmad"•.··!i!
Son iki y"lda, hem istihdam azald"; hem de i$sizlik artt". 1

Eksik istihdam edilenlerin de i$sizlere kat"lmas"yla, i$sizlik !
\

1
lGelir ve Tüketim \

Ekonomik büyümeyi:. birlikte, ikinci beklenti gelirlerin 1
ve tüketimin artmas"d"r. Ulke genelinde haneler taraf"ndan ~
yap"lan tüketim ve ücretlilerin gelirleri ile ilgili göstergeler, !j

bu durumun tersine bir sonuç göstermektedir. il
~!
il
"••lJ1
~•:.;
::l""""""-------------------~·'";;:~;:::;:;:;:;_:;:;;:;:;:;:;.;:;";;:;;,;::::f;:;:;:;;;:;_:;:;;:~:❖ ~::;_:;::❖ :~:;:;:;:_:;:;-:;;;;:;:.-;;::~:;:;:;_:;:;:;:;:;:;:;:;:;;;;;:;:;.;:;.;;;_:;:;:;:;:;:;:;:;:;;;:;;~;_;;:",:;;;:,;:;..;;,::;:;:;:;;;:;.,..:;:;;;:;;_:.,::;:;:,;.:;;;~:;_:;;;:;:;:;;;:;;;:$,,-;__;;:;:;;;:;;;}X:;;::;:_;~:;;:",:;;.;_::;.:,,~;;~;,_~:;::;:;;;:;:;:;:;:;:;;,.;_";~;,-:_:.;;;;:,.;.,;:;;_;:"$

!stihdam ve !#sizlik

2001 2002

Sivil !$gücü 23.491 .~ 23.818 23.640

Sivil !stihdam 21.524 21.354 21.291

!$siz 1 .967 2.464 2.497

Eksik !stihdam 1.405 1.297 .1.147

!$siz ve At"l !stihdam
Oran" (%) .14,4 15,8 15,4

Kaynak: D!E H!A

oran" ülke genelinde %15'in üzerine ç"kt".
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.J

GSMH'da Özel Tüketim ve !sgücü Gelirleri
1987 Fiyatlar"yla (Milyar TL)

2000 2001 2002
Özel Nihai
Tüketim 80.774 73.356 74.894 79.862
!$gücü

Gelirleri 27.798 25.110 25.310 26.297

Nüfus
(Bin) 67.469 68.618 69.757 71.401

Kaynak: DPT

GSMH serilerinde hanelerin yapt"%" tüketimi gösteren
[: "özel nihai tüketim", kriz öncesi de%erlerine hala ula$ama-
tt m"$t"r. Özel nihai tüketim harcamalar", nüfus art"$"n" izleme-
1 mektedir. Bu durum bireylerin geçmi$e göre daha az tüket-
[ tiklerini göstermektedir.
";:
1 Ayn" $ekilde, istihdama dahil nüfus artmas"na kar$"n;
l' maa$, ücret. ve yevmiyeli çal"$anlar"n elde ettikleri gelir de
[ kriz öncesi de%erini a$amam"$t"r. Nüfusun ücretle çal"$an sa-
rr y"s" artarken, milli gelirden ald"klar" pay artmam"$t"r. Bir
t:r ba$ka deyi$le ücretler gerilemi$tir.
tl Sonuç olarak, ekonomik büyüme halka ne "$, ne ge-
t! lir, ne de daha fazla tüketim olana%" sa%lam"$t"r. Büyüme,t halk"n yoksulla$mas"na e$lik etmi$tir.
?tr
~:;'. Türkiye'de sadece emek gücünü satarak ya$ayanlar"nl say"s" 10 milyon 700 bin dolay"ndad"r. Bir ba$ka deyi$le,,
[ Türkiye'deki toplam istihdam"n yans"n" ücretli, maa$l", yev-
f miyeli ve ar"zi çal"$anlar olu$turuyor.
t
~::r..x,.;;;'""·.,-;;-;.'""J;-;-.i.'"";i;,;,.,"""w;,;;..:""·.,.,,.;""'::;;;-;;;""';i;;«:,'"";:;:;,;.,""'.v✓,;;..;""'·~;,;;""';;-;y✓,"'"v».-"'"::--;-;,;,:"'"·,;~:-."'"v;;;-,."'"·:;-✓,:;;,;'""0-::»""'..;;";-✓ ,""'·.~;:.:"'".;,;-;;"'"vu.:.:"'".~:";"""::-,,.;-,0""":;...;-;_;,;'""·.:;:;:,✓ .""'·;;;;:.-:""'·;;-u;""";:;.:~;½""'·v~;:;-"'"·::;:;:x"'"·.:;:;.:;".""";:.-;;.:...""",::;;,;-.,"""·;:;::~.."""::.:::;:::""";:;.:~;:""";.:;:;:;:;."""·::;.:;::""':;.:;.:;:;;""'.;:;.:;:::1111;::;;;:"""::;.:~:=,..""'···:::::"'":;:,.
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:1

1
.:~

1
J
1
i~
j~
:t
:~
J

1
1

Çal"$ma Bakanl"%" verilerine göre, Türkiye'de kay"t d"- jj
$" çal"$an ücretli say"s" 4 milyon 500 bin. Buna göre, Tür- ~
kiye'deki ücretlilerin yar"s", sosyal güvenlikten ve i$ güven- 1
cesinden yoksun, sa%l"ks"z ko$ullarda, dü$ük ücretle, uzun [.J.!

ve düzensiz çal"$ma saatlerinde çal"$"yor. 1::;:

it
I
:·"

~er kriz u~öneminden karl~ .ç"kan i$:erenler, 2001 y"- !
l"n"n "lk çeyreg"nde ya$anan kriz" de "karl" atlatm"$lard"r". ~
Kaybedenler, her zamanki gibi i$çiler olmu$tur. 1

Ekonomideki son iki büyüme y"l"n"n ücretle çal"$anla-
ra yaramad"%" aç"k. Ücretlerdeki de%i$im bu çarp"c" tabloyu
gösteriyor. Ücretler, 2001 y"l"ndaki krizden bu yana %30 ge- 1
riledi. Krizden bu yana imalat sanayinde çal"$an i$çilerin sa- ~
y"s"nda de%i$iklik olmazken, verimlilik %30 artm"$t"r. Son 1
iki y"lda imalat sanayindeki teknolojik yat"r"mlar"n çok s"- 1
n"rl" oldu%u dü$ünülürse, verimlilik art"$"n"n arkas"ndaki tek j

::~
:1

neden i$çilerin daha fazla çal"$t"r"lmas"d"r. ]
J

Çal"#ma Süreleri Uzuyor 1~i
Haftal"k yasal çal"$ma süresi 45 saat olmas"na kar$"n, j

özel i$letmelerde bu süre 2003 y"l"nda 56 saate ula$m"$ du- 11

1
•,;,;!""!'!.,.·.•,;,""'··,·c··""'".,.•.""',...•.""'·····""',;·""'····""'··v""',,,.,..""',,.;""'rn•""'·, ·""'··•··""',.,.,."""·•····"""······,

111111..,...·"""··..•••111111,w,
111111··,,··111111w··""',,..,""'"'··""'·,,y··"""·•·.•.,""'."'""''········""',.,..·"""··'"··""'·v,-""'·x·s""',-.,.""",;""

111111··,-,""',-••·,;"""·,n"""·w'·""",,.,.,."""·-·,-«l!!"!'!;","""""''!!"!'!!"!",,,,si

Yevmiyeli ve
Y"l Ar"zi

Ücretli ve
Maa$l" Toplam

2000 2.134 8.354 .10.488

2001 .1.771 8.385 .10.155

2002 1.646 8 .979 .1O .625

2003 .1.665 9.042 .10.707

Kaynak: D!E H!A

ijcretler Dü$üyor, Verimlilik Art"yor
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r rumda. Yasal çal"$ma süresinin üstündeki bu art"$, ortalama
If çal"$ma süresini gösteriyor. Kimi sektörlerde ve özellikle ka-
t~:t y"td"$" alanda bu ortalama süreye as"l al"nacak günlük çal"$-
f ma süresi 11 saati buluyor. Bu say"lar, verimlilik art"$lar"-

' run g~=~ ::;:::.::!:~:::. Süreleri (Saat)
il
ir
1 Yayg"n olan, ancak istatistiklere yans"mayan bir ba$ka
f konu, yasal çal"$ma süresinin üstündeki çal"$malar, yani faz-! la çal"$malar için ücret ödenmedi%i gerçe%idir. Çal"$ma sü-
1 :~:"~=~ti!:ta:U~7.~;~=~a=::
!,_.•,_••,_. a$t"%"n" gösteriyor. Kriz ko$ullar"nda bedel yine emekçilere
, ödetiliyor.
t

En çok Kaybedenler

1 D!E'nin özel imalat sanayi verilerine göre 2001 'in ille
". aylar"ndaki krizden bu yana, hemen tüm sektörlerde saat üc-
f
f retleri dü$mü$tür. Çimento ve seramik sanayinde çal"$anr1 emekçiler, saat ücretlerindeki %35 oran"ndaki dü$ü$le, en
{ çok kaybedenlerdendir.
tt En çok i$ten ç"karma ise petrol ürünleri sanayinde ger-
~:-

1 çekle$rni$tir.
f 2001=100 Saatlik Ücret !stihdam~:
~:-

f G"da-!çecek 90,7 103,8
>,J

~: Tekstil 89 ,8 .102,3
~;
Ç(

tt
?;..,;,!l,"!;,;.;,/.";;.,;~""'¼::.-"-'•·;,;,h"-;-;-;J"'-~~-x.~»fa"·v,;.;,✓ ,"w;;,,;~1/4-}.~..:'/;,;:"-w.1~,;.;--x!'!l;;,;;;-4-."·~;~,,""·;,1.;;~-.,/h'-"·x;-;.:.'-"·::..;;;-;:~»:..:"~;;-;,;,A!!'!",:,;:;:;-;""'·~.:-;;"'°'~;-;;:"'°':;:;:,4!'!!1!'-:::-;;;;!'!!l!';:::~:"✓.:!'!'!'!·;x::-:"'°'·;:-;,;;-."""·;;:::.:-;.!'!!l!';;:,;-;"""::;~;:,llll!!.1;::;!!!!';:~::-.:""";:.,::,;:;,,"""·:;:;;;::""":;::;;:.."""»,;:;""":::;::.;""":-::;:;:::""";::;::""";r.:;:~."""•::~:::.."""•·:::::~•-;:;=
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1997 1998 1999 2000 .2001 2002 2003
44,0 51 ,8 .46,9 .53,7 .53,7 .55,3 .56,0

Kaynak : D!E H!A

Giyim E$yas" 86,0 101,0



Petrol Ürünleri 81,8 84,O
Kimya 80,8 96,4
Metalik Olmayan 65,0 .109,5
Ana Metal 85 ,4 93 ,9
Makine Teçhizat 90,6 .107,2
Ta$"t Araçlar" 94,9 .104,4 h

'~::i::!
j
;;~
l!:"
''!

:!::!:
D!E taraf"ndan yap"lan 2002 y"l" Hanehalk" Bütçe An- ]~: :~:::~:!:;e:~~:::!::~b:::::!d~:~ 1

li gelirimiz ise 219 katrilyondur. Arada 100 katrilyon gibi :l
çarp"c" bir fark söz konusudur. Kimi ara$t"rmac"lar bu far- JI

::$

k"n, üst gelir grubundaki hanelerin gerçek gelirlerini sakla- .,.,:_•.J
mas"ndan kaynakland"%"n" aç"kl"yor. Alt gelir dilimindeki ha- !

":~e~:.:;~'.;! ~=.:~:~:~::!a~ ~=ü"y::::.: 1
tablosu, bu çeli$kiyi derinle$tiriyor. :;

•:.;

Nüfusun %20'lik Dilimlere Göre Ayl"k En Yüksek 1
Jl
l
1
:~
··~
il
:;l
!:k::::
j
=:~,,:~
~~
~i

1
{~;:;!

D!E'ye göre 4 ki$ilik bir hanenin asgari geçim s"n"n !
":,;y;:-•-·.·--.;;;.•.·.:-·-·.•.·-·.;,··.···:········--··-·;;•··r·>;,:;:;:/·'-·•············-.:;Y)•····<:··:-::-:::-•-::····-·.·.•.•-:::·::-·\·.,:~~~:.-.:•······--·-·-:;:;:•v-·-·•-w-·-:;:;-::-!::;·•:;·-::::..:.;.;.-:;·.-.·.•-·-:;-·•;:y,·•:,,·.··:?·/~;c-·····~---.~,x;;::-··:-::-·-••':.-.:,:-:..<'\\··v)~

!malat Sanayi 85,9 102,3

Kaynak : D!E

Nüfusun Yüzde 80'i Yoksul

Gelirleri

2002 .1.%20 2.%20 .3.%20 4.%20 5.%20
Milyon
TL 290 428 610 951 ..33.329

D!E Yoksulluk S"n"n 310 Milyon

Sendikalar"n Yoksulluk S"n"n 970 milyon

Kaynak: D!E, Günlük gazeteler
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t (yoksulluk s"n"n) 310 milyon iken Türk-!$'e göre bu s"n"r
": 970 milyon. Aradaki fark"n büyüklü%üne kar$"n, D!E'nin
f ara$t"rmas" bile Türkiye'deki yoksullu%u gizleyemiyor.
li D!E'ye göre Türkiye'de asgari geçimini sa%layamayan nüfus
1 20 milyon, yani nüfusun %30'unu kaps"yor. Yoksulluk s"n"-
i n olarak sendikalar taraf"ndan yap"lan çal"$malar kullan"ld"-
} %"nda, yoksulluk s"n"n alt"nda ya$ayanlar"n say"s" 52 milyo-
":: nu, yani nüfusun %80'ini buluyor. Hangi çal"$ma as"l al"-
il n"rsa al"ns"n, en az 20 milyon insan"n yoksulluk s"n"n al-i t"nda ya$ad"%" aç"k bir gerçek.
~

1 D!E ara$t"rmas"na göre Türkiye'deki en zengin ki$inin
rf ayl"k geliri 33 milyar. Ancak bu say"n"n gerçe%i yans"tma-
i d"%" bilinen bir gerçek. Farkl" yollardan üst gelir grubunda-
! ki hanelerin gelirlerini tespit etmeye çal"$arak, "bilinen ger-
r:.
r: çe%i" bulmak olanakl".
f
!! Paran"n Efendileri
t
t:
1< Dola$"mdaki paran"n kimin kullan"m"nda ve kimde ol-
j du%u, gelir da%"l"m"ndaki çarp"kl"%" aç"klamada kullan"labilir.w .
.[ BDDK verilerine göre, Türkiye'de 2003 y"l" Kas"m ay"na
1 göre toplam mevduat tutan 151 katrilyon. Bankalar"n top-
f lam mü$teri say"s" ise 78 milyon dolay"nda.
J Mevduat Mü$teri Mevduat
~• Büyüklü%ü Say"s" Pay"
! 0-10 milyar 75.973.895 16,0
j 11-50 milyar ~ .1.471.907 20,7
f 51-250 milyar .522.149 22,6
1 251 milyar-I Trilyon .41.490 12,1
~

f 1 Trilyon Üzeri 11.892 28,6
s

; Toplam 78.021.333 100,0
½1 Kaynak: BDDK, TSPAKBf.
~

,!;,;,;~y....;,;r/k;;;:M;.:,///.v;,,...;,;,HA~;;v;,x.,;,;,4;0;,.1-/Q/.,.;,.:r~;,;,ü;t.W;,✓,!;,;-;»~;;;,;,;;-p;,;,;.r;,;;;r;;;;--;,;,&r-0~!?M;.t;;;,:::-;;=,;-;-;,;;,;;x~.;;:,J.:;;;;;;;.;;;:;X~:;;;:;--;;;;;::;;;:;;_;:;;;:.;~~~::;:;~:;;;;:=~:::::;;;;::;;:;:::::.;::,
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Toplam mevduat"n ·%64'ü, Türkiye'deki 500 bin ki$i- ij
ye ait. Bir ba$ka deyi$le, mevduat sahiplerinin yaln"zca bin- j

. ~
de 7'si toplam mevduat"n %64'üne sahip. 2~03 y"l"nda ~59 ~
katrilyon olan milli gelirimizin %25'i de%erindeki bir büyük- 1
lü%ün, toplam nüfusumuzun . % 1 'ini bile olu$turmayan bir 1
az"nl"%"n elinde oldu%u anla$"l"yor. il

1

!!
2003 y"l" Kas"m ay" itibariyle Türkiye'deki kredi hac- !i

mi 62,8 katrilyon. Ancak bu toplam"n %70'i, yine banka II
. mü$terilerinin sadece binde ikisi taraf"ndan kullan"l"yor. Ya- 1
ni, toplam ~~ milyo~ ~etli kullan"c"s"n"n sadece 29 bini, "_:"•·
toplam kred"n"n %70'"n" kullan"yor. :

• Mü$teri Say"s" Kredi Pay" f~
50 milyar alt" .16.998.394 28,l il·
50-100 milyar 22.688 2,7 j
101-500 milyar .18.104 6,8 ~
500 milyar üzeri .10.507 62,4 j
Toplam .17 .049.693 .100 ,O ;1

JKaynak : BDDK, TSPAKB J

Mükerrer olarak kredi kullananlar"n say"s", bu toplam !I,"
içinde oldu%undan Türkiye'de "paran"n efendileri" gerçekte :"
tabloda görünenden daha az. Bir ba$ka deyi$le "para", sa- il

'~
y"l" ki$i ya da aile taraf"ndan kullan"lmaktad"r. 1

~1
"!!1

Paran"n efendileri, ayn" zamanda ne istihdam" ne yat"- ;~
. l

nm" umursayan, ancak her türlü siyasal geli$meden "nem 1
kaparak" etkilenen, ekonomik geli$melerden ba$ka her türlü 1
geli$meyi sat"n alarak dü$en ya da yükselen borsan"n da !
efendileri. Ocak 2004 TAKASBANK. verilerine göre borsa- !

J
·h·'·«·~·····•···~··•····J·1/····~~·•·,·.v•.•·~:•F~····~•..-•~····.··-y··~-·····«·>"····:.;·;:ç••!:0ffi•·~%·\""N.k ···•w•-J·~~·M·H~•~c•~~·¾·M··•;xffl~u~···~··~-D~~~•-x•"~
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Paray" kim kullan"yor?

Borsa halka m" aç"l"yor?



da yat"r"m yapanlar"n say"s" 900 bin. Yat"r"mc"lar"n toplam
portföy de%eri ise yakla$"k 24 katrilyon (18 milyar dolar).
Toplam portföyün %71 'i, bin 500 ki$inin elinde. Hisse se-
nedi ile halka aç"ld"%"n" ilan eden $irketlerin kaderi sadece
bu bin 500 ki$inin elinde.

Portföy Yat"r"mc" Toplamdaki
Büyüklü%ü Say"s" Pay"
0-10 Milyar 784.928 5 ,O
10-50 Milyar 94.619 8,3
50-100 Milyar 13.958 .4,0
100-500 Milyar .10.459 8,6
500 Milyar-1 Trilyon .1.169 .3,4
1 Trilyon Üzeri .1.585 70,8
Toplam : 906.718 100,0

Kaynak: BDDK, TSPAKB

Paran"n Kayna%"

Paradan para kazanma yolunu seçen paran"n efendile-
ri, ödedi%imiz vergilere dayanarak büyüyor. Devletin toplam
vergi gelirlerinin büyük k"sm" nüfusun %1 'ini bile olu$tur-
mayan bir avuç insan"n cebine gidiyor. 2003 y"l"nda ödedi-
%imiz her 100 lira verginin 70 liras" paran"n efendilerine git-
ti.

Faiz Ödemelerinin Vergi Gelirlerine Oran" (%)

1999 2000 2001 2002 2003

72,4 77,1 103,3 87,0 69,5

Kaynak : DPT Bilindi%i gibi, devlet borçlanmas"n"n
as"l araçlar", devlet tahvili ve hazine bonolar". Bu borçlan-
ma araçlar"ndan en büyük pay" %80 ile bankalar al"yor.
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Banka mevduatlar" çok küçük bir grubun elinde oldu%una ~
göre, ödedi%imiz vergilere el koyanlar bu küçük az"nl"%" \!

~{olu$turan paran"n efendileri. J
-=~
;\}
i·•::!s~~:: :a~i:: !

~! 1
'~::::

1,9 j
"l

1 O j, il
j

'l
:l
'~

:!
Maliye Bakanl"%" taraf"ndan aç"klanan faaliyet grupla- !

:,!nna göre ödenen vergi miktarlar", bir çok i$letme, $irket sa- ;\i

hibi ve meslek grubunun ücretlilerden daha az vergi verdi- J
·::

%i anla$"l"yor(!). ii
;;!

:":!
\I
::~

!ç Borçlanman"n Al"c"lara Göre Da%"l"m" (%)

Resmi

1999
Bankalar

85,3
Kurumlar

11,2
2000 75,9 20,3

2,1
3,8

2001
2002

74,5
79,8

22,1 1,5
14,9 4,3

Kaynak : DPT

Kimler Vergi Ödüyor?

Ücretlilerin Vergi
Faaliyet Vergisine 2003 Yükü
Gruplar" Oran" (%) (Milyon TL)
Ücretliler 100,0 2.160
Demir Çelik 77 ,4 1 .672
Avukatlar 59 ,3 .1 .282

%;:~
'.!!
~~
•:(

]
]
;J
:~
:1

,l
:5:::l

Oteller-Moteller 34,4 744 \!
Elektrikli Ev Aletleri 28,6 617 1
Konfeksiyon 26 ,9 581 1
Alt"n !malat ve Tic 21,3 459 i

::· ·,·.•.•.•.•.•.·.•··•:-·-· ·•······•:.•~·•·:N••::····-:;···'·······:<···· ·•:•·-·-·.·.·-·.;,·.·-·-:: •.·.·;x-:-~-::-·····-:•··· ·•······:;•::~>--·· •,.·.-.·.·.·.·.•:::<:·; • ·-.:····· •:-· ·-.:A:::··- • ·········•·--: ·-·•-:~·,•·::·~ ·.•:;;,·;..;;- :~ ~•- ·.•.•.·.:;<,:~~;.:-:-·.~;,·.- .,.•-;-·•·•:-·-· -··:;:: ·.:·n··.-.-.-. ·;~,.¾}

!n$aat ve Bay"nd"rl"k .57,7 1 .246
Akaryak"t Ticaret. 54,0 1.166
Doktorlar 42,7 923
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Di$ Hekimi 14,1 304
Lokantalar 13,5 291
Mobilya 12,8 277
Bina !n$aat 10,9 235

Kaynak: Maliye Bakanl"%"

Ücretlilerden daha az vergi ödeyen i$letme, $irket ve
t meslek gruplar"n"n bir bölümünün s"raland"%" bu liste olduk-1 ça uzun. Bakanl"k verilerine göre demir tüccarlar", kuyum-
f

rr
cular, avukatlar, doktorlar, otel-motel sahipleri, lokantac"lar,
müteahhitler vb ücretlilerden daha az gelire sahip. Hatta ge-

;.:! lirleri, asgari ücretliden bile daha az. Bu gelir beyan"nda bu-
~;

lunan müteahhitler ve petrol istasyonu sahipleri ücretlilerin
1: yar"s"; otel-motel sahipleri üçte biri, kuyumcular be$te biri,
rr lokantac"lar sekizde biri kadar vergi ödemektedir.j Vergi gelirlerinin en önemli kaynaklar"ndan biri de tü-
l ketim vergileridir. 2001 y"l"ndan bu yana tüketim vergileri
i! de h"zla artmaktad"r. Ücretler üzerinden al"nan vergiler yet-
i mezmi$ gibi, geni$ halk kesimlerinden dolayl" yollardan da
j vergi toplama yoluna gidilmi$tir. Son y"llarda vergi gelirle-
! rindeki art"$, dolayl" yollardan al"nan vergilerden sa%lanm"$-
r" t"r.
i
* Devleti haraca ba%layan kesimlerin vergi havuzuna
~:

j yapt"klar" katk" ise, yok denecek kadar azd"r. Örne%in 2002
j y"l"nda, faiz ödemeleri vergi gelirlerinin %70'ini al"rken, fa-
l iz gelirlerine uygulanan verginin bütçeye katk"s" binde 1 bi-
-~·-

~ le olmam"$t"r.
~:
ft
t
1':_"f Ekonomik göstergeler, kriz dönemlerinde herkesin kay-
j betti%i söyleminin gerçek olmad"%"n" gösteriyor. Piyasa ku-
"t✓ .4;:,;,;,,,;,;1;0i"M",,:t/41//,,,Zr'.Q~.,,;;,;,-;;;·.,;;;;:r»iQh1//4Y,-'H/h;;,;,;-;.-;,:77;,;,;"/✓/l/;✓ ,;;;;;j"/;g.,;,;,;/.,,;-;,;;;;;.✓,;;:;;,;½,.✓,;,;'.;;-;,,::,~y✓ ,:;:;.;:;,:::,;;;;:;,;;;::: ::,;,;;:.,_;.~X,;:J';;;,;.,;,;,;.,,;.;-;,;;;;;;;.;;;;;~-::;;;:;;;;;;;;::~:;;;,;:::;..:.;.;;;:;;;:;:;:;,;:;.

Herkes Kaybediyor mu?
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rallann"n geçerli oldu%u ko$ullarda, kaybedenlerin oldu%u i
yerde kazananlar"n da olaca%" aç"k. :j,,

J
2001 y"l"ndaki krizden bu yana geni$ halle kesimleri J

:~

yoksulla$"rken paran"n efendileri paralar"na para katm"$t"r. ]
]

Ülkenin ço%unlu%unu olu$turan emekçiler sürekli kaybetmi$, :,.:,..!;':
kay"plar" bir avuç sermayenin ve egemenlerin kazanç hane- '"
sine eklenmi$tir. Milli gelirin dörtte biri büyüklü%ünde bir 1

:1paray" elinde tutan bu bir avuç az"nl"%"n devletten alacakla- r
Jr", milli gelirimizin yans"ndan daha fazlad"r. j

j

1
i1#

Türkiye ekonomisinin sanayile$me ve üretim art"$"na 1
;:!

dayal", sa%l"kl" bir büyüme yap"s"na kavu$turulmas" ancak ::;
kapsaml" ve e$anl" bir kamu kesimi, mali kesim ve ödeme- 1
ler dengesi reformuyla sa%lanabilir. Bu çerçevede; i

1. K"sa vadeli yabanc" sermaye giri$leri kontrol alt"- ]
na al"nmal"; ekonominin yat"r"m öncelikleri, uluslararas" k!- J~~
sa vadeli sermayenin spekülatif hareketine terk edilmemeli- ri
dir. Ulusal ekonomiden sermaye çevrelerine aktar"lan rantla- 1 .

J
r"n önüne geçilmeli ve Merkez Bankas"'n"n tasarruflar"n art- ~

::~t"r"lmas" ve yat"r"mlar"n stratejik önceliklerine göre yönlen- il
dirilmesi i$levinde ba%"ms"z döviz kuru ve faiz politikas" iz- i
leme olana%" geli$tirilmelidir. 1;

2. Vergi gelirlerinde etkinli%i artt"r"c" tedbirler al"nma- 1
I

l" ve sermaye gelirlerinin vergi havuzuna katk"s"n" artt"racak i
biçimde vergi taban" geni$letilmelidir. Kay"t d"$"/yasa d"$" 1
ekonomi önlenmelidir. 1

~
3. Kamu i$letmecili%i bir an önce yeni yat"r"mlarla j

'~
ça%da$ teknoloji ve yöneticilik anlay"$"na kavu$turulmal"d"r. ;I

1
•~.~•;:;:;::,•·::-;:~.•·:.--:•~•~:;-;~:•❖ ;,::;•.x;:;:..."'"<;::,;;:.•·;:;~;;;.-•:::i:~•-:::;:;-:•,-:;;;~•·:•::~;\•·;;~~•«::,•:.«:.,•·~:.❖ .""•;;:;:.~•~-.::.:..""•,.;:.~•;;.;;;;.,,,""···~~•~;."::,:,•··.;~•··;,-.::;;.""·.;,.;::•:.:.,..;:~-•<;:;;;.!!!ll·.:,.,;,,:!!!ll•;:...;_«.•:.:.:;;;:!!!11;;...;.,;,.•·,.-;;,.-:;"'°';..i....,~•:~~•~,;:.,-..;:•;;~'};•·.,,;,,"'""·;;...~""'·~:..;;~•·-:..*""'·:..'.;.-."":.:.;..;;.....,""·~......"":.-.~,:ij
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1~'..
:[
if
":
f·r mu yat"r"mlan ile özel sektör yat"runlan aras"ndaki tamam-
i lay"c"l"k ili$kisi göz önünde bulundurulmal" ve kamu kesi-
~t,:i_- minin yat"r"m potansiyeli "devleti küçültme" anlay"$"na fe-
•' da edilmek yerine, ekonominin stratejik büyüme hedeflerine
",:::.
" göre saptanmal"d"r.
1
:~":
!: el ekonomiye olan yükünü azaltmak için Hazine, Merkez
~. Bankas" ve bankac"l"k kesimi aras"nda, borcun vadesini uzun
l; döneme yayan ve bu borcun reel faiz yükünü dü$üren bir
f düzenlemenin (konsolidasyonun) yöntemleri ara$t"r"lmal"d"r.
1 !ç borcun konsolidasyonu ancak sermaye hareketleri üzerine
~ getirilen kontroller ile birlikte ele al"nabilir.
:~:f 6. D"$ ticaret politikalar" selektif ve stratejik kalk"nma
f: hedeflerine uygun olarak yeniden yap"land"r"lmal"; topyekün
1: bir aç"k ekonomi uygulamas" yerine, ulusal ekonominin
1. sanayile$me ve stratejik girdi ve teknoloji transferi hedef-
1 Ierini gözeten bir programa kavu$turulmal"d"r.
t1 7. Emek Platformu program"nda yer alan alternatif
j politikalar"n ya$ama geçirilmesi konusunda "srarl" olun-
1 mal"d"r.
f-
~-~
1
~-
!
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Bir rant transferi· olarak i$leyen ve sermaye kesiminin ver-
gilendirilmesine bir alternatif olarak dü$ünülen özelle$tirme
uygulamalar"ndan vazgeçilmelidir.

4. Kamu kesiminin büyüklük hedefi belirlenir iken ka-

5. !ç borç stokunun mali sisteme ve giderek tüm re-



;
Ji

11. Genel Kurul kararlan "$"%"nda çal"$malar"na ba$la- 1
,$

yan Yönetim Kurulumuz, sunu$ bölümünde de de%indi%imiz J
gibi çe$itli zorluklar içinde ve son derece zorlu bir süreçte !
görev yapm"$t"r. !

Birbiri ard"na patlak veren a%"r ekonomik krizler; de- 1
mokrasiyi tehdit eden kimi giri$imler ve niyetler; temel in- ;;
san hak ve ·özgürlükleri alan"nda ya$anan sorunlar; sendikal, 1
sosyal hak ve özgürlüklerimize yap"lan sald"r"lar; genel ve :~
yerel seçimler, seçimlerin ortaya ç"kard"%" siyasi yap"; Av- i
rupa Birli%i süreci, K"br"s sorunu, Kürt sorunu ve bölgemiz- !
de zaman zaman alevlenen çat"$malar,· gerginlikler, Ortado- j
%u'yu kas"p kavuran sava$lar: emperyalizmin yeni egemen- 1
lik sald"r"s"na dönü$en i$galler, k"y"mlar geçti%imiz döneme ;j
damgas"n" vuran olaylar"n ana ba$l"klar"m olu$turdu. !

1
~
'.J
;~

UYGULAMALAR i. . 1
Uzmanl"k daireleri düzeyinde çal"$malar"m"za yer verme- !

den, öne ç"kan konular" ve bu konularda gerçekle$tirilenleri ana 1
hatlar"yla $u $ekilde s"ralayabiliriz: 1

''!
!stikrar programlar", ekonomik kriz; 1

:~

Yönetim Kurulumuz çal"$malar"na ba$lad"%" dönemde 1
{Temmuz 2000) iktidarda bulunan DSP, MHP ve ANAP ko- 1
alisyon hükümeti, yine IMF güdümünde haz"rlanm"$ bir is- j
tikrar program"n"n uygulay"c"s" konumundayd". ~

~
i

--..,-~~~~~~~~--~;!-m'oo-:-~;•:-x.«~:-..:~:.::,~~;.&:s*~«o::-:-;:;~~~--::.:,:;.,,~..._~,.,~{>;:..~-ç:;,,:-~v,.w&,;,<...-:t~'>">,.._.,.._,:m-..'".~~~,.-;,,;...".<.:.~~....-..,~~-;s.~,...,~~~;._ -~~.- • ...,"i.-..'-.::S.-.: '"''-"'>~w.öt:-..,._~:,."'.._.~

5- YA$ANAN GEL!$MELER VE
11. DÖNEM ÇALI$MALARIMIZ

A- TEMEL YAKLA$IMLAR VE
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!_l_!_ $u $e~;:~ d:;:~:~:u~;lu uygulanan istikrar program"n"

.. "Bu reçetelerin hiçbir fayda getirmedi%i deneylerle
1:: aç"kt"r. Kald" ki hedefine ula$sa dahi toplumun büyük ke-
J sirnlerine yarar" olmayacakt"r. Zira bu reçeteler insan" de%il
f sermayeyi, rantiyeyi kurtarmay" hedeflemektedir. Son günler-

i :: !!:~:::k~::: e;:~:"b:!~::e;as~~:~::e::u :J"!~
rf çevresel ve kültürel de%erlerimizi yok edecek bir süreç ba$-" lat"l"naktad"r. MAI ile at"lan ad"mlar h"zland"r"lmaktad"r. Ta-
i rihin garip bir cilvesi bütün bu olanlar ülkemizin en milli-l yetçi partilerinin koalisyon orta%" oldu%u bir dönemde ger-
i çekle$mektedir ."

1
f $an sa%layamad"%" gibi ülkemiz tarihinin en a%"r ekonomik
f .bunal"m"na da engel olamad". !ktidar"n topluma güven ver-
{ meyen, her yönüyle IMF'ye teslim olmu$ yönetim anlay"$",
f: :
demokratik hak ve özgürlük taleplerine olumsuz yakla$"m",

" yolsuzluklar"n yayg"nla$mas" ve birbiri içinde süren gizli sa- •
;;,

•·- iv.a$ra toplum içinde. gerginlikleri art"rd" .
• '

} l #,uz"at 2001 'de Milli Güvenlik Kurulu toplant"s"nda
;] i~:o~b..m"nm yolsuzluklnrla mücadele konusunda Hü-
·- 1
".. jtr"'"~ }~..Alt sert uyar"s" ve Ba$bakan Beevit'ia rop!ant""-
1; 1
~11 tte!ik: ~ kri.>.Zin tetikkyidsi olmu$tu.

D!SK ~~-smdan ortn.ya ç"kan kriz lgfüünürde ~y"n
C:u:n'b:urba$h".."lt ile HUküm~t aras"ndakl gerilim ne<leniyJeÖ

1gerçe1c-t.e ise zaten yanlr$ olan bir pro.gram(m) Hükümete du-
lyular" güvensi:"lik nedeniyle çôkm(esidir), _

Kriz ba$ta D!SK olmak üzere, Emek Platformu tara-
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!lkeyi kurtarma ad"na ba$lat"lan istikrar programlar" ba-



f"ndan da önerilmekte olan s"cak para hareketlerinin denet- !t
#

lenmesi konusunda hakl"l"%" net biçimde ortaya koymu$tur. 1
)".

Yönetim Kurulumuz, sorunu $ekil üzerinden tart"$ma- 1
ya çal"$an siyasi iktidar ve sermaye örgütlerinin yakla$"m"- !
na kar$"l"k yapt"%" bir ça%r"yla Hükümetin hatas"n" kabul ij
ederek, toplumu öncelikle ekonomik kriz konusunda bilgi- J
lendirmesini ve gerçekleri aç"klamas"n" istemi$tir. it

'1

1
:'j

"Siyasetin sürekli $aibe alt"nda kalmas" demokrasi d"- 'j

!~!:!e:irb;~n~~~=:::;::~: :~!:'::.:::' ve !
~Say"n Cumhurba$kan"m"z"n davran"$"n", bu tür aray"$- !

lar"n önünü kesmeye ve $aibelerden ar"nd"rarak siyasete ye- '!
niden güven kazand"rmaya yönelik bir ad"m olarak de%er- ,1

lendiriyoruz. !i
Say"n Ba$bakan, böyle bir ad"m kar$"s"nda toplant"y" 1

terk ederek kriz yaratmak yerine toplumun aray"$lar"n" ya- :"
n"tlamay" tercih etmelidir. (D!SK Bas"n Ajans" 18, 19 #u- :/!

::~

bat 2001) &
'.1

!ktidar, ülkeyi uygulad"%" IMF reçetesi nedeniyle krize 11
soktu%unu unutarak çözümü yine IMF ve Dünya Bankas"'n- !

:;~

da arama yolunu seçti. Son dönemlerde baz" Güney Ame- !
rika ülkelerinde uygulanan bir model devreye sokuldu. Eko- ;
nomiyi kurtarmas" için bir süper bakan aray"$"na girildi, 1

:;\

Dünya Bankas"'nda üst düzey bir bürokrat olan Kemal Der- !
vi$ kurtar"c" kimli%iyle ülkemize davet edildi. K"sa süre son- 1

J
ra da ekonomiden sorumlu devlet bakam olarak Bakanlar j
Kurulu'nda yerini ald". 1

~

Seçilen isim son derece anlaml"yd", siyasi geçmi$i ba- 1
❖ ::..: :;:::;;~;:;;;.;:;:;:.;;:;:;,;~:;:;._::,;:;:;::::::~:»:::.:::=::~.;:;:;;,x~:;:;:..~:;:::;~:.:;:.::::;:::.:::.-;;:;;;::::6:::;.:::..:::;:.-::.:.;;.:.:;~.;;:::;:.::~:::;:;:;::~,:.:;::;::;:;,.;;~:=:;;:.:::::;:;,::~~❖ :::«::,:..:;:::.-::.:.:;;:::.«:~;;.~:,,,,-.::.:.::.::,:.:;;.*;;;;.,-:.:~:.:::..,x~:.~..:.::...._:_,,-._:.:;;;;.:;.,;;~:;:::..,,;...J
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k"n"mdan sosyal demokrat bir kökenden gelmekteydi ve geç-t
~ mi$te yine Ecevit'le çal"$ma içinde olmu$tu. Di%er taraftan
1 küresel sermayenin karar alma ve yönlendirme merkezlerin-i den birinde Dünya Bankas"'nda görev yapmaktayd".
·a-':~1 Bu iki kimlik.ten a%"r basan yan elbette Dünya Ban-
[ kas" misyonu oldu. Önceleri sendikalar"n görü$lerini alan
t Dervi$, sürecin devam"nda gününü, gecesini sermaye örgüt-l 1eriyle geçirdi.~·r[ IMF ve sermaye örgütlerinin talepleri do%rultusunda
f yeni yasalar haz"rland" ve uygulamaya konuldu. Türkiye'de-
1 ki sermayenin yan resmi en üst organ" TOBB, ba$layan bu
ili yeni süreci "yeni kurtulu$ sava$"r olarak tan"mlayan tam say-
1 fa ilanlar verdi.
~j
l
S,..t
11~

· [ du%u soruldu. Aç"klamada; "bir sava$ varsa bu vurgunculu-
i1 %a, SO)'gunculu%a, kirlenmeye kar$" verilecekti"i denildi.~· .! (DISK Bas"n Ajans" 29, 21 Mart 2001)

1f met taraf"ndan ilan ea"len iddial" program özünde geçmi$te-
~f kilerden çok farkl" de%ildi. Sorunlara çözüm bulmaktan çok,
i borçlar"n kamu harcamalar"ndan tasarruf edilerek, topluma,
~~ ki bunun aç"l"m" emekçi kesimlerdir, yeni yükler getirerek
tf ödenmesi program"yd".tr!

Ba$bakan Bülent Ecevit'in de ifade etti%i bu "sava$"
terimi do%al olarak tepki . çekti. Konfederasyonumuz taraf"n-
dan yap"lan aç"klamada; bu "yeni kurtulu$ sava$"m"n kime,
kimlere kar$" yap"ld"%", taraflar"n"n, has"mlar"n"n kimler ol-

Bakan Kemal Dervi$ taraf"ndan haz"rlanan ve Hükü-

Kriz, spekülatif kazançlar" art"rm"$, daralan ekonomi
~ nedeniyle i$sizlik, yoksulluk daha da boyutlanm"$t".
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Tilin bu süreçte D!SK, bir yandan iktidar"n sermaye- 1
nin d"$"nda emekçileri ve di%er toplum kesimlerini d"$layan :1.:

yakla$"m"na ele$tirilerini sürdürdü, di%er yandan ise kapan- :
ma tehlikesi alt"na giren i$yerlerindeki üyelerimizin i$lerini 1
k~rumalar"na dö~ük olarak baz" sendikalar"m"zla ortak giri- ~
$"mlere h"z verd". ;

Yap"lan özverili çal"$malar sonucunda çok say"da i$ye- i
'rinin kapand"%", binlerce insan"n i$siz kald"%" bu dönemde, j

D!SK'e ba%l" sendikalar"n üye kay"plar" en alt düzeyde tu- '
tulmaya • çal"$"ld".

Gerek hükümetle görü$melerle gerek Türkiye !$veren ;
Sendikctlan Konfederasyonu (T!SK)'le, gerekse tek tek i$let- !~
meler baz"nda kriz nedeniyle al"nacak önlemlerde i$ten ç"- li
karman"n en son dü$ünülece~ yol olmas" için öneriler götü- j
rüldü.Eylül 2001 'de i$çi ve i$veren sendikalar"n"n yönetim- !
lerini bir araya getiren bir toplant"~a kriz ~e . i~tihdam so- !I
runlar" ele a~nd". Toplant"ya sundugumuz. b~ldiride topluma ~
fedakarl"k çagnlan yapanlara $u yan"t verildi; !

!$çilerden ülk~ ve i$l~tme ihtiyaçlar" ger~kçes~y~e ~ek l"•.'
tarafl" fedakarl"klar "stenmes"nden hemen vazgeç"lmelidir. Il"- ;
tiyaçlar"n ne oldu%una sadece Hükümet ye i$verenlerin ka- i
rar vermesi, bu konuda hiçbir söz hakk" olmayan i$çiden ise il
sadece fedakarl"k istenmesi kabul edilemez. Böyle bir sos- [I
yal diyalog olamaz. Sosyal diyalog ba$"ndan itibaren payla$- i
may", bilgilendirme hakk"n"n eksiksiz tan"nmas"n" ve uygu- 1
lanmas"n" gerektirir. 1

1
!lkemizde de bu uygulama içinde olan i$yerlerinde sen- 1

dikalar ve i$verenler aras"ndaki sorunlar tart"$"larak çözüme 1
J

:;:;::-~:x:;::!::~:~:;~:.::-:::,:~::.,:.~,:;.;..,:;:;-::.::,::x~-:-»::;:;::.!:::~::.::=~$::;:;:;,.~:;:;;:-.'$-..;;..,..,.:~,...-.:..;.-:.~:...;:...:.-.:....:.-;,:.."\::«::..:...::-.::.:;:@..,~~;·:\-;.,.,..::.-.:.:.:.:;:...,..;-:;.,;;;::;;.,....;.~&:~"-":;;;,~;,,::;~..-..~-....,;;...-:,.-«i::-":..~~",~;,..,;,._-i,,;,,,:._..;,.~·:-..--:.%J
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t ula$t"r"lmaktad"r. Buna dikkat edilmeyen i$yerlerinde ise so-
t runlar büyüyerek sürmektedir."
fil Ya$anan ekonomik krize yönelik olarak k"sa, orta ve
lt uzun vadeli öneriler her f"rsatta kamuoyunun bilgisine su-il nuldu. Bu önerilerin aras"nda yer alan ba$l"klar k"saca $un-
{ lardan olu$tu:
t
1 "Ulusal bir istihdam politikas" olu$turulmas"; özellikle
il gençlerin i$sizli%ine ve tar"mdaki neo-liberal politikalar sen-
i ras"nda ortaya ç"kacak olan vas"fs"z eleman fazlal"%"na kar-[
f $" özel politikalar geli$tirilmesi zorunludur.
f
:l • Böylesi bir ulusal istihdam politikas" ayn" zamanda
;i onurlu ve insanca bir ücreti de sa%lamay" hedeflemelidir.rt Bugüne kadar uygulanan ucuz i#çilik politikalar" sonucunda
f ülkemiz dü$ük katma de%erli i$lerde yo%unla$m"$t"r. Bununt!i do%al sonucu giderek daha zor ko$ullarda ihracat yapmak-
! t"r.
" Bu nedenle gerek ithalatta gerekse iç pazara üretimde
f: ve ihracatta "sosyal etiketleme" bir hedef olarak benimsen-
! meli; te$vik edilmelidir. Böylece çocuk eme%ine, zorunlu ça-l l"$maya, sendikas"z-sigortas"z çal"$maya ve kad"nlar"n yo%un
i;.J sömürüsüne dayal" ürünlerin piyasaya ç"karak haks"z rekabe-
1 te yol açmas" ve sosyal haklar alan"nda "dibe do%ru yar"$"
! ba$latmas" önlenmi$ ·olacakt"r. Ayr"ca "sosyal etiketleme"nin
1 ihraç ürünleri üretiminde te$vik edilmesi, üretim stratejisinin
l dü$ük ücret ve sosyal haklar yerine nitelikli i$gücü, yüksek
j teknoloji ve katma de%er temeline dayanmas"na katk" suna-
J cakt"r.
~ Bu ulusal istihdam politikas" bir ba$ka yanl"$" daha dü-
! zeltmeli, rantiyeli%i de%il üretmeyi te$vik etmelidir. Ancak
"~
ti!'!-'✓./.'-""W✓✓.!!ll!!v;.,/!!;!!!'l~°¾'!!!i!!/:,:!'-!~:::r.""'-'_;;:,..,,!!!'l,,,,.!!!!~::1/;:;!!!J!!• ,;j;,_""llw,,_'-""y;,;,;.!'-!!w;-h!!!J!!.0r,"""·,,;.r,",;;,ni!!!'-:-:;:,!;.!'!'!l,,;,;:,✓,!'!'!l-v.· r.,'il!!,!;'!!lll,{w.!!!!·,_7;'!!11l;:y.,:,:i!!!'-_~/A!!!,,,_/o'll!!.1/h!■.'!!;,,;:;;:!■.'!!;;;;;:~'!!lll;:,,;~;,;!'!'!'!.;;x,✓ ,!'!'!'!-_;,;r;:!'!'!'!::;;;;:;-'ll!!';;~:,.'ll!!,;;:;:;:'ll!!z~~.,""'»;_;:'!!lll;:,;;«!'!'!'!;;:;:;,!'!'!'!.;:;:r.;\ll!I._Y.~;•;;;~;:;,'ll!!.;:;;;:■.!!l!l;:;;;:::!'!'!'!:;~;;;!!!'l;;:;;.;,'ll!!.;~:::m,;{-f-;:P.;-::::;:!'!■.l!I;:;;;
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unutmamak gerekir ki plans"z programs"z yat"r"mlar k"sa va- J.
dede i$e yarar gibi gözükse de uzun vadede sorunlar" art"- ;
nrlar. Tekstil sektörü bunun aç"k bir örne%idir. Genel kriz \1

J
olmasa dahi tekstilde kriz ya$anaca%", herkesin malumudur. l
Benzer durumlara bir daha dü$memek için stratejik planla- j

"ma yap"lmas" zorunludur. !
J

Üretim sadece özel sektörün görevi olarak ele al"nma- 1"

mal"d"r. Özellikle yeni teknolojilerin geli$tirilmesi, bölgesel il
farkl"l"klar"n giderilmesi ve sosyal hizmetlerin geli$tirilmesin- j,,,
de kamu giri$imcili%ine hala ihtiyaç vard"r. ]!

:?

;~Giderek artan i$sizlik kay"t d"$" çal"$may" körüklemek- J
te, bu ise sosyal standartlar"n gerilemesine yol açmaktad"r. !
Kay"t d"$" ekonominin önlenmesi konusunda sosyal taraflar ;!
aras"nda uzla$ma vard"r. Bu konuda gerçekten samimi isek il

!lsorun acilen çözülmelidir. 1
;;;

K"sa vadede al"nmas" gereken önlemler en az bunlar il
kadar önemlidir. Krizin tek tek insanlar ve toplum üzerin- 1
deki olumsuz etkilerini en aza indirmek üzere öncelikle bir !
durum tespiti yap"lmal"; bunun sonuçlar"na uygun önlemler 1

. 1
al"nmal"d"r. Bu önlemler aras"nda i$sizlik sigortas" uygula- ~,.
mas"na hemen ba$lanmas" mutlaka dü$ünülmelidir. !

=:~
':l

Di%er yandan i$çilerden ülke ve i$letme ihtiyaçlar" ge- ]
rekçesiyle tek tarafl" fedakarl"klar istenmesinden hemen vaz- ~

1
geçilmelidir. j

·~Bir ba$ka h"zla at"lmas" gereken ad"m demokratikle$- ~
menin gerçekle$tirilmesidir. . !

Çal"$ma ya$am"ndaki demokratikle$me ve örgütlü top- !
lumun yarat"lmas" ortak hedefimiz· olmal"d"r. Bunun d"$"nda i
aynca ba$ta anayasa olmak üzere seçim yasas", siyasi par- 1
•-x:•::.:;.;;;-;:;~:;:•::~::;:.•::,:.~;:.:-❖ ::::;-:;:.:::.:•;:;:~~--«:.:.•~«=--~:.=;:.:..•·~:.:.:.•-~:..,;:.,•·::::.:.:•::.;:;:;~--:;:~~-·~~:.~-;;:;:;:;-:;,;,,;.~:-,:..:~:-~:.:..:~--:;:.-.;;;.--;~;_~-:;:.;.:;,;.-.;.-·:..~~:,,:-\,.:,;.;,.:,-•:..;:::•:;;;;;:;,-,-:~,;.,~.--;.;,~;,,;-··:.~....--:-·;,:;;:!:,;-·~-:.:,.-:;;...;,_~--·:.«-·«~-:....-·;;.~-.-.:--·;;;.;.:;...;~~--:;,;.;.,..•.;.~,.-;;.-.:;.\.,_•.,.:,;_..,;;;.-..,-.x"""·•::..;;,,;,,,!
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r tiler yasas" gibi temel düzenlemelerde de kat"l"mc", özgür-
f lükçü ve ço%ulcu bir siyasal demokrasi do%rultusunda da or-
1 tak çabalar yo%unla$t"r"lmal"d"r. (D!SK Bas"n Ajans" 88, 5
j Eylül 2001)"
11 Tüm bu uyar"lar"m"za kar$"n iktidar, sermayenin k"sa
f, vadeli ç"karlar" ve IMF'nin direktifleri do%rultusunda izledi-
1 %i politikalarla krizi daha da derinle$tirdi. •.!
lt rinle$en krize çözüm olamayan iktidar, çareyi erken seçim-
•i de gördü. Ancak 3 Kas"m 2003 tarihinde yap"lan seçimler-i de iktidardaki partilerin tamam" seçim baraj"n"n alt"nda kal-
" d". Seçimlerin galibi olan ve tek ba$"na iktidara gelen AK-
",-
{ P'nin haz"rlad"%" program da özü itibariyle bir öncekinden
l farkl" bir nitelik ta$"mad".
.;::
tj "Hükümet uluslararas" mali çevrelere eski program"n
t devam" konusunda taahhütte bulunmu$tur.
,,
f,.·
t
j du%unu tespit etmektedir. Ama nas"l a$"laca%"n", krizin sos-
~ yal etkilerinin • nas"l çözümlenece%ini göstermemektedir.
i (D!SK Bas"n Ajans" 126, 12 Aral"k 2002)"
"·i D!SK, 2001 krizi ve izleyen dönem sonras"nda ekono-
r mik önlemler kadar,. krizi gerekçe göstererek hukuksuz bi-l çimde i$ten ç"karmalara yönelen i$verenlerin tutumuna kar$"
i da aktif tav"r ald".
~

i
!.
~
~?!J !$yerlerine yap"lan ziyaretlerle, i$ten ç"karmak ve üc-
1 retlerin a$a%"ya çekilmesi yönündeki bask"lar nedeniyle en-
~f di$e içindeki üyelerimizle görü$meler yap"ld", onlardan ge-
f;~·~""""'-"-""-"!!!!!!!!!'!1111!'!!!1!1!!""'-"'JIJl'-""""lll!lll"'l'l!l!ll'!!""l'J"-""'l"""------------""""""'t».✓/m.Y.!/4=m~m0.:0V#//A¼j,r/&~0@/#..W.W/Q./,.,:;, :,,,&'/,4-j!y$//hP}-;'»',(/)tr//. ;!j',&:;,,u;; WH»½~a;,-;,;;:;,,;-;-;,¼-;¼W!///,:, .-7//M;,vA.-XQ'~;,;.✓ ,r;;.;;;:;y,;~v;zy;;,;'.:,:.;,-/.-;•;;;,··

Bankalar"n bat"r"lmas"yla, s"cak para hareketleriyle de-

Hükümet yoksullu%un ve i$sizli%in y"k"c" bir tehlike ol-

Sermayenin bu politikas"na kar$" i$ güvencesi ve i$siz-
lik sigortas" talebi yükseltildi.
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len öneriler do%rultusunda yeni politikalar olu$turulmaya ça- ~
l"$"ld". Tüm bunlarla ilgili ayr"nt"lar izleyen bölümlerde ele 1
al"nmaktad"r. i·~

D!SK, ekonomik sorunlara yaln"zca tepki düzeyinde ka- 1
lan bir yakla$"mla bakmadan, somut önerilerle, bir anlamda i

I
siyaseten bo$alan toplumsal muhalefetin politika üreten bir j
merkezi niteli%inde çal"$malar"na yön vermeye gayret etti. !

Cezaevleri sorunu; 1
Bu konuda ya$anan sorunlar D!SK taraf"ndan s"kça ::

gündeme al"narak, çe$itli giri$imlerde bulunuldu. Koalisyon !
hükümetinin Adalet Bakan" Hikmet Sami Türk'e gönderilen 1

-~

bir mektupta Konfederasyonumuzun temel yakla$"m" $u $e- 1
¾

kilde ifade edildi; 1
"!nsan"n can güvenli%i ve kendini geli$tirebilecek ko- :1

$ullarda ya$ama hakk" oldu%una inan"yoruz. !zülerek belirte- ;j
lim ki; cezaevlerinin bu ko$ullar" sa%layamad"%" bas"ndan ve li
bize yap"lan ba$vurulardan anla$"lmaktad"r. #

Kimi kamu görevlilerinin otorite sa%lamak ad"na uygu-
lad"klar" yöntemlerin ve gündeme getirilen F Tipi Cezaevle- ••
rinin ise, sorunlar"n çözümüne hizmet etmekten çok derinle$- ••

. mesi sonucunu do%urdu%unu gör"i"ekteyiz. Süren açl"k grev- •"l-l
leri bunun somut bir göstergesi niteli%ini ta$"maktad"r. ·•

!nsanlar"n tan" bir izolasyon alt"nda ya$amalar" ça%da$ ~
uygarl"k düzeyine yak"$mayan bir önlem olacakt"r. Cayd"r"c" ~
ve e%itici ~imas" gereken hapis cezas", .~ö~le ~~ uygulama 1
sonucunda "nsanlar"n sa%l"%"n" bozan, ki$"liklenn" yok eden 1

bir hal alacakt"r. Oysa cezaevlerinde disiplin sa%laman"n da- 1
ha insani ve uygar yöntemleri oldu%u dünyadaki örneklerden 1
bilinmektedir.(D!SK Bas"n Ajans" 173, 2 Aral"k 2000)" #
~~i-:X~v;-:..~~•;~~»;-..-x:;.;,:;~,~-, •❖ ;,.:~;.;.;-;:_.;.;;:_;~;::=.v.-.,.:;-;,;-m,.~:;.;:..:-.--:-;..,.::.wX:».~«~,,~:.:.~>'>...~,-..~~~~~~;,.--.;,;:'.~:s,:...-.~,,;,.;:;,;:&:,;..'",';i.":.,~;,;_-$->,.~~~~-..·;,;~~~,-;;~">.~ ;;,~ ;,:..~~:-..:;-...;,,,>b-"-.-$:.,.~~
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[_,_:,._ Konfederasyonumuz bu konuda di%er emekçi örgütle-
- riyle ve meslek birlikleriyle de zaman zaman bir araya ge-r
t lerek çözüm için giri$imlerde bulundu.Tt

;_:,,,:.·::·••.•:._ l"%" y:;";ö:::a!:~::nö::n:::: :~:tu~==~e: :~;::
. litika de%i$ikli%i izlenece%inin i$aretlerini veren aç"klamalar
l yapt". Bakan yapt"%" aç"klamalarda; cezaevinin fiziki ko$ul-
:-:-

f lar"n"n ve hukuki alt yap"s"n"n gelen talep ve ele$tiriler do%-
[;: rultusunda yeniden ele al"naca%"n" ve F tipi cezaevi uygu-
i lamas"n"n gerekli alt yap" çal"$malar" tamamlan"ncaya kadar
il ertelendi%ini ilan etmi$ti.
tr": Bu olumlu sinyaller üzerine D!SK bir aç"klama ile ölüm
~· oruçlar"n"n sona erdirilmesi ça%r"s" yapt". Grevleri sürdürenle-
1 rin iktidarlara güvenmeyebileceklerini ve iktidarlar"n daha ön-
1 cek.i uygulamalar"n"n bu anlamda endi$elerini hakl" ç"karacak
r nitelikte oldu%unu, bununla birlikte Bakanl"%"n att"%" ad"mla-1 nn önemli nitelikte oldu%unu belirterek $u ça%r"y" yapt":

{ "Bu noktadan sonra ne bir ya$am"n sönmesini ne de
j: bedenlerin ya$am boyu izi silinemeyecek zararlara u%rama-
~• s"n" kimse izah edemeyecektir.
:::-

": D!SK olarak cezaevlerinde sürdürülmekte olan ölüm! oruçlar"n"n bir an önce sona erdirilmesini istiyoruz.
~. Hükümetin ve Bakanl"%"n tüm toplum önünde yapm"$
~ oldu%u aç"klamalar ayn" zamanda toplumla yap"lm"$ bir akit
1 niteli%indedir. (D!SK Bas"n Ajans" 181, 15 Aral"k 2000)"
'f
f! san ya$am"n" önemsemeyen ve sol siyasi tutuklu ve hüküm-
f lülere kar$" intikamc" yakla$"m"m te$hir etmek ve di%er ta-
! raftan da siyasi tutuklu ve hükümlülerin kendilerine savun-
i;;,,_,;;,;,;;;;;w,0-;u·v.'»--","-w,;,;;;;,,,;,;:,;,?;,;,,,.,,w.-,.;;,;,;;.,,.,,,;,,.,;;,vA;;;,;,,;,;,;,-,",;,;,-.,;;;w,"M-"/>✓i>;,;;;,-;.;;:;-·,;,;,;,;;;;,;,;;;;;,;,;,.,,;;;;;";,,,,1,;,;;;,;;;:,,,,.,,,,,,,:;;;,,,c,,:;c,:;.:;,:,,,

70 D!SK 12. Genel Kurulu

Bir taraftan iktidar"n kat" bir güvenlik anlay"$"yla in-



ma ad"na girdikleri ölüm oruçlar"n" ya$am" korumak için
durdurmak için her düzeyde gayret gösterildi.

zaevi konusundaki kat" tutumlar" yaln"zca cezaevlerindekiler
için de%il ayn" zamanda bu konuda ele$tiri yönelten herke-

kartlar"n giri$i engellendi. Bas"n aç"klamalar"na, gösterilere
en sert biçimde müdahale edildi.

Tecrit politikas" nedeniyle devam eden ölüm oruçlar"n-
da ya$am"n" yitirenlerin artmas" üzerine D!SK uygulaman"n
kald"r"lmas"n" istedi. Yap"lan aç"klamada;

"Adalet Bakan" olay"n ta$"d"%" vahametten uzak bir an-
lay"$la sanki emlak pazarlayan bir komisyoncu gibi ehücre'
tan"t"m" yapmakta "srar etmektedir.

!
'.~

Tüm iyi niyetli çabalara ra%men ölüm oruçlar" durdu- I
j

rulamad", iktidar da bunu gerekçe göstererek, 19 Aral"k ~
::!

2000 tarihinde bir oldu bitti biçiminde cezaevlerini bo$alt- j
j:~ operasyonu ba$latt", operasyon bir kitle k"y"m"na dönü$- r"

j
::;

"!nsan ya$am"n" kurtarmak" ad"na birçok insan"n öldü- !j
rülmesi, sakat b"rak"lmas" kamuoyunda büyük tepki gördü, 1
~~::.n süreçte, ölümlere neden olanlar hakk"nda davalar 1

Bununla birlikte sorun daha da büyüdü, ölüm oruçla- ,;J
n sürdü, birçok tutuklu ve hükümlü bu oruçlarda ya$am"n" !
yitirdi, birçok ki$i tedavisi mümkün olmayan hastal"klara ya- 1
kaland". J

!\~
J!ktidar"n ve devlet içindeki hakim kesimlerin F tipi ce- :"
::O.

1
il:::::

se bask" ve sindirme politikas"na dönü$tü. Bu konudaki ele$- il
tiri ve talepleri içeren yay"nlar yasakland", mitinglere pan- :"

\:~
li:~
-:~

1!
)
,;j
:~

:1
1
il
i
~i
"11
:..~

;!
Bugünkü Bakanlar Kurulu üyeleri aras"nda cezaevi ger- 1

,.;;~.~~;;:,::;,;:;=:-;:;:::;.~x::::,:::,:..::;..:::•:.;❖ ;.:::-;-;~-;-~;;:,:::.;.:,;:;;.,;;;:;:;~-:-::.~:.-:::.=:;.::,~:.::::-.~;.~-:-,;.,;:;,~:;-..;,,;.,;::;;:;;.-,~:;:;;;.;f::,=:,;.::~~..,-:;.::-:~«.:...;;;;,.';::4-::_:;:;~~-=:~~::;-.:;-:;;..::":.;:.;.:::....:":·:~:.:..;;~:.-.~«~...;,;-.:.~,,.;;:.;,...,,;,.--;;;~,;;,,.:::.~-..-....;.~~:.~-
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·~ çe%ini yak"ndan bilen, hele hele Ma"nak'"n ünlü hücrelerini,
*l tecritlerini ya$ayarak ö%renen siyasetçiler vard"r.
~=

l unutm~; !:::'.":':, ~:!/0!:":::~~ar.i:$==
i de%il, insan olarak dü$ünsünler; evet biz tecriti savunuyoruz
i diyebilirler mi? Tecritte ya$amay" kabul edebilirler mi?ti Say"n Ba$bakan s"rf o günkü yöne~e ayn" görü$le-
❖ •

t n payla$mad"%"n" aç"klad"%" için cezaevine konulmas"n" içi-
j ne sindirmi$ miydi?
('::
II Hükümete sesleniyoruz: sözünüzü tutun, insan ya$am"-
·tr na, hele devletin güvencesine b"rak"lm"$ ya$ama kar$" so-l rumluluklar"n"z" unutmay"n, ilk ad"m" tecrit uygulamas"n"
:,t kald"rarak at"n. Bu ad"m" at"n ki ölümler dursun, her an eri- .
t: .!: mekte olan ya$amlar kurtulsun (DISK Bas"n Ajans" 40, 26
t .t N"san 2001).
t
tj
Ii sonraki süreçlerde de konuya ili$kin çözüm aray"$lar"n" sür-
%
@ dürdü.f.
~t
V.·
~·
Xr
lf:~
:::

~t,f Afi$ asan bir gencin polis taraf"ndan öldürülmesi, ar-
"~: d"ndan bir polis arac"n"n kur$unlanmas" sonucu 2 polisin~f ölümü gerilimi art"rd". Bu olay" gerekçe gösteren ve ço%u
lii mesle%inde yeni olan polisler bellerinde ve ellerinde silah-~f lanyla sokaklarda gösteriler yapt",
!!
1 Emniyet Müdürlüklerinin ve Valiliklerin önlerinde~

. : "kahrolsun insan haklar"" diye sloganlar att". Çe$itli kentler-
"0
"

D!SK ve duyarl" di%er demokratik kitle örgütleri daha

Provokasyonlar ve demokrasi d"#" rejim aray"#lar";

Cezaevleri sorununun gerginli%i art"rd"%" bir ortamda
ya$anan iki olay yeni bir tart"$man"n da kap"s"n" aralad".
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de organize biçimde yap"lan bu yasad"$" gösteriler nedeniy- ;
le aç"lan davalar sonuçsuz kald". 1. !!.

D!SK geli$meleri de%erlendirerek, d"$ar"dan bakan göz- 1
ler için ya$ananlar"n "ülkemiz~ ça~da$ demokratik -~üzeye !
ula$mas"n" engelleyen provokatif b"r senaryonun gundeme I
getirildi%ini dü$ün"menin mümkün oldu%unu belirtti (D!SK )
Bas"n Ajans" 179, 12 Aral"k 2000). - ]

Ayn" dönemde gerek ekonomik krizi :ve gerekse ceza- !
evleri sorunlar" nedeniyle ortaya ç"kan gergin ortam" gerek- ;l
çe gösteren kimi kesimler demokrasi d"$" aray"$lar" dillen- 1
dirmeye ba$lad". . 1

Bunun en aç"k ifadesi Istanbul Ticaret Odas" Ba$kan" i\

Mehmet Y"ld"r"m'dan geldi. Y"ld"r"m, 18 Aral"k 2000 tari- 1
1

hinde !TO Meclisinde yapt"%" bir konu$mada, Milli Güven- t
lik Kurulu'na ça%r" yaparak yeni bir hükümet kurmas"n" is- ~

tedi. • •"•

Sessizlikle kar$"lanan bu giri$ime D!SK sert bir yan"t •~
verdi. Yap"lan aç"klamada; "!lkemiz böylesi zihniyetler ne- j
deniyle yeterince zaman kaybetmi$tir, yeterinden fazla ac" [I:

çekilmi$tir. :1
::!

12 Eylül döneminde ya$ananlar, çekilen s"k"nt"lar, kay- J
'~

bedilenler hala izlerini tüm canl"l"%"yla korumaktad"r. Türki- il,~
ye'nin gereksinimi demokrasiyi olgunla$t"rmak, kurumla$ma- ~
s"n" sa%lamak, sosyal hukuk devletinin i$leyi$ini yerle$tirmek !
olmal"d"r. j

Mehmet Y"ld"r"m'" $iddetle protesto ediyor, !TO yöne- ti
tici ve üyelerinin bu sakat anlay"$a prim vermeyecekleri 1
umuduyla, kendilerini bu aç"klamay" protesto etmeye davet 1

. . ,"
ediyoruz (DiSK Bas"n Ajans" 185, 19 Aral"k 2000)." 1
v~:-:=:-~:,:...;,:,;~,;;:,~:,;~,:.;-.;":..m,:::.,;.~w:-.'>..x,-.½-:...:❖ ~:..:-.,;,.;...;::).;·;-~..:."-:,:,,-«s.-..-..:•;v4~~._,...'i-:,».-.;•• '-};,..;,;,;._,..;,~ :,..'"._x,:..:«.,~:s.-;-.,--...;...-...-...~x_{,...,,_~ • :.".-.: •..~~-~,·~"-'-.s!".'-«._._ ...:~~-- ~~~~~,.....~
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Koalisyon hükümetinin giderek sorun haline gelmesi,
Bakanlar"n istifalar", bir süre sonra bu kez kimi kesimlerde
teknokratlar hükümeti aray"$lar"n" gündeme getirmi$tir.

r
~:r
~=·t:! Gizli veya aç"k biçimde dillendirilen, medya organla-
1\: r"nda tart"$"l"r hale gelen bu durum kar$"s"nda D!SK yine
l tavr"n" demokrasiden yana koymu$tur:
~;~r "Ya$anan sorunun kayna%"nda demokrasinin iyi i$leti-
l lememesi; adaletin i$lememesi; yolsuzluk ve yoksullu%un hü-
rf yümesi yer almaktad"r. Çözüm ise demokrasinin, rafa kald"-r~; nlmas" de%il, her zaman "srarla savundu%umuz eksiksiz uy-r! gulanmas"d"r. (D!SK Bas"n Ajans" 70, 8 Temmuz 2001)"

1
Faili meçhul cinayetler ve ta$eron gerici örgütler;

f,·,_·•.·•. So%uk sava$ döneminin gizli operasyonlar"nda s"kça
- kullan"lan bir yöntemin aç"k örne%i bu dönemde tüm yal"n-
f l"%"yla ortaya ç"kt".
!'.:r
~:;
t~-
1:
::·

l:
i:~;" uyumlu olarak gerici örgütlenmelerin önü aç"ld".
f·r,.i feodal yap"s"ndan, dinin toplum ya$am"ndan etkin rolü dik-
i kate al"narak te$vik edilen gerici örgütler, en bilinen ad"yla
f. Hizbullah, çe$itli kentlerde birçok faili meçhul cinayeti ger-
t çekle$tirdi.
~;
~-1 Ancak de%i$en konjonktür bu tür örgütlerin tasfiyesini
f,.
t.-;,~;";,-.,,.»;;. ,.,,.;,;,;-;,/,;;,;,;,,,.;7✓ ,.;;,;/,,;;:,;,,,-;,;;,;~;,:.,4-;,;,;,...,.,,,,,,.,,,..;,;,;;:,.,;,-,,,✓,;,;,;,;,/.,,/2;"/ll,;,,.-;-;-;;:,.-;;;::,,,;,✓,.;:;-.;,-;;,;;¼;::,.;,;·;,,.;.;:;:x,;,;;:;,;,✓ ,;;,..;:w..½::;,;,:,:;x;:.-,.,;.;;;,;";,;~;::,;;»;;;;,;:4:;.;:;:;:;;;,;:;;:;-;:;,:,;:;,;;;:;;;:,;::.:,:;;-;;;;~:::::::x~

Yükselen Kürt milliyetçi hareketin önünü kesmek için
bir taraftan Türk milliyetçili%i körüklenirken, kirli sava$ yön-
temleri de uyguland". Özel olarak görevlendirilen kimi dev-
let yetkililerinin denetiminde bir taraftan itirafç"lardan ve gö-
nüllü polislerden olu$an ölüm mangalar" kuruldu, öte yan-
dan 12 Eylül döneminin öykündü%ü ye$il ku$ak projesine

Do%u ve güneydo%u Anadolu bölgesinin nispi olarak

74 D!SK 12. Genel Kurulu



gündeme getirdi%inde, derin devletten destek alan bu örgüt ~
h"zla devlete kar$" sald"r"ya geçti. Bunun en uç örne%i, Di- ti ·
yarbak"r Emniyet Müdürü ve 5 polisin katledilmesi oldu. 1

:f
Örgüte kar$" yap"lan operasyonlarda evlerin bahçelerin- l

de ~ul~"~- ~es~tler, ~$kence odalar", bu i$k_~~~el:r s"ras"nda :il
çekilm"$ goruntüler tüm toplumu deh$ete du$urdu. :

• Faili meçhul kalm"$ cinayetlerin bir bölümü böylece l
aç"%" ç"km"$ olsa da as"l sorumlular ve suça azmettirenler ij
hep karanl"kta kald". Son dönemde, Gündem gazetesinde bu !
süreçte cinayetlere kat"lan, olaylar"n içinde yer alan bir ki- ~
$inin itiraflar", ilginç biçimde ne savc"lar"n ne de devletin li
ilgili di%er birimlerinin ilgisini çekti.

Siyaset ve seçi!nler;.
Koalisyon hükümetinin tümüyle t"kand"%" bir ortamda,

iktidar partileri daha fazla y"pranmadan seçimlere gitmeye
karar verdi. Meclis 'te yap"lan görü$melerin ard"ndan erken
genel seçiminin tarihi 3 Kas"m 2002 olarak belirlendi.

D!SK o dönemin ortam"n" $u $ekilde tan"mlanm"$t";

"!lkemiz son derece a%"r ekonomik ve sosyal sorunlar- :
la yüz yüzedir. Çözüm bekleyen çok acil ve gelece%imizi 1
belirleyecek nitelikte konular"n ak"beti belirsiz hale gelmi$- ~
tir. ~

Bu tehlikelerin ortas"nda; Bakanlar Kurulu üç ayd"r i$- " .
letilememektedir. Ba$bakan fiziken görevini yürütemez du- 1
rumdad"r. ~~ü"net i~in~e~ anla$mazl"klar uyu_$~azl"k nok- !
tas"na gelmi$tir. Sanki hiçb"r sorun kalmam"$ g"b" parlamen- J
to tatil edilmi$tir. Yeni hükürnet aray"$lar" gündemin ön s"- '
ralar"na yükselmi$tir. j

J"'
~:.-:::-:;~;.:,;~•<'.:..~~.;~;:;,-::x•:~:,.~:~~;,;!:,:.:,~...::;;:::::•:~.;:;,;❖ .:.::":,.;-.v«~-xv.::.:-::.:;.~..~..~.;....:::-.·❖ ,-..«-.::".»-....\.'\'.."'-\:~):;..;«....~:-.:.....:{:.-.,:~~::,::>".':-,«.~..:":.«.;,,;,»,,w~,-..:...,:,.'i':~'-'~ '-:",;-.'m.{-. ·«.-..~).~'"'".~i
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'' Tüm bunlar demokratik her ülkede bir seçim nedeni
i olarak kabul edilebilir. Ancak ya$anan sorunlar"n bir k"sm"-! n"n da kökeninde mevcut seçim sisteminin, siyasi partilerle-
f ilgili düzenlemelerin oldu%u unutulmamal"d"r.
tt Ö Mevcut sistemle yap"lacak bask"n niteli%indeki bir
j: erken seçim, t"pk" di%erlerinde oldu%u gibi çözümsüzlükleri
j: perçinleyen bir sonuç yaratacakt"r. Ya$anan tüm örneklerde
{•:•1 görülmü$tür ki bu sistemin kendisine yarar getirece%ini uman
i! siyasi partiler, en a%"r darbeleri alm"$lard"r. (D!SK Bas"n
1 Ajans" 69, 8 Temmuz 2002)"
t
i
f
~!t
!l;
1 lar Kurulu, siyasi geli$meleri ve seçimi de%erlendirerek he-
( defin "solun birli%i ve iktidar"" oldu%unu aç"klad". Ba$kan-! lar Kumlu'nun yapt"%" de%erlendirme sonras"nda yay"nlanan
t

[
rl Program" emekten yana olan, seçim bildirgelerinde ta-
j; lepleri"nize yer veren, emek örgütleri temsilcilerinin millet-
i vekili aday listelerinde yer verilmesinde Konfederasyonu-
i muzla kurumsal i$birli%i içinde olan, taleplerimizi ve eme-
l %in temsilcilerini iktidara ta$"yacak sol bir parti desteklene-
f, cektir (D!SK Bas"n Ajans" 87, 19 A%ustos 2002)" denildi.

i CHP ile seçim sürecinde kurumsal i$birli%i kurulmas"
! yönündeki giri$imler, CHP yönetiminin farkl" bir yakla$"m
:::! içinde olmas" nedeniyle sonuçsuz kald". Bu süreçte D!SK
~:1 Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi'nin CHP'den milletvekili
f

l,,J;· ,.;✓,r,,;,;,,;,;J,✓.r/;;;,;;;;;,,,;;;-;-;-,;,·,;;;;,;-;-,/;;,1.w;w;;;,;,;,;,;,,;,;;;r,,;,;,,;;;-,;,;;;;;,;,c;,;;;;,,:;;,;;;.;;;,,;x;,»:«0:z«:;✓ ,:;;;",;;,;,,::0:•c•:•:',;::,,.,-»:':·:CiC»»s•:S

D!SK, seçim tart"$malar"n"n daha ilk gününden itiba-
ren 11. Genel Kurul kararlan ve Tüzük hükümleri do%rul-
tusunda çal"$malar"n" ba$latt".

16 A%ustos 2002'de Ankara'da toplanan D!SK Ba$kan-

bildirisinde; "Solun güç ve i$birli%inin sa%lanmas" do%rultu-
sunda tüm olanaklar kullan"larak, çaba sarf edilecektir.
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aday" olaca%"na ili$kin ç"kan yayg"n haberler üzerine Genel J
Ba$kan taraf"ndan yap"lan bir aç"klama ile konuya netlik ge- :"
tirildi: ])J

I
" ...adayl"k ba$vurusunda bulunmad"%"m gibi bu yönde J

.:s

gelen bireysel olarak aday olmam yönündeki "srarl" teklifle- f!
;~

ri de kabul etmedim. Bir tek $artla milletvekili olmay" ka- :j
bul edece%imi söyledim. O da kurumsal i$birli%inin sa%lan- ;1
mas" ve örgütümüzün de onay vermesiydi. Bu $artlar sa%- l
lanamad"%" için bu seçimlerde CHP'den aday de%ilim. )1

(D!SK Bas"n Ajans" 91, 10 Eylül 2002)" • il
:~

Seçim sürecinde Konfederasyonumuz di%er emekçi ör- f
gütleri ve meslek birlikleriyle ortak bir çal"$ma yürüttü. So- j
lun güç birli%inin sa%lanmas" için Ba$kanlar Kurulu taraf"n- !
dan olu$turulan bir komisyon TMMOB ve TTB yönetimle- il
riyle bir dizi temaslarda bulundu. Ancak bu alanda sa%lana- !l
cak birlik, kimi siyasi partilerin nedeni tam olarak anla$"la- [~
mayan tutumu nedeniyle gerçekle$tirilemedi. Bu konuyla il- il
gili haz"rlanan rapor gelecek aç"s"ndan ö%retici saptamalarda il

i!i
bulundu. (Ek 1) J

'l
Sol bu seçimlere çok parçal", bir anlamda emek örgüt- !

'~
lerini, halk"n taleplerini dikkate almayan bir yakla$"mla gir- i

''!
di ve sonuçlar 8 Temmuz'daki bas"n aç"klamam"zdaki ön- :!

:❖

görümüz do%rultusunda olu$tu. !
1

!ktidar partileri baraj"n alt"na dü$tü, birkaç ay önce ku- ~
rulan Adalet ve Kalk"nma Partisi, seçim sisteminin çarp"kl"- 1
%"ndan en iyi biçimde yararlanarak. parlamentoda tek ba$"na 1
iktidar olmaya yeterli sandalye say"s"na ula$t". 1

!&~
Türkiye, 3 Kas"m seçimlerinden bir süre sonra yerel !

yönetim seçimlerine kilitlendi. 28 Mart 2004 tarihinde yap"- "l
1

~·:..-. •. ;,:···•,•··. ·.'·:·······:·. ," ·,;;. ·, --=•:·:···•,' ·•:.-··..:-· ·:·. ·v,:·. •,· ~: . ·x< .. ~ .•.,. <•.: '•'.;;;'•'.;"•'•\ ·:::·~-:;--,:,.;-;; ~' ·:.· v"\.:.: -:;.,,❖ .:ç:/·"-:.:<~x ·:s- •':./ \0 /( -··;"::- >~--·;-:;.i;_>•'.(-'.•'•\'y\•4
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f lacak seçimler öncesinde de D!SK yetkili kurullar"nda ko-
j nuyu tart"$arak, 3 Kas"n"'daki hatalar"n tekrarlanmamas" için
1 gayret gösterdi.
t:
t:t
.[
;. tespiti yapt":
fl "Yerel seçimler önümüzdeki dönem aç"s"ndan büyük
li önem ta$"maktad"r. Her ne kadar seçimler yerel yönetimler
t için yap"l"yor olsa da iktidar aç"s"ndan bir s"nav niteli%i ta-
l $"n"aktad"r. Az"nl"%"n oyu ile parlamentoda elde etti%i ço%un-
j lu%u, iktidar olman"n olanaklar"yla bu kez yerel yönetimler-
! de gerçekle$tirme pe$indedir. Bu bak"n"dan emekçilerin, yok-
": sul halk kesimlerinin tepkilerini en iyi ve en örgütlü biçim-
1.1 de sand"%a yans"tmas" için emek örgütlerine sorumluluk dü$-
j mektedir. D!SK Bas"n Ajans" 23, 9 Mart 2004)"
fI Bu seçimlerde solun da kendi içinde geçmi$ten ders
j ald"%" ancak bu derse uygun bir çal"$ma içine girmedi%i gö-
-:<:f rüldü. CHP, di%er sol partilerle i$birli%i yapmaktan kaç"nd",
j Güçbirli%i ad" alt"nda toplanan partilerin ise bu birli%in içi-
l ni doldurmak konusunda yeterli çaba içinde olmad"klar" al"-
1 nan sonuçlarla da ortaya ç"kt".
t
l~
f;J n" da kullanarak oy oran"n" bir parça da olsa art"rmas"yla
~

~ sonuçland". •
1 ·
f
f.
~2
[ bu yana gündeminde olan 12 Eylül Anayasas"n"n de%i$tiril-
1 mesi, bu dönemin de önde gelen talepleri aras"nda yerini al-
~ d~ ".
?
f•"'~.
i>H-l!!v4ffl,, !l!!!v.v.fflr;?;,.-,!!l!!v,!!!'!'!v✓n!!!l!,'!!!ll;;-✓ ,!!!'!'!r/✓h!!!!V. !!!!v. !!!!w,!'1!!,,fflv.ffl0•r/.!!!!!,..,,,,.!!!, !!!!v, !l'l'!,½<!IJIJ'l!l!llw. . !ll!llW,,1/.h!ll!ll;.,~-¼!l'l'!P-/✓hl!!ll!M;!!l!I!,, v.!ll!llw,llJl'l,,,.llJl'l,:.,.!!llll_:,;.,,;,.,;""-"_.,;,:/l!!ll!½:r;!!'l'llw;,;,h!ll!ll.:1/✓,..:!!1111;1, :,r.!:1!1'1!•._...,.;:l!l'l!_~::r.,·!!llll~-=*lllll'l!n;--.,l!!ll!_;:;:;,;,l!!ll!;»!:•""";,;:-.,;,.!ll!ll·~-~-;!:.!lllll!!,::;-;:"""":!,;❖ _.

5 Mart 2004 tarihinde toplanan Ba$kanlar Kurulu, $u

Seçimler beklendi%i gibi AKP'nin iktidar"n avantajlar"-

Demokratik anayasa talebi;

D!SK'in çal"$malar"na yeniden ba$lad"%" 1991 y"l"ndan
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Y"llard"r hemen her iktidar"n de%i$tirilmesi gere%inden !
söz etti, ancak k"y"s"ndan kö$esinden yap"lan düzeltmelerin ll
ötesinde bir giri$ime tan"k olunmad". D!SK her platformda 11
bu ülkenin 12 Eylül ay"b"ndan kurtulmas" görü$ünü dile ge- ; •
t~. 1

!ster do%rudan D!SK taraf"ndan, isterse ortak gerçek- 1
le$tirdi%imiz toplant"lar"n bir k"sm" ya da tamam" demokra- lf.
tik anayasa talebine ayr"ld". Örne%in Konfederasyonumuzun ll
yan" s"ra KESK, TMMOB, TTB, TDB ve TEB taraf"ndan 1

!! ~~::~::::::::::.::~:::::: 1
liklerde, mitinglerde anayasan"n demokratikle$tirilmesi talebi ;,;,;
canl" tutuldu. 1

Emekçilerin hak ve özgürlükleri; 1
Küreselle$me ve IMF'nin güdümündeki ekonomi poli- !

tikalar"n"n emekçiler aç"s"ndan bir ba$ka olumsuz yan" ka- i!
zan"lm"$ haklar"m"za yönelik a%"r sald"r"lar oldu. j

Önce sosyal güvenlik sisteminde yap"lan de%i$iklikle, ~
emeklilik ya$" yükseltildi, on binlerce emekçinin hakk" çi%- 1
nendi, ard"ndan i$ güvencesi tart"$mas"n""i aras"na aniden i$ j

'*
yasas" tart"$mas" s"k"$t"r"ld". il

Koalisyon hükümeti aylarca emekçileri oyalad"k.tan !
sonra seçim öncesinde son bir umutla i$sizlik sigortas" ya- [f
s~_s"n" Meclis•~~~ g=ç~di._ Ancak i$veren:er aç~s~dan. yeni bir :1:•

yük olarak goruldu, "$ç"ler aç"s"ndan "se en$"lmes" zor ve '.
ülke gerçeklerine uygun olmayan ko$ullar"yla. yetersiz bir li

J
hak olarak kald". !

. ]. . 1
~;:.:::~;:;~~-:«~:::.:.:;.:~,-;,.;;:❖ ;.;~(,_..;~:;;:,.,.:;,:~•~««::-i.-::::~x-;~~;;_v.,,v..-.~::.;:;::~<:;;;;..,.,_._~.;:._s....:;;.-.::x::-.~~~...%'i.;~-:.;.,:.:.x;;,~..:;,,..:;,,~:-.,~¼\'\.t~,.:,.~~,,~:..:..~,-.: ....~~..• ·.,~-....~--.~"-"')."'.'-~:-'-"« ·=--~~.._,%~
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~• Öte yandan kriz sürecinde yükselen i$ güvencesi tale-
1\ bine yan"t verilece%i söylenirken, i$verenlerin kar$" ata%"yla
f 1475 say"l" !$ Yasas"'n"n tümüyle de%i$tirilmesi gündeme
f!
t

oturdu.
Uzun tart"$malar"n ard"ndan yine seçim öncesinde ç"-

r kar"lan i$ güvencesi yasas"n"n yürürlük tarihi ileriye al"nd".
[ Seçim sonras"nda i$ba$"na gelen AKP iktidar", ilk· olarak i$
f yasas"n"n de%i$tirilmesini gündemine ald". !$ güvencesi ya-
I sas" budand". !$ yasas" emekçiler aç"s"ndan önemli kay"pla-
·t n içeren bir biçime dönü$türüldü.[
~::i Tüm-tart"$ma süreci Konfederasyonumuz ve tüm emek-
li çiler aç"s"ndan önemli dersler içerdi. Kimlerle nereye kadar
1l yürünebilece%i bir kez daha ortaya ç"km"$ oldu.

t1 rulo toplant"lar"na tan"kl"k etti. Hemen her geli$me ya Ba$-
\ kanlar Kurulu ya da Geni$letilmi$ Ba$kanlar Kurulu toplan-,..
!;;;:

f~--r·::·-'f
f
K:
!;
l ve k"s"tlamalara ise dokunulmad".
f
t
11ar"
j nek
t'.-t Bu dönemin bir ba$ka olumsuz yan" ise grev ertele-
1 melerinde meydana gelen art"$ oldu. Konfederasyonumuzun
il kurucu üyelerinden Lastik-!$ grev ertelemelerinden en fazla
1 etkilenen sendikalar"n ba$"nda geldi.
~ .
f _Grevi fiilen yasaklayan ve toplu sözle$me sürecini k".,.
t.z;";.r,;;;;:"v,:;-..:.r».,&k✓U}/'.,;y;;;,;,;7;;:;;,;,;;::.:r.· ;"/;?Q//41l'h/h'/;;:1/,1//)/~;,;,ü//2";¼-/j;,;,M;.Y/;;,;;:;,;::w,:;:~,:;;,;;:f;;;:»r;¼1///,:;:;:V.i/.·1.;Mi~~;:;:;;;~:..-;;;:;:;,;:~;:;:,:;:;:;:;:;:;:;:;.;;;:;.;:;:-;;:;:;;;:;:;::::-;:;:~;::"::;:::

Bu süreç belki de D!SK tarihinin en s"k Ba$kanlar Ku-

t"lar"nda ele al"nd". Ayr"nt"lar" hukuk alan"ndaki çal"$malar"-
"n"zda anlat"lan . zorlu bir süreç ya$and".

Verilen tüm sözlere, yaz"lan programlara, al"nan uya-
nlara ra%men sendikal hak ve özgürlükler üzerinden yasak

!mzalanan protokoller unutuldu, emekçilerin elleri kol-
12 Eylül. yasaklar"yla ba%lan"rken i$verenlerin eline es-
çal"$ma, ba$ta olmak üzere bir koz verildi.
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ran bu yakla$"mlara kar$" her platformda mücadele yürütül- 1.
dü. Di%er konfederasyonlar"n üyesi sendikalar"n ya$ad"%" ~
benzeri sorunlar kar$"s"nda dayan"$ma gösterildi. Ayn" anla- :"
y"$ ne yaz"k ki bu konfederasyonlarda görülmedi. 1

Bar"# ve karde#lik çabalar": • il
!lkemiz ve bölgemiz uzun y"llard"r ad"na ister dü$ük #

yo%unluklu densin isterse sava$ denilsin sürekli bir çat"$ma il
:;;t;.

ve gerginlik ortam"nda kald". if
J

Bir taraftan Balkanlarda zaman zaman ortaya ç"kan et- ~
nik sorunlar (örne%in_ Kosova sorunu), Kafkaslarda meydana :"
gelen k"sa süreli gerilimler, Ortado%u'da ba$ta Filistin-!srail ;l

,:;

çat"$malar", di%er taraftan ABD ve müttef"klerinin Irak pet- 1
rolleri üzerindeki egemenlik aray"$lar"n"n yol açt"%" sava$lar, '
bir di%er taraftan bu gün art"k önemli oranda yumu$amaya
ra%men varl"%"n" koruyan Kürt sorunu rahat bir soluk alma-

;!
m"z" engellemektedir. !

Yayg"n çat"$malar"n durmas", bölgede ya$anan hak ih-1
lallerinin azalmas", kültürel yönden kendini ifade etmede ko- •~
layl"klar sa%lanmas" bu yumu$aman"n örnekleri olarak görül- !
dü. 1

11 Eylül sald"r"s" sonras"nda ABD'nin uygulamaya :j
koydu%u yeni doktrin nedeniyle sava$ günlük ya$am"n bir j
parças" haline getirildi. Önce sahte gerekçelerle Afganistan, 1
ard"ndan Irak i$gal edildi. i

JBu geli$meler kar$"s"nda D!SK tarihinden gelen mis- ~
:~

yonuyla bar"$"n savunulmas" konusunda elindeki tüm olanak- 1
lar" seferber etti. j

J. ,:,
Birçok insan"n her gün ya$am"n" yitirdi%i Filistin-!sra- l~

1______________________.,,
:!::.:::*:::;;;;;;;;:;;;:,;:;;::::.:.::.:::::;;;::;:::::.::~:.::.::::;:::::.:::;;:;,:::::;;:;;;;;:;~:;:;..~::;;:::::fo!-:.:;~~:::~:..;,x:.:~~:.;;;:);.;;;;~{«:x::~::;:::;.;;~;:;.;;;..._;,;:;,;,::;;x:;;;:;:;~;::...:;;;;,;;,;;;.«;:;,...:;:;:;;;;.;:;::....:;;:~:;.:.::~;,;;:;.;.;;:~,;,;:»;::;,:~;;~:;;,:~;;~:x.~-:..;,.;,_.;,.~"-:..•;,;....;,,.'{."&:..,-.....~c:i-.x:::.,~l
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[ il çat"$malar"n"n durdurulmas", Filistin 'in i$gali ve devlet
! ba$kan" Yaser Arafat'"n ku$at"lmas" nedeniyle D!SK, KESK,
w . . .
t TMMOB, Türk-I$ ve Hak-I$ Ba$kanlar"ndan olu$an b"r he-
:~:i yet bölgeye gitti.
t-
": Haz"rl"klar" Konfederasyonumuz taraf"ndan gerçekle$ti-
1. rilen bu ziyarette, !srail'de ve Filistin'de siyaset, sendika,
[· bar"$ giri$imcilerinden olu$an bir çok yönetici ve önderle
i görü$üldü.· Avrupa Birli%i temsilcilerinin görü$mesine izin
I! verilmeyen ku$atma alt"ndaki Arafat'la görü$me yap"lmas"
1 diplomatik çevrelerde $a$k"nl"k yaratt".

. !:
tt
I
!, atanlara cesaret verdi.tit
[ Bar"$ mücadelesinin bir di%er boyutu ise Afganistan ve
j Irak'a yönelik sald"r"lar ve öncesinde ya$and". Konfederas-
tf: yonumuz, KESK, TMMOB ve TTB bu konuda örnek bir
_f.

[ tutum ve mücadele çizgisi izledi.
[ •

i Bu örgütler toplumun çok farkl" kesimlerini, anlay"$la-
; r"n" bir araya getiren "Irak'ta Sava$a Hay"r Koordinasyonu"
i gibi olu$umlar"n temel harc" i$levi gördü.
t..1 Mitingler, kitlesel bas"n aç"klamalar"yla giderek ivme
! kazanan mücadele 6 Mart 2003. tarihinde Ankara'da yap"lani "Halk Bu Sava$" Durduracak!" mitingiyle doruk noktas"na
i ç"kt". O gün Meclis'ten Irak'a asker göndermek için yetki!j isteyen iktidar arad"%" oyu bulamad".
w-~•
~-

ii"-1
~!!
~ ide ba%lant"l" bombal" sald"r"lar herkesi· sarst". !stanbul'daki! .
1, bir uluslararas" banka binas", !ngiltere konsoloslu%u binas",
!✓///.t:t:WAv. ¼ ,,.;, :;.;9.m½W.iW&.1/h 0'/)'//mm'/4##6': :W-!::W/k,.;,y,.;i,;iü//.#,#YÜQ///,' W-; !r,i)/.✓,;;,;,;,j//✓h'" ~ v.9:(UÔ:❖Y.l:.-_:.~~,;;~w;;;»~;,;;WM!-~;:.~:!-;;,:.~~~=·X::O
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Heyetin giri$imleri her iki ülkede bar"$ için yürekleri

Bar"$"n savunulmas" için tüm ülke sath" k"sa bir süre
içinde eylem alan" haline getirildi.

Sava$a kar$" mücadelenin geli$ti%i bir ortamda El-Ka-



#i$hane ve #i$li'deki sinegoglar, bir derne%in lokali bu sal- ~
d"nlar"n hedefi oldu. Çok say"da vatanda$"m"z ya$am"n" yi- 1
trr.d"·. 1

1\
Bu sald"r"lara kar$" ortak bir mücadelenin gere%i üze- &

rinde duran Konfederasyonumuz di%er emekçi ve meslek ör- !
• gütlerinin de kat"l"m"yla toplumu $iddete ve teröre boyun e%- }I
memeye ça%"rd". ;

22 Kas"m 2003, tarihinde 8 örgütün ortak ça%r"s"yla '.I

Taksim'de sessiz bir protesto eylemi gerçekle$tirildi. •1

Buradaki e~nlikte sanatç" Mustafa Alabora taraf"ndan il
okunan ortak met"nde; !

"Susmak; boyun e%mek, teslim olmakt"r. Buradan tüm :!
dünyaya ilan ediyoruz: Teslim olmayaca%"z.. i

Susturulmu$, y"ld"r"lm"$, korkutulmu$ bir toplum olma- t
yaca%"z. Bugün burada ve ülkemizin her yan"nda; "$iddete l!

:~
ve teröre kar$" bar"$" diyerek meydan okuyoruz. 1

. Hangi s"fatla, hangi -~e~~k~eyle: ~angi biçimle ; gelir~_e !~
gels"n, ya$am hakk"m"za, ozgurlüklenm"ze, demokras"ye yo- •~
nelmi$ tehditlere kar$" duraca%"z. •~

!lkemizi, dünyay" kana bulayan, çat"$malar" körükleyen, 1
katliamlara zemin haz"rlayan, insanl"%a sald"ran, çifte stan- 1
d~lar"n, maske~enmi$ gizli niyetlerin oyunlar"n" bozaca~"z. 1
(DISK Bas"n Ajans" 150, 22 Kas"m 2003)" 1

Sinegoglara kar$" yap"lan sald"r"lar sonras"nda Küresel 1
\!

Bar"$ ve Adalet Koalisyonu ile birlikte #i$hane'de bir bas"n j
aç"klamas" yap"ld" ve Musevi cemaati liderli%i ziyaret edil- f
di. 1

~
!
~"!!~!!!'-~;::.:.'-'-"':::::· ffl-.·-::,.ffl·:=.;::-.ffl~-:::;:!l!:u!"!!'.::;::........"-'··-:.:-::,!1!.~:.-..:.;!"!!':::._:.,;;..ll'l!l!..;:;;:;;!"!!';;:;:;.;.lll!l!:~;;~,!"!!'~:;;..;.,!"!!'·;-.:~111!1!.~,.~!:..-..!"!!'-,.-«·!!'lll!«..;:.-:.:ffl:;.;.«:.ll'l!l!;;;,._:;:.-..!!'111!-...._._!!'lll!~...._:~,lll!l!-,.,.-~!l!-.:-;-:,,:!"!!',.~-:;,,..."-!'!'!,;.•~~•-,««!l!.~!l!-...,-;...!!'lll!,,.:.;:,.'\',!i!l!!!!l'I.... !.!'l!!-:.~:.!"'!!~._~,:,-..::"-!·:-.-...-..:!"'!!~!l!!!!l'l:::,;.,-.,,_!"!!'::,.:~;;.,!"'!!~~!!l!'s;:,~!"'!!·:::.;;,;;!!l!',;s_;;,:_.;P·,,¾!,!~,...._,,~

D!SK 12. Genel Kurulu 83



l
~:tK !lkemiz aç"s"ndan uzun y"llard"r önemli sorunlardan bi-
,~:! ri olan Ege ve K"br"s sorunlar" konusunda bu dönemde
11 önemli geli$meler ya$and".
r
t
~\i
r:,";.
-~;;

i K"br"s ve !stanbul'da gerçekle$tirilen konferanslar, Yu-i nanistan'da yap"lan toplant" bu dönemin önemli etkinlikleri

K"br"s ve Ege'de s"n"f karde$li%i;

Bu süreçte Konfederasyonumuz bar"$"n kal"c" hale ge-
tirilmesi ve s"n"f karde$li%inin, dayan"$mas"n"n geli$tirilmesi
do%rultusunda bir çok etkinli%in içinde yer ald".

Bu toplant"larda $u talepler öne ç"kt";

"K"br"s sorununun Birle$mi$ Milletler kararlan, ulusla-
raras" anla$malar da dikkate al"narak; tüm K"br"sl"lar"n in-

i f san hak ve özgürlüklerinin güvence alt"na al"nd"%", siyasal
F e$itli%in ve ba%"ms"zl"%"n sa%land"%", K"br"sl"lar"n özgür ira-
desinin yans"t"ld"%" adil, kal"c" ve bölge bar"$"na hizmet ede-

!
f
"' cek bir çözümün bulunmas"n"n gerekti%ine inan"yoruz.
~;

-~:
i..
f
i~-· ruz.
1
t;
fi vermesini,
t,.
1 Emekçilerin ortaya ç"kacak düzenlemelerden zarar gör-
j mesini önleyecek düzenlemelerin yap"lmas"n",
tl !ki toplum aras"ndaki sosyal ve ekonomik e$itsizlikle-
1 rin giderilmesine öncelik verilmesini talep ediyoruz.
f
?.
t
t;-;;,:':;,;:~y;,..-✓,;-;,;-,&'//,#.i'✓,:/.:,,j"////;;;;»;;.;,;,u;:-;--;,;,;,;,m;;;,;,;,;,✓//U/4;.-;;~;,;,✓ .,.//i'üüi'/✓ ✓/A"i';x-;;,;,;,;¼;:,;;:;;~;z~;;:;,;:;;;,;-;-..;,;,-;;,;;;:;;;,;:,;..;,,~;.,_.,;r;!;,;;;,;,;-✓.;::~;,-;::;,;,:,;,;i;.~;~;::~M;:;:,;;:;;~;,;,;;;~;.;;::.:;.;~::«:;:;::~.:.:;;;:

Çözüm aray"$lar"na iyi niyetle yakla$"lmas"n", müzake-
relerde yap"c" bir anlay"$la hareket edilmesini ve K"br"sl"la-
r"n bilgilenme hakk"n"n k"s"tlanmamas" gerekti%ini dü$ünüyo-

Resmi yetkililerin kendi toplumlar"n"n seslerine kulak
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Bar"$tan, karde$likten, bütünle$meden ve haklar için 1
elele mücadeleden yana olan, Ada halklar"n"n özgür iradesi- ~
ni esas alan anlay"$"n yan"nday"z. (D!SK Bas"n Ajans" 118, 1
20 Eylül 2003) )

:'.~

Mücadelenin ortakla#t"r"lmas" ve s"n"f dayan"#mas"; 1
:~

Siyasal alandaki muhalefetin yetersizli%i, do%al olarak 1
s"n"f ve demokratik kitle örgütlerine toplumsal muhalefet ",j

"l
aç"s"ndan ayn bir misyon getirdi. !·~

Konfederasyonumuz bu süreçte, gerek üyelerinin gerek- ;I
se toplumun beklentilerine yan"t verebilecek bir hat izledi. J. .~
!$ yasas"nda oldu%u gibi • tek ba$"na kalsa da bildi%i yoldan ll
ayr"lmadan tutarl" bir çizgi izledi. i

:~
Hemen her alanda mücadelenin ortakla$t"r"lmas" için !

çaba içinde oldu%u bu noktada Emek Platformu çal"$malar" 1
ki~ ~önl~riyle olumlu kimi yönleriyle olumsuz bir geli$im ;J
seyn "zled". j

. }
Dönem sözcülü%ünün DISK, KESK, TMMOB ve 1

TTB'de oldu%u dönemlerde Emek Platformu gündeme mü- :"
dahale eden, etkili ve söyledi%i dikkate al"nan bir konumda !
oldu. Ancak bu süreçlerin d"$"nda Emek Platformu do%ru i
dürüst toplant" bile yapamaz hale geldi. 1

•:!,,
Bu dönem içinde Emek Platformu ad"na en önemli et- rl

kinlik kamuoyunda alternatif program olarak bilinen Emek j
Platformu Program"n"n yenilenmesi için yap"lan sempozyum ~
ve buradaki tart"$malar "$"%"nda program"n güncellenmesiydi. !

·:t
Bir önceki dönemden bu yana Konfederasyonumuz ~

,1

bünyesinde Emek Platformu'na yönelen ele$tiriler, giderek j
tepki biçimini almaya ba$lad". Kimi örgütlerin Emek Plat- 1

1
~;;;,;•:"'"'''''"''"•·•·'-'x<v:•,xc•.«<>:••,..;>:•:~•s«,•...s;,..c;«;,.:;:,,::;.s;,.:,,;,·••""•-">;;•:Mi...;x;s:,:,•.,:,::;.::;.::;.:;,,,,"""''""""''""""''"'''''•'::;.%~'"''"""""""'"'''""j
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t formunu da%"tmaya dönük giri$imlerine ra%men, Platformun
~:r varl"%"n" sürdürmesine katk" verildi. Ancak gelinen son nok-
t
~ tadan sonra Konfederasyonumuz aç"s"ndan Emek Platformu-
t[; 'nun mücadelemiz içinde ne anlam ta$"d"%" 12. Genel Ku-
l rulumuzun konusu olacakt"r.
f:

f
le
1f gütlerin iktidarla girdikleri yak"n ili$kiler nedeniyle verimli
1 bir çal"$ma yap"lamad"%" dönemlerde sorun farkl" bir yol ile
S:
~ a$"ld".
t1 Demokrasi, bar"$ ve özgürlük mücadelesinde benzeri
1 yakla$"mlar içinde oldu%umuz ba$ta KESK, TMMOB ve
) 1TB gibi örgütlerle kurulan yak"n ili$kiler sürece •müdahale
jJ ve etkinlik aç"s"ndan yararl" oldu.
t
~' Bu anlamda KESK ile birlikte gerçekle$tirilen Ankara
") yürüyü$ü önemli bir kazan"m sa%lad". 5-9 Kas"m 2001 ta-
l rihlerinde be$ ayn bölgeden ba$lat"lan "Küresel E$itlik, Ada-
fi let ve Bar"$ Yürüyü$ü"yle iki örgüt aras"nda ili$kiler eylem
I! alan"nda peki$1i?ldi.
t
!.t.~:1 Konfederasyonumuz çal"$malar"nda gerek emekçi örgüt-
t
~ leriyle, gerek meslek birlikleriyle ve gerekse i$veren örgüt-
l leriyle çe$itli düzeylerde ortak çal"$malar içinde bulundu.
j:
t~
t. gerçekle$irken bir k"sm" ise somut olaylar ve hedefler ne-
.l~j deniyle gündeme geldi.
J Örne%in, Kas"m 2000 ve #ubat 2001 krizlerinden son-
! ra emekçi örgütleriyle oldu%u kadar i$veren· örgütleriyle de~j ortak toplant"lar yap"larak çözüm aray"$lar" sürdürüldü.
f
:i

Emek Platformunun çal"$malar"n"n t"kand"%", kimi ör-

Di%er örgütlerle ili#kiler;

Bu çal"$malar"n bir k"sm" Emek Platformu üzerinden
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Bu toplant"lar"n hepsinden çözüm almak mümkün ol- ~
]

matl". ~
'~

D!SK, i$veren örgütleriyle ili$kilerinde dikkatli, s"n"f"n #
ç"karlar"n" ön plana alan, Tüzü%ümüzün ilkeleri ve genel ku- 1,1
rul kararlar" çerçevesine özen gösteren bir yakla$"m içinde i
cl~. 1

Zaman zaman gerginle$en ili$kilerde görü$lerimiz so-1
nuna kadar savunuldu. • il

Di%er i$çi konfederasyonlar"yla ili$kiler de ço%unlukla ~
belirli konular üzerinden gerçekle$tirilen i$birlikleriyle de~am i"·
etti .. 2004 y"l"na kadar 1 May"s haz"rl"klar" ve etkinlikleri, f
sava$a.k~$"_ ~üca~ele, Filis~in sorunu; ~bns sorunu, i$ gü- i

. -vence~", "$s"zlik. s"gortas", "$ yasas" g"b" somut konularda •":

Türk-I$ ve Hak-I$ ile birlikte çal"$malar yürütüldü. :
;k

Tüm bu süre içinde ·Türk-!$'le iki noktada ciddi an- !
j

la$mazl"k ya$and". Bunlardan ilki Avn"pa Sendikalar Kor"fe- ~
~erasyo~u . (E:UC) . k~ordinasyonunda düzen~_ene~ ortak e%i- \1

tim proJe~"yd". P_roJ~~~ ba$"n~a :~r. alan Turk-I$, ort~ ça- ti
l"$ma yerme, bel"rley"c" olma "steg"n" dayat"nca farkl" b"r tu- •~
tum tak"nd". Avrupa Birli%i'ne sözde bir kar$"tl"k üzerinden 1
projeye kat"lan di%er örgütlere, özelde ise Konfederasyonu- ~
muza yönelik bir sald"n kampanyas"n"n kap"lar"n" aralad". 1

Bu konuda Türk-!$ yönetiminin belli bir kanaldan yön-1
lendirildi%i, daha sonra Genel Ba$kan Bayram Meral'in 1

,!
ET{!C Yönetim Kurulu toplant"s"ndaki ifadelerinden de an- !
la$"ld". i

'"• )l

Gerek Türk-!$ yönetiminden gerekse d"$ar"daki unsur- 1
l~dan gelen sald"r"lara kar$" net ve kararl" tutum sergilen- #
d". . i
~;,;,::;•;;;-. -;-;-;,;,:.;;~-:,;:-: ,;:-;::-:::.,:.».:,,.-:-:❖ ;•:•::;.;,;,~:,:,;:::•:•:·:,-.;-;--":.,:;,;.,::...;:;:;•:-;-;.;❖ ~s~~--;•:s•:~~-..S"i;~.;.;❖ ;i::.,•;-;-,;,;:,x,;_.;,-;-:.,..:~~:,:.,;~.;.;❖ ,\.'":•4"-''-ö:i•;,;,..........-;,.~;~~=«:.,,,.,_.. ,_. ·";,v:,,~..._,...,,";...,~-...;,;;.-...-:;.,;~x,;:~..;•;"~~'% .J
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t Bir di%er anla$mazl"k konusu ise !$ Yasas" goru$me-
t:f leri s"ras"nda meydana geldi. Önceleri birlikte yürünürken,
1 t"pk" mezarda emeklilik yasas"nda oldu%u gibi Türk-!$ yö-
1 netimi, bu kez yan"na Hak-!$'i de alarak hükümetle anla$an
1 bir konuma geldi. Konfederasyonumuz mücadelesini tek ba-
l $"na sürdürmek zorunda kald".

I; Tüm bunlar ili$kilerde bir so%umay" da beraberinde ge-
s-i tireli. Ekonomik ve Sosyal Konsey Çal"#malar";

j Sosyal diyalog sistemlerinin en geli$mi$ ve kurumla$-
; m"$ modeli olan Ekonomik ve Sosyal Konsey, ne yaz"k ki
l ülkemizde istenilen düzeyde bir yap"ya kavu$turulmad".
~: .!ktidarlar"n kendi politikalar" do%rultusunda i$çi ve i$-
i veren örgütlerini ikna etme ve politikalar"na onay verdirme
1 arac" olarak görmek istedikleri ESK'lara kar$" ele$tirel tutu-
il mumuz kararl"l"kla sürdü.
i] Yönetim Kurulumuzun çal"$ma süresi içinde yap"lan
t tüm Ekonomik ve Sosyal Konsey toplant"lar"nda hep ayn"
ff ilke savunuldu. Konseyin yap"s" hükümet a%"rl"kl" olmaktan
i ç"kar"lmal", sosyal taraflar tüm örgütleriyle temsil edilmeli,
-.:'.•

fil ba$ta meslek birlikleri, tüketici ve çevre olmak üzere çe$it-
1 li örgütlerin temsiline olanak sa%lanmal", al"nan kararlar hü-
1 kümetler taraf"ndan dikkate al"nmal"d"r denildi.
:-:r! Ç"kar"lan yasa ve yönetmelik istenilen nitelik ve içe-
~'
J rikte olmad". Bu konudaki ele$tirilerimiz bir raporla Ba$ba-
j kanl"%a sunuldu. Ancak son hükümet de zihniyet olarak
~ farkl" bir çizgi izlemedi, üstelik keyfi tutumlarla i$verenle-•·i rin yasa ve yönetmeli%e ayk"r" biçimde daha fazla temsili-
1 ne olanak sa%land".
.~
f,•~·;:,;:;,;.!l!'l!·,;;,/7,.;;✓ ,•;;,;-,:,-!l!'I!- i'/A!'l'!';!,,;,;-✓ ,lll!llllv,,✓ ,.lll!llll-;;;;-;""'-','l~~"""";;;;;,,1,!lll!'y,,;,4•'!'!!'>?,-;,;i'!'!l!,;,;1;"""';;;:~;,;!l!'l!;;;y,"'-",.;,,,!l!'l!,;,;,,;;;,!'l'!'·;-:fa""'-'·!,;-,;;,,.;lll!llllf,:,,:!!!!'i,)y.!!!!'y;,;,;,;""60!1!'1!;;,_.::;:lll!llll;;;,/;;r.lll!!·~;;:;,,""·:r;,.,;,;""·.,..✓.,""·;,;;,;,ll!lvhlll!!;;;..,,,.lll!!»;;,,111!1111.-;;;;.,;lll!!•.;;.;,;,;""·;;:;~l!!!~;;,.ll!l.;.,;;,;.-l!!!;;.::;,:ll!l!l!l;:,A;:ll!l!l!l;,;,;:;,ll!l!l!l:;~;,::ll!l!l!l,.;,;;;.;ll!l!l!l;,;;,;:;,ll!I:;;,;,;-~:;,;:;;;,
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etmek ve çözüm için öneriler geli$tirmektir. Bu anlamda
D!SK, ba$ta istihdam, vergi düzenlemeleri gibi önemli ko-

Uyar"lar"m"z"n dikkate al"nmad"%" noktada da Ekono- 1• ::.":

mile ve Sosyal Konsey toplant"s" terk edildi. Daha sonra ko- ;j
nuya ili$kin yap"lan aç"klamada $u görü$lere yer verildi: J

• 'J

"Ekonomik ve Sosyal Konsey, hükümetlerin keyiflerin- 1
. 1

ce i$letecekleri, istediklerini ça%"r"p, istediklerine sandalye ]
da%"tacaklar" bir yer de%ildir. J -

'-1
!\

Konseyin görevi ülkemiz için önemli sorunlar" tespit !i!
]

1
il
l

1
i

Avrupa Birli%ine uyumdan söz eden ve buna uygun !!
ad"mlar" _att"~"n" söyle:e~ ikt!d~, -~vrupa Ekon~mik ve Sos- ]
yal Kom"tes"'yle en kuçük b"r "lg"s" olmayan b"r Konsey ya- J

'lsas" ve yönetmeli%i ç"karm"$t"r. il
'" .J

. !stelil~ bu "" ve yö~etmelikl~re uyma.:an da yine ~- :!!
t"dard"r. DISK kimden gel"rse gels"n keyfil"ge, kurals"zl"ga ;"
sessiz kalmaz. (D!SK Bas"n Ajans" 142, 8 Kas"m 2003)" 1

iESK'ye yönelik ele$tirilerimiz Hükümet yetkililerinin i
:"
:~;~
C:{

rak"ld"k. Ancak son tahlilde, Konfederasyonumuzun kararl" \\
tutumu sonuç verdi, Konseyin yap"s"n" ve i$leyi$ini yeniden !

'j

düzenlemek üzere yasa ve yönetmelik haz"rl"klar" ba$lat"ld". "
J

Uluslararas" ili#kiler; \!~"
11. Dönem çal"$malar" içinde d"$ ili$kilerimiz ayn bir i

,i
önem kazand". Geçmi$ dönemlerden farkl" olarak toplant" i

,;,,,,.,,,,,,,,,.,,,,,,,,s,,:cec,,,,.,.,.,.,,,,:c-,:::,,,,.,,,c"'''''·""'''''"'''"''@'"'"'"'"''"''"'''""'"""''"""''"'"'''_,,,_,,,ss,-,\-.~""""''''"'"'''''."""'"'""'""'"""'·"'''"-·:,J

nular"n da Konseyin gündemine •al"nmas"n" talep etmi$tir.
Konseyin toplant" gündemine ili$kin ..önerilerimiz dikkate
al"nmam"$t"r.

d"$"nda, hatta k"smen onlar taraf"ndan da yerinde görülme-
sine ra%men, toplant"lara geçildi%inde hep tek ba$"m"za b"-
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t bazl" bir ili$ki yerine eylem ve e%itimin öne ç"kt"%" bir dö-
$ d"i nem ya$an .r1 Bir taraftan ikili ili$kiler geli$tirildi di%er taraftan Kon-
i federasyonumuz mütevaz" ölçüler içinde de olsa ba$ta Av-
1 rupa i$çi s"n"f" hareketleri olmak üzere uluslararas" s"n"f da-
l yan"$mas"na kat"l"mda çabalar"n" yo%unla$t"rd".
[ .
f 9 Kas"m'da Ankara'da gerçekle$tirilen miting, Avrupa-
i 'n"n de%i$ik kentlerinde düzenlenen yürüyü$ ve mitinglere
1 kat"l"m bu alandaki örneklerden baz"lar"yd".
tl Yine e%itim alan"nda Avrupa Sendikalar Konfederasyo-
::::! nu (ETUC), Alman Sendikalar Birli%i (DGB), !sveç'in i$çi

1 :;:u;ro!"~~~=~trevlileri örgütü (fCO) ile ikili e%i-
~- D!SK'in bu alandaki ba$ar"l" temsili nedeniyle bir çok
>! toplant" için özel davetler al"nd". Özellikle genç arkada$lar"-! m"z"n uluslararas" toplant"lara kat"l"m" te$vik edildi, bu ko-
f nuda oldukça ba$ar"l" sonuçlar al"nd".
t,; •r
;: B- YÖNET!M KURULUMUZUN
&:

1 ÇALI$MALARI
1 Bu bölümde geçmi$ y"llardan farkl" olarak tek tek uz-, .

t manl"k dairelerinin çal"$malar"n"n dökümü yerine genel hat-
# Iar"yla yürütülen çal"$malara yer verilecektir.
~1 Bunun temel nedeni 11. Dönem içinde kadrolar"m"zda
f meydana gelen daralmayla uzmanl"k alanlar"ndaki çal"$mala-~f r"n kolektif bir anlay"$la ve gerekti%inde üye sendikalar"m"-
~-
~- z"n katk"lar"yla verilmi$ olmas"d"r.
~-

! Bütçenin yetersizli%i ve ya$anan ekonomik krizin
~
f
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olumsuz etkileri bir süre sonra zorunlu olarak kadro azalt"l- ]
!

·~1l27 Eylül 2000 tarihinde ya~"lan toplant"da, Konfede- 1
rasyonumuz kadrosunda ~ulunan Orgütlenme Dairesi Müdü- (
rü Mete Sönmez, Mali i$ler Dairesi Müdürü Kemal Ham- !
zao%lu, Ara$t"rma Dai~esi Uz_~~-n" Se~a .Çoban, Ba$kanl"k ~
Dan"$man" Hasan Algul, E$güdüm Da"res" çal"$an" Mehmet J
Ali Sürekli ve Çukurova Bölge Temsilcili%i çal"$an" !rfan ·~

H•1
1
J,:"
·•"

~:~
j

Dönem içinde 11. Genel Kurulumuzda Genel Sekreter- 1
li%e seçilen Murat Tokmak 4 Mart 2002 tarihinde istifas", 1

.. 'l
Yönetim Kurulu üyesi Enver Oktem ise 3 Kas"m 2002 se- j
çimlerinde milletvekili seçilmesi nedeniyle görevlerinden ay- 1

1
nld". Bo$alan üyeliklere Mehmet Ali Akgün ve Hasan Ka- 1
ya getirildi. Bo$alan Genel Sekreterlik görevine ise Yönetim j!
Kurulu üyesi Musa Çam seçildi. :j

:~

Yönetim Kurulu 11. dönem içinde 30 Nisan 2004 ta- ;
rihine kadar toplam 46 toplant" gerçekle$tirdi. Kararlar"n bil- il

il
"_·"

::

1
•:~

r"m"z"n ve Temsilciler Meclisimizin önerileri dikkate al"nd". 1
1;~
~~

l~
:;::

1
i]~·~

:c,:;:-· · ·•:;.:·:·· ··,·· ···· ·:·•· · ·,· •,·.· • •.·,w ·-:;,:; ·;-:;,:··., • ·;;,- :'···.: ·-·-.;., ··· ...... ~~;,;;,; · :.::;~ V. ·:..;_· •.• ··\VS~H -~;v•;: • •• i:' ;,.·;;_~·::;";'..',•:· ¼· •• -•••• ·:· .,. ••• -.,:.,.;,,·-·- > ':' -.;-:..:->:_;,,-:<(·•·>:f.·;-,~~-f-:S~---:;:;.:-··.:::·•-,,.;:..; ~-~~

mas"n" gündeme getirdi.

Turhan'"n i$ akitlerinin feshine karar verildi.

Daha sonra Genel Koordinatör Ahmet Asena ve son
olarak da E%itim Dairesi Müdürü Tonguç Çoban görevlerin-
den ayr"lmak istemeleri üzerine i$ akitleri feshedildi.

yük bölümü oy birli%i ile al"nd".

Kararlar"n olu$umunda, Ba$kanlar Kurulumuzun, Geni$-
letilmi$ Ba$kanlar Kurulumuzun, Bölge Temsilciler Kurulla-

Sendikalar"m"z"n olanaklar"n" da kullanarak, ya$am"n
her alan"nda D!SK'in varl"%" hissettirilmeye, görü$lerimizin
yans"t"lmas"na ve kararlara kat"l"ma gayret edildi.
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1- E#güdüm çal"#malar"

Konfederasyonumuzun kadrolar"ndaki azalma nedeniyle
do%an bo$luk, sendikalar"m"z"n deste%iyle kapat"lmaya çal"-
$"ld".

Avrupa Birli%i 'ne uyum süreci bir çok alanda mevzu-
at de%i$ikliklerini gündeme getirdi, kamuda yeni bir yap"lan-
ma sürecine girildi, Avrupa Birli%i normlar"na uygun kurum-
lar ve kurullar olu$turulmaya ba$land".

Bu çal"$malar"n her biri Konfederasyonumuz aç"s"ndan
da birer çal"$ma alan" haline geldi. Say"lar" giderek artan ve
çal"$ma temposu h"zlanan bu kurum ve kurullarda temsil, ön
haz"rl"klar"n yürütülmesi gibi bir çok konuda sendikalar"m"-
z"n yönetimlerinden, uzman kadrolar"ndan destek al"nd".

Bu toplant"lardan benzeri nitelikte olanlara ayn" ki$ile-
rin kat"larak, bilgi birikiminin ve zaman"n en . iyi biçimde
kullan"m"na özen gösterildi.

Yeni geli$meler konusunda yine sendikalar"m"z"n bilgi
birikiminden yararlan"larak, Konfederasyonumuzun görü$leri
olgunla$t"r"ld" ve ilgili platformlara yans"t"ld".

Dönem içerisinde izlenen çal"$malar k"sa ba$l"klar"yla
$unlar oldu;

ILO/IPEC Çocuk !#çili%inin Önlenmesi Projesi

Uluslararas" Çal"$ma Örgütü taraf"nda ba$lat"lan ve ül-
kemizde Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl"%", Milli E%i-
tim Bakanl"%", i$çi ve i$veren konfederasyonlar"yla çe$itli
kurum ve kurulu$lar"n kat"l"m"yla sürdürülmekte olan "Ço-
cuk !$çili%inin Önlenmesi" projesi bu dönemde de sürdü.

!lk dönemlerinde Ara$t"rma Dairesi uzman" Selma Ço-
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ban taraf"ndan izlenen ve çal"$malar" düzenlenen projeyle il-
gili olarak Çoban'"n bu görevden ayr"lmas" nedeniyle Ge-
nel-!$ Ara$t"rma Dairesi uzman" Hülya Ye$ilgöz görevlendi-
rildi .

. Proje kapsam"nda;

!zmir, !çel, Eski$ehir, Çanakkale, Bursa, Adana, Gazi-
antep, Diyarbak"r, Batman, Denizli, Tekirda%, Antalya, Si-
nop, Kayseri, Van illerinde 2001-2003 y"llan aras"nda dü-
zenlenen çe$itli toplant"lara ba$ta Ye$ilgöz olmak üzere
D!SK bölge temsilcilerimiz, illerdeki sendikalar"m"z"n $ube
yöneticileri de kat"lm"$t"r.

9-11 May"s 2002 tarihlerinde !zmir'de yap"lan Proje-
nin !zleme/De%erlendirme toplant"s"na D!SK Yönetim Kuru-
lu üyesi ve E%itim Daire Ba$kan" Ali #ahin de kat"ld".

MEGEP çal"#malar"

Avrupa Komisyonu taraf"ndan desteklenen ve Milli
E%itim Bakanl"%"'n"n koordinasyonunda yürütülmekte olan
"Mesleki E%itim Sistemini Güçlendirme Program"" çal"$ma-
lar"na Konfederasyonumuz da kat"ld".

Proje ile ilgili çal"$malarda yer almak üzere Genel-!$
Sendikam"z"n Genel Koordinatörü Serhat Saliho%lu görevlen-
dirildi. Ancak uzun süreli bir program çerçevesinde yürütü-
len bu proje, giderek çe$itli alt dallara ayr"lmaya ve farkl"
uzmanl"k alanlar"nda çal"$malara gereksinim duyuldu%unda,
seçilen üç komitede yer al"nmas" kararla$t"r"ld".

Bu çerçevede Program"n Ulusal Koordinasyon Kurulu-
'nda görev yapan Saliho%lu ayn" zamanda Ulusal Ö%retim
Programlar" Politika Çal"$ma Grubu'nda,
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I\ Tekstil Sendikam"z"n E%itim Dairesi Müdürü Asalettin
Arslano%lu E%itim Standartlar" ve Ö%retim Program" Geli$-~·f tirme Grubu'nda,[

r D!SK-AR Koordinatörü Perihan San Mesleki ve Tek-
i! nik E%itimin Modernizasyonu Projesi'nde Konfederasyonu-
~: muzu temsil etmek üzere görevlendirildi.

1 Düzenli olarak izledi%imiz ve temsil edildi%imiz
ht kurullar
x:.

"
1~:-
[
r
s..:

t,.
f1-·-
s::.

# hemen tüm çal"$malar"n içinde yer al"nm"$t"r.
~-tf:
f
t.";;;
tt
f!
ff Konfederasyonumuzun önem verdi%i bir ba$ka konu ise
j insan hak ve özgürlüklerinin geli$tirilmesi oldu. Bu çerçe-
j vede Ba$bakanl"k bünyesinde olu$turulan !nsan Haklan Da-
l n"$ma Kurulu'nda görev üstlenildi.
=<

1r
f.:,;;,.;;";,,&;;;,..f;t.m;,74'i/(M.1;i;;,,.✓,:;,;;;,,;¼-'_;,;;;,;:;,,~'./,-;;,;·:,;-;.y.,-,.;.;,·Mr/;"/4-::"'/?i';;;,,;;,;:ihMM;,;:,i•Xh~?✓;;:,-;,;v;-/.:;;;;;._,,;_ ,;-_:;;,;,;~-!-:i;;;;~;;:~;;;;;;;;¾;._._:;;:~;-;,,--;;:;:,;::;:;;;;;,;.;;.;:;;:;;;;;;;.,;,:;.;:;,;:;:";.~»;.:;:;;:;-

Konfederasyonumuz, çe$itli alanlarda olu$turulan kurul-
larda, komisyonlarda görev almakta ve buralarda görü$leri-
mizi dile getirmekte, karar olu$umuna katk" sunulmaktad"r.

Ekonomik ve Sosyal Konsey, Türkiye !$ Kurumu Ge-
nel Kurulu, !stanbul Konseyi, Reklam Kurulu, Tüketici Kon-
seyi, AB-Tfükiye Karma !sti$are Komitesi, Sosyal Güvenlik
Yüksek Dan"$ma Kurulu ilk s"ralarda gelmektedir.

Bunun d"$"nda Konfederasyonumuz aç"s"ndan öncelikli
konular aras"nda gelen istihdam ve istihdam"n art"r"lmas"na
dönük çal"$malara özel önem verilmi$ ve bu konuyla ilgili

!$gücü Piyasas" Dan"$ma Kurulu, Aktif i$gücü prog-
ramlar" yönlendirme komitesi çal"$malar" bu çerçevede titiz-
likle izlendi, bu toplant"lara görü$lerimiz do%rultusunda ra-
porlar sunuldu.

Tüm bu kurullar ve komisyonlarda Genel Ba$kan su-
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leyman Çelebi ba$ta olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri- !
miz Tamer At"$, Genel Sekreter Musa Çam, Sosyal-!$ Sen- __!__!...:,
dikam"z"n Genel Ba$kan" Özcan Kesgeç, D!SK H~ Da- ·;

-;~

iresi Müdürü Necdet Okcan, D!SK-AR Koordinatörü Peri- 1

·~han Sar"; Genel-!$ Sendikam"z"n uzmanlar" Serhat Saliho%!u ?
]

ve Hülya Ye$ilgöz, OLEY!S uzmanlar" Hakan Reyhan ve j
Örsan #enalp, Tekstil uzman" Asalettin Aslano%lu Konfede- ]

J
j
[;2- Örgütlenme çal"#malar"; "

Örgütlenme alan"nda Konfederasyonumuzun ve üye :.~!~

sendikalar"m"z"n uyumlu çal"$mas"na ve taleplerimiz, hedef-
lerimiz etraf"ndan güç ve eylem birli%i içinde mücadelede :!
yer almam"z için gerekli gayret içinde olundu. J

;~:~
Ya$anan olaylar kar$"s"nda örgütümüzün en etkin bi- J

·J

çimde· yerini alabilmesi, i$çi s"n"f"n"n beklentilerine uygun, ]
tarihimizden ald"%"m"z güç ve deneyimle mücadeleyi yük- 1

. 1

seltmesi için üyesinden yönetimine demokratik i$leyi$in sür- ;
dürülmesine gayret gösterildi. j

!$çi s"n"f"n"n hak ve özgürlüklerini yalandan ilgilendi- if

1
':!:!
:"
"1Düzenlenen kampanyalarla örgütlenme, örgütlülü%ün pe- J

ki$tirilmesi, hak ve özgürlüklerimizin geni$letilmesi, s"n"f da- ;
yan"$mas"n"n güçlendirilmesi hedefleri için mücadele verildi. ]

D!SK Örgütlenme Koordinasyon Kurulu, çe$itli zaman- ,i
larda toplanarak, 1 May"slar, düzenledi%imiz kampanya ve •.;_!

etkinlikler, Emek Platformu etkinlikleri gibi bir çok somut ,
i:-~·~----------------------""""§~:;.·-· '•········· ;,;;••·····::·::::··:•·.·.·.•:';' ••_.,.y·,•.· •..., ·.•. ·: ·:;.:.:..,,ve ;;:::-y •• •• • ·-✓ - >YC'w;.···· ·c·< ~;:<;_·_\·;~%-.:,_- •• "!. •:,•:·····'.\i •:···•;:;:.,. ;.·~ • .'::'~ C3:···; ······-'·"•·,..·.•.·.;; •/:'.' :'!•X·;..:~:v~·w$~·~

rasyonumuz ad"na görev yapt".

ren tüm karar noktalar"nda ba$kanlar kurulu, temsilciler ku-
rulu toplant"lar"yla, bilgi ak"$" ve kararlar"n ortak al"nmas"-
na özen gösterildi.

program"n ya$ama geçirilmesinde aktif rol üstlendi.
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D!SK heryerde kampanyas"

Ya$anan ekonomik kriz ortam"na emekçiler aç"s"ndan
müdahalede bulunmak; D!SK'in önerilerini ve politikas"n"
tüm emekçi kesimlere ula$t"rmak; üye, sendika ve D!SK ili$-
kisini örgütsel bütünlük temelinde güçlendirmek; üye daya-
n"$mas"n" güçlendirmek ve bir mücadele fonu olu$turmak
amac"yla düzenlenen kampanya 15-16 Haziran 1970 Büyük
!$çi Direni$inin 31. y"l dönümünde ba$lat"ld".

Kampanya çerçevesinde düzenlenen Bölge Temsilciler
Kurulu toplant"lar" gerçekle$tirildi, "D!SK eme%imizle ve
mücadelemizle büyüyecektir" ba$l"%"n" ta$"yan bir duvar ga-
zetesi haz"rland", her emekçinin yakas"nda D!SK rozeti he-
defiyle binlerce rozet da%"t"ld".

Sonbahar etkinlikleri

!ktidar"n "srarl" biçimde uygulad"%" IMF reçetelerinin
yaratt"%" y"k"m, i$sizlik ve yoksulluk kar$"s"nda toplumsal
muhalefetin sesinin yükseltilmesi, emekçilerin taleplerinin
gündeme ta$"nmas" amac"yla 2001 sonbahar"nda yayg"n bir
kampanya yap"lmas" kararla$t"r"ld".

Bu do%rultuda DÖKK taraf"ndan haz"rlanan bir takvim
içinde D!SK Bölge Temsilciler Kurulu toplant"lar" gerçekle$-
tirildi.

Haz"rlanan programda mücadelenin daha üst boyutlara
ta$"nmas" için ba$ta KESK olmak üzere ortak davran"$ için-
de olabildi%imiz örgütlerle i$birli%ine gidilmesi öngörüldü.

Etkinlikleri etkili biçimde yürütülebilmesi için sendika-
lar"m"z"n örgütlenme daire ba$kanlar"ndan bir koordinasyon
kurulu olu$turuldu.
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Küresel e$itlik, adalet ve bar"$ yürüyü$ü !I
,,

Konfederasyonumuzun ba$latt"%" sonbahar etkinlikleri ~,,
sonras"nda geli$en mücadele ortam"nda D!SK ve KESK yö- ~

::~netirnlerinin ortak ald"%" bir kararla 5 ayn bölgeden Anka- :l
ra'ya bir yürüyü$ gerçekle$tirildi. J:"

Önceleri i$sizli%e kar$" yap"lmas" planlanan bu yürüyü$ i:~daha sonra uluslararas" geli$meler ve ICFTU'nun ilan etti%i ;"
..,

eylem plan" da dikkate al"narak içerik olarak zenginle$tiril- l
. ld". c"

:\{
15 Kas"m 2001, Pazartesi günü Edirne ve Denizli'den, 1

6 Kas"m, Sal" günü Diyarbak"r'dan, 7 Kas"m, Çar$amba gü- ;
nü Gaziantep ve Samsundan yola ç"kan yürüyü$çüler 9 Ka- j:"
s"m'da Ankara'da bulu$tu. l

j
Uluslararas" Özgür Sendikalar Konfederasyonu (ICF- l

TU) taraf"ndan küreselle$menin yaratt"%" yoksulluk ve i$siz- i
(:3

likle mücadele günü olarak ilan edilen 9 Kas"m'da S"hh"ye ~
Meydan"nda yap"lan mitinge Türk-!$ ve Hak-!$'de kat"ld". [_."

1

:

Her iki örgütün de D!SK ve KESK'le birlikte ICFrU- ,
i:"
j

·~}
'ya üye olmas" nedeniyle olu$an bu durum gerek D!SK ve
gerekse KESK eylemcileri aç"s"ndan ho$nutsuzluk yaratt".

deneyimleriyle haz"rlanan program çerçevesinde her iki kon-
federasyonun yöneticilerinden olu$an komite taraf"ndan yü-
rütüldü.

j

Ba$ar"yla sonuçlanan bu eylem D!SK'in daha önceki 11
'i"
j
:1
:"

1Örgütlenme kampanyas"

Çal"$ma hayat"yla ilgili kimi temel yasalar"n gündem- 1
de oldu%u bir ortamda, yürütülmekte olan çal"$malar konu- !
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t kanlar Kurulu ve Geni$letilmi$ Ba$kanlar Kurulu toplant"la-
t::;:,f n düzenlendi.
r Sermayenin emekçilere sald"r"s"na kar$" güçlü bir du-
l': ru$ sergilemek, yeni bir örgütlenme seferberli%i ile örgütlen-
!I menin önünü açmak amac"yla yeni bir kampanya ba$lat"ld".f
f 2002 ba$"ndan itibaren uygulamaya konulan bu kam-
!,;_.. panya için sendikalar"m"z"n örgütlenme daire ba$kanlar"ndan
olu$an bir komite olu$turuldu.tr, Kampanya çerçevesinde düzenlenen Bölge Temsilciler

jf Kurulu toplant"lar"nda; i$ yasas", zorunlu tasarruf fonu ke-
l sintilerinin geri ödenmesi, • i$sizlik sigortas", i$ güvencesi gi-
[_I.:.••.· bi hukuksal düzenlemelerle birlikte iktidar"n ABD'nin ç"kar-
lar" do%rultusunda ülkemizi sava$a sokma giri$imlerine kar-! $" verilecek mücadeleler görü$üldü.

r
::-: Bu toplant"lar ayn" zamanda D!SK'in 12. Genel Kuru-
,: lu'na tabandan ba$layarak haz"rlan"lmas" için ilk ad"mlar"n

· " at"lmas"na zemin haz"rlad".
" Temsilciliklerin yeniden düzenlenmesi
r
l: Konfederasyonumuzun çal"$malar"na yard"mc" olmak,
1 temsiline katk" vermek: çal"$malar" daha etkin ve verimli k"l-.fr mak, hareket gücünü art"rmak amac"yla mevcut bölge tem-
rt silciliklerinde baz" de%i$iklikler gerçekle$tirildi.
~-

fr !lk etapta D!SK Ankara Temsilcili%i, D!SK Ankara
f..

~· Genel Merkez temsilcili%i olarak de%i$tirildi ve buraya Yö-
f netim Kurulu üyesi; Genel Ba$kan Yard"mc"s" Enver Öktem
f atand".r
( Bölgesel çal"$malar"n yürütülmesi amac"yla yine Anka-
( ra'da bir bölge temsilcili%i daha aç"ld".
f
~.:~-~---------------------~;:¼';;;;;;;:;,1-;,;,;zy;--up;,;,;,_.;:-»h-Mh'///.-;W.H)'fi:,W..❖ ¼j~,;;0z;,;;:,;,;,;,;;,,;p//!'////,,///0Z~;;::,ü/;,;::z.;:,;-;,;,;;,Z;¼:.-~;;.;,.,:~:;:;:;:M;;;:;;,'.';;;-;;:;❖ ;:;:.-;;:::::-;;:;:;:,;;:;:;:;i;:;:;;;:;:;;.:::;;;;:~::;:;:;:;;;::,;:;:;:;.;:;:;;~;:;:~;:;.:",
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!kinci ad"mda, !stanbul'da Ankara'daki gibi bir yakla- i
$"mla; bir Merkez Temsilcili%i ve Anadolu Yakas" ve Av- 1
rupa Yak.as" için ilci bölge temsilcili%i aç"ld". 1

Uzun bir süredir faaliyetleri ask"ya al"nm"$ olan Diyar- 1
bak"r Bölge Temsilcili%imiz bu dönemde yeniden çal"$mala- •~
nna ba$lad". jj

Örgütsel katk"s" azald"%" için Eski$ehir'deki temsilcili- !,~.!

%imiz kapat"ld". .,
:1
:il

Geni$letilmi$ Ba$kanlar Kurulumuzun kararlan do%rul- j
tusunda pilot bölge seçilen !stanbul, Esenyurt'ta !stanbul Av- :1
rupa Yak.as" Bölge Temsilcili%imize ba%l" bir lokal aç"ld". J.
Böylece çe$itli i$kollar"ndan i$yerlerinin yo%un olarak bulun- !!I

'·"
du%u bu bölgede sendikalar"m"z için ortak. bir örgütlenme il

1

1
Örgütsel anlamda bu dönemde ortaya ç"kan temel so- 1

runlar"n ba$"nda; Genel-!$ ve Nak.liyat-!$ aras"nda !zmir Bü- ll
"l
',j
I
1:"

Nakliyat-!$ yönetimi taraf"ndan tak"n"lan kimi olumsuz i
tutumlar Yönetim Kurulumuzda de%erlendirilerek, 10 Tem- "i
muz 2001 tarihinde yap"lan toplant"da Nakliyat-!$'in Disip- ~
lin Kuruluna sevkine karar verildi. "J

ll

Bu tarihten itibaren ~akliyat-!$ ile yaz"$ma yap"lmad". f
Kar$"m"za ç"kan bir di%er sorun ise kimi sendikalar"- 1

m"z"n i$kollar"nda örgütlenme olana%"na kavu$amamas" ve 1
faaliyet yürütemez noktaya gelmesi oldu. Bu sendikalar"m"z- 1
dan T!S ve Tekges-!$ genel kurullar"n" toplayarak tasfiye ka- 1

1. i

merkezi olu$turuldu.

Sendikalar"m"z ve kimi sorunlar

yük$ehir Belediyesi'ne ba%l" !zelman örgütlenmesi nedeniy-
le ç"kan anla$mazl"k oldu.
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rar" ald". Yönetim Kurulumuz, 20 Haziran 2002 tarihinde
yapt"%" toplant"da tasfiye kurullar"n"n evraklar"n" inceleyerek
kapat"lma i$lemlerini tamamlad".

Bu sendikalar"m"z"n d"$"nda AS!S, Camkeramik-!$,
Medya-Sen ve Yeni Haber-!$ ise çal"$malar"n" tümüyle dur-
durmu$, asgari temsil ko$ullar"n" yerine getiremez duruma
gelmi$tir.

3- E%itim çal"#malar"

Konfederasyonumuz, e%itim alan"nda en verimli döne-
mini ya$ad". Bunda ortak yürütülen projelerin pay" büyük
oldu.

Gerçekle$tirilen bütün e%itimler, sendikalar"m"z"n e%itim
daireleriyle ortak yap"lan programlar ve sendikalar"m"z"n e%i-
tim uzmanlar"n"n kat"l"m"yla tamamland". Özellikle "Herkes
!çin Bütün !nsan Haklan" projesi kapsam"nda olu$turulan
e%itimciler ekibi, adeta D!SK'in akademik kurulu biçiminde
çal"$malar"n" sürdürdü. Uyumlu ve özverili bir biçimde ya-
p"lan çal"$malar di%er e%itim projelerinde de yararl" sonuç-
lar verdi.

E%itimlere sendikalar"m"z"n i$yeri temsilcileri, $ube yö-
neticileri ve zaman zaman yönetim kurulu üyeleri de kat"l-
d".

Bu e%itimlerde gelece%in sendika yöneticileri; i$ huku-
kundan evrensel temel hak ve özgürlüklere; ekonomiden
davran"$ bilimlerine birçok konuda aktif kat"l"ml" derslere
kat"ld".

E%itim çal"$malar" önceleri de%i$ik kentlerde, ço%unluk-
la otellerde düzenlendi. Ancak daha sonra e%itimcilerin dik-
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katlerinin yo%unla$t"r"lmas", farkl" kentlerden ve i$ kollar"n-
dan gelen üyelerimizin ili$kilerinin geli$tirilmesi bak"m"ndan
e%itimler, Ören'deki Genel-!$ Abdullah Ba$türk E%itim ve
Dinlenme Tesisleri, adeta bir okula dönü$türüldü.

Kad"n üyelerimizin e%itimlerine ise özel önem verildi.
Dönem içerisinde gerçekle$tirdi%imiz e%itimler ve içerikleri
ana ba$l"klar"yla $unlar oldu:

Türkiye MEDA: Sivil Toplum-Sendikalar ve
Demokrasi ortak yatay e%itimleri:

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC)'un Helsin-
ki'de yap"lan Genel Kurulu'nda ald"%" karar do%rultusunda
özellikle Birli%e aday ülkeler için demokrasi, haklar ve da-
yan"$ma çerçevesinde ortak çal"$malar"n yap"lmas" için hare-
kete geçmi$tir.

!lkemizdeki üyeleriyle bir dizi toplant" gerçekle$tiren
ETUC, ortak bir e%itim projesinin haz"rlanmas"na destek ver-
mi$, daha sonra Türk-!$'in toplant"lara kat"lmamas" nedeniy-
le proje D!SK, KESK ve Hak-!$'in kat"l"m"yla ve ETUC'-
un koordinasyonuyla uygulamaya konulmu$tur.

Çal"$malar"n düzenli yürütülmesi için ETUC, D!SK,
KESK ve Hak-!$'in yönetici ve uzmanlar"n"n kat"l"m"yla
Türkiye/AB Sendikal Koordinasyon Komisyonu olu$turuldu.

Projenin yürütmesi görevini de üstlenecek biçimde yi-
ne tüm kat"l"mc" örgüt temsilcilerinden olu$an bir de pilo-
taj komitesi kuruldu. E%itimler komitenin alm"$ oldu%u ka-
rarlar ve olu$turulan program çerçevesinde 21-24 Ocak 2002
tarihlerindeki ilk seminerle ba$layan çal"$malar 11-12 Aral"k
2003 tarihlerinde düzenlenen kapan"$ töreniyle tamamland".
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r E%itim program" 4 ana konu ve her konu ba$l"%" al-tl t"nda 2 bölüm olmak üzere toplam 8 bölüm, her bölüm ise
4'er günlük e%itimler biçiminde uyguland".f

I!
tt
lr
i ald".rt•>:•
j
rr
Ill
t timlerde ba$ta Avrupa Birli%i mevzuat" olmak üzere çe$itli
1 konular ele al"nd".
li Proje e%itimlerinin yan" s"ra Koordinasyon çok say"da
~:: özel konulu konferans ve seminer düzenledi.
)::

E%itimler 2 grup halinde sürdürülerek her grupta 3
konfederasyondan 7'$er ki$i olmak üzere toplam 21 ki$i yer

!ki y"ll"k bir uygulama dönemine D!SK üyesi sendika-
lardan merkez ve $ube yöneticisi, i$yeri temsilcisi düzeyin-
de kat"l"m sa%land". !ki ayn grup halinde düzenlenen e%i-

t:rs:.
~·rttt
' Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC)'un taraf"n-
": dan koordinasyonu, D!SK, KESK ve Hak-!$'in kat"l"m"yla
f<r
1
f•:

t 2'$er günlük e%itimlerde; küreselle$menin ülkemiz ça-
f! I"$ma ya$am" üzerindeki etkileri, yeni yönetim teknikleri,t
g sendikalar"n çal"$ma biçimleri ve toplu sözle$me sistemleri
1 konular"nda seminerler verilmi$tir.
rf 2 Ayn bölüm olarak tasarlanan e%itim programlar"n"n
~: 1• 11,.:.t 11\j.

'f! 12-13 Mart 2002 tarihlerinde !stanbul'da, 28-29 May"s
%1 2002 tarihlerinde Ankara'da ve 17-18 Haziran 2002 tarihle-
~-

~· rinde Kocaeli'de düzenlendi.r
f
1»r;,;,;-;y,:;;,;;_x;;;,,~;#;,;M.::;,;;,;.:,-;,;y»;:"--u;,;,;,,,,-;;:.-,,,;,,,;;:,.,-;,";,;,u;y;:,r;,;,:.)z;4;;;7;,;,;,;.y;,n,'$Y/.-üQ;-;,;,;,;,;;;;;,✓,,:;;;;;;;:-;z.;;,;,z:;½-;,.:;~..:,M;,;;;-;;;-;,;-;_;,:.:i-;-✓,;;-;;;;;-;,,.;;:;;:;-;x;~;:,.-;;;-;~:❖ ;:;,;;;,;;:;:-;;.;:;;.,;;;

Türkiye MEDA: Sivil Toplum-Sendikalar ve
Demokrasi D!SK yönetici e%itimleri:

ba$layan ortak yatay e%itim projesinin bir bölümünde kon-
federasyonlar aynca bir e%itim program" olu$turdu.
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1I
2-3 Eylül 2003 tarihlerinde !zmir grubu, 22-23 Eylül l

2003 tarihlerinde Adana grubu ve 20-30 Eylül tarihlerinde 1
ise genç i$çiler grubu e%itimleri Ören, .Genel-!$ Abduliah !
Ba$türk E%itim ve Dinlenme Tesislerinde tamamland". 'j

l
Birinci bölümde 125, ikinci bölümde ise 151, toplam

1!
276 yönetici, i$yeri temsilcisi bu e%itimlere kat"ld". f

Herkes için bütün insan haklar" projesi !
:'"

D!SK üyesi i$çilere, gündelik i$ ya$amlar"nda kar$"la$- 1!
t"klan bir dizi haks"zl"k ve bask" ile insan haklar" mücade- j
lesi ar~s"ndak~ ba%lant"y" örnekleriyle göstereb~lrnek, onlar" 1
gerek "$yerlennde gerek ya$ad"klar" semtlerde "nsan haklar" ;1

ihlallerine kar$" duyarl" ~ale getirebilmek için geni$ kapsam- 1
l" bir proje haz"rland". ünce e%itimlerle insan haklar" konu- :l

;:~

sunda bilgilendirme sa%land"ktan sonra duyarl"l"%" sürekli k"- !
·el

lacak ve ihlallere kar$" mücadele etmeyi sa%layabilecek ka- 1
l"c" bir _örgütlenme a%"n"n olu$turulmas" hedeflendi. !

'~. . . !,
Herkes Için Bütün Insan Haklar", DISK üyelerinin in- )

san haklar" duyarl"l"%"n"n art"r"lmas" projesi bu kapsamda '
planland". Haziran 2002 tarihinde ba$layan projenin toplam j

J
:"
'J.':it!ki farkl" çal"$ma anlay"$" üzerine oturan projenin bi- ~

nnc" bölümü e%itimcilerin e%itilmesi olarak adland"nlan ve 1
D!SK üyeleri aras"ndan, ba$kalar"n" da e%itebilecek ve on- !
lara örgütsel anlamda da önderlik yapabilecek bir grubun ye- ;~

:;~

ti$tirilmesi çal"$malardan olu$tu.. Bu çal"$malar kapsam"nda ~
:~

300 i$çi önderi 3 a$amal" bir e%itimden geçirildi, gerekli te- !
orik bilgilerle ve günlük hayatta kar$"la$"lan sorunlarla nas"l j
ba$ edilebilece%i konusunda donat"ld". 1______________________t

-;:;;;:;;:;:,:.;,,x;:~:.:::::::::~..:-::;;:~-;:~;;;:;:;:;:;:;:::;:~;-;-:,..:·M;:.;,h;~:;:;.:,:<:~:::.:..:~~..::.:..:~:;.;.;:::;:.~:;;.,;~;.,;~~~~;;:;:;.;;,~~-;~-;-;:;.:;:,,;:_::,,;~~::~~x,'i:«❖ ::..-:~,:,.:.;.:;.;.~:;.;.\:;,,;,«:;...;:;,,~~--;;-..,;,,...;,;~:;,,,«~:;::;:;;,:;;:~;:;:;.~h'-·:::~~-;,.~:;.....,,x~,~-:~-;..;.;::,~~
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Projenin ikinci bölümü ise süreklili%i olan bir örgüt-
lenmenin yarat"lmas"d"r. !zleme A%" olarak isimlendirilen ve
intemet üzerinde haberle$en bir yap"n"n olu$turulmas" için
iki ad"m öngörülmü$tür. Bunlardan birincisi 300 e%itimcinin
her birinin 10 D!SK üyesini e%itmesi ve böylece 3.000 ki-
$ilik yayg"n bir haber ta$"y"c"s" ve mücadeleci kadronun
olu$turulmas"d"r. !kinci ad"m ise bir web sayfas" olu$turula-
rak D!SK'in genel merkezi ile ileti$imin ve e$güdümün sa%-
lanmas"n"n alt yap"s"n"n kurulmas"d"r.

Bütün bunlar"n gerçekle$tirilebilmesi ise D!SK ve üye-
si sendikalar"n maddi ve manevi katk" ve desteklerinin ya-
n" s"ra, AB Komisyonu'nun !nsan Haklar" ve Demokratik-
le$me !çin Avrupa !nisiyatifi ba%lam"nda gerçekle$tirdi%i ma-
li katk" ile sa%land".

E%itimci e%itimlerine kat"lanlar aras"nda yeterli oranda
kad"n üyemizin bulunmamas" üzerine ayn bir e%itim prog-
ram" haz"rland".

!ç ayn bölüm halinde haz"rlanan e%itimci e%itimi se-
minerleri 6 ayr" grup halindeki üyelerimize 2'$er günlük
derslerle gerçekle$tirildi.

Temel insan haklar", yeni ku$ak haklar, demokrasi, hu-
kuk, çal"$ma hayat" mevzuat", Avrupa Birli%i hukuku, sen-
dikalar"n i$leyi$i, D!SK tarihi, pedagojik bilgiler, toplant" dü-
zenleme, kad"n haklar" vb. konular"n i$lendi%i e%itim semi-
nerlerinde aynca hak ihlallerini izleme, bildirim, bilgisayar
ve !nternet kullan"m" gibi teknik bilgiler de verildi

E%itimci e%itimleri tamamlanan projenin $u anda izle-
me a%" olu$umu sürecine geçilmi$ durumda. Bu kapsamda
haz"rlanan !nternet sayfas", Konfederasyonumuzun !nternet
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sayfas" üzerinden ula$"l"r hale getirildi. Bu $ek.ilde hem iz-
leme a%"nda bulunanlar hem de üçüncü ki$iler projeden bil-
gi ve di%er hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

Yine ayn" proje kapsam"nda yap"lan geni$ ölçekli bir
ara$t"rma D!SK üyelerinin özellikle insan haklar" konusun-
daki bilgi ve duyarl"l"%"n" da sergilemesi bak"m"ndan önem-
li veriler ortaya ç"kard".

Avrupa Birli%i'ne üyeli%in etkileri, zorluklar" ve
kazan"mlar" seminerleri

Türk Demokrasi Vakf" AB ile ortakla$a, "Türkiye'nin,
Avrupa Birli%i 'ne üye olmas" ile kar$"la$aca%" etkiler, zorun-
luluklar ve kazan"mlar" konulu bir e%itim 13 AB ile ortak-
la$a, "Türkiye'nin, Avrupa Birli%iE%itimler 7 bölgeden, 20
ayr" meslek grubu temsilcileri için düzenlendi. Ankara'da
yap"lan e%itimlere Konfederasyonumuz Dev. Maden-Sen, Ge-
nel-!$, Lastik-!$, Oleyis, Sosyal-!$, Tekstil ve Türnka-!$ sen-
dikalar"m"zdan i$yeri temsilcileri ve $ube yöneticileri kat"ld".

E%itimlerde; Avrupa entegrasyonunun tarihçesi ve Av-
rupa Birli%i; AB'nin Kurumsal Yap"s", !dari,hukuk.i ve adli
yap"s"; AB politikas", kriterleri, AB de devlet ve toplum;
AB vatanda$l"%", AB'nin geni$leme politikas", AB üyeli-
%i,üyeli%e kabul Prosedürü, AB'nin gelece%i tart"$malar";
Türkiyenun tarihçesi ve Avrupa Birli%i; AB'nin Kurumsal
Yap"s", !dari,hukuk.i ve adli yap"s"; AB politikas", kriterleri,
AB de devlet ve toplum; AB vatanda$l"%", AB 'nin geni$le-
me politikas", AB üyeli%i,üyeli%e kabul Prosedürü, AB'nimi$
sektör üzerine etkileri zorunluluklar ve kazan"mlar" konular"
uzmanlar taraf"ndan i$lendi. Proje üç a$amal" olarak planla-
narak uygulamaya konuldu.
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J

!nsan Haklar" Kapsam"nda Çal"#ma Hayat" ve

f
.I Konfederasyonumuz taraf"ndan haz"rlanan ve Friedrich
' Ebert Vakf"n"n katk"lar"yla olu$turulan bir proje çerçevesin-i de bir dizi konferans gerçekle$tirildi.
·t·i "!nsan Haklan Kapsam"nda Çal"$ma Hayat" ve Örgüt-
t•.·

fi lenme" ba$l"%" alt"nda düzenlenen bu konferanslarda çal"$ma
;! hayat" ile ilgili temel sorunlar özellikle i$sizlik, örgütlenme-
~ de kar$"la$"lan engeller, Avrupa Birli%ine uyum süreci ve bu
": sürece ba%l" olarak çal"$ma hayat"nda yap"lan ve yap"lacak
i olan düzenlemeler gibi konular ele al"nd". Seminerler Kon-
11• federasyonumuz ve üye sendikalar"m"z"n e%itim 'dairelerinini uzmanlar", D!SK'in eski yöneticileri taraf"ndan sunuldu.

J 7 Aral"k 2003 tarihinde Ku$adas"'nda, 19-20 Aral"k
I 2003 tarihlerinde Ören, Genel-!$ Abdullah Ba$türk E%itim
1 ve Dinlenme Tesisleri'r"de, 23 Aral"k 2003 tarihinde !zmir'<
1 de ve 27 Aral"k 2003 tarihinde !stanbul'da yap"lan seminer-
j lere özellikle yeni örgütlenen i$yerlerindeki i$yeri temsilcile-
1 rinin ve henüz örgütlenme a$amas"nda bulunan i$yerlerinde-
1 ki öncü kadrolar ve genç i$çiler kat"ld".
f: D!SK ve DGB; genç i$çiler e%itimleri
t..
li Alman Sendikalar Birli%i (DGB) taraf"ndan yap"lan bir
s_.:

j davetle, iki konfederasyonun ortak giri$imleriyle genç i$çile-
i rin e%itimi konusunda bir dizi e%itim çal"$mas" yap"lmas"
f için çal"$malar ba$lat"ld".

# 27 ya$ alt"nda genç i$çileri kapsayacak bu e%itim pro-
1 jesiyle ilgili haz"rl"k ve çal"$malar d"$ ili$kiler dairemiz ta-
l raf"ndan yürütüldü.
-~:
"g
?.

t/;M;,:'v/2;;,-;-/h;ii;".,;:,,_;.;,;,✓ ,,;,.,;:;;:;;,-;,,.;,/.-Y/);;,-;;:,.»•V..,rh;•J,;;;»/;•'//.,M~.«;;,-;;:;:,p;,;;;¾~;;:;;,;,;,,:;:;;;:,//,,;i1/. ;,-;;r✓ .-W.:;:;;;,;,;;:;;-M;:,;;;.;:,;-;;;;;_~;;.;.:,;;;:~i~:r,;<:;;.;:;;;:;;.;:;:;~<:;;;:;;;:;~:::;.;.;;;:::;;;:;:;:;:;:.;:;:::::;;;;:;:;<:::::::::;:;.~:•
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Bu kapsamda ilk e%itim semineri, 2-9 Kas"m 2002 ta- j
'rihlerinde Almanya'n"n Frankfurt kentinde yap"ld". Bank-Sen, 1

Birle$ik Metal-!$, Genel-!$ ve Tekstil sendikalar"m"zdan 6 ]
ki$i bu e%itimlere kat"ld". :1

!lk e%itimde Türk ve Alman gençlerin temas", güncel ;I
ya$am, mesleki e%itim, gençlerin e%itimi gibi konular tart"$- !!
mal" oturumlarla i$lendi. 1

~$.
I

Ortak e%itimin ikinci bölümü 20-28 Eylül 2003 tarih- )1

lerinde !stanbul'da gerçekle$tirildi. Bu seminere Almanya- !
'dan 17, Konfederasyonumuzdan ise 10 ki$i kat"ld". Bu top- 1!.,
lant"da Türkiye ve Almanya'da politika, ekonomi ve çal"$- f!

::s
ma hayat"; e%itim sistemleri ve sendikal e%itim; çocuk i$çi- 1
li%i, genç i$çiler ve kad"n i$çilerin sorunlar"; AB/ABD iki ~
rakip ekonomik blo%un i$çileri aras"nda dayan"$ma; sendikal j

!)
\=:~

Yap"lan olumlu çal"$malar"n devam" konusunda var"lan J
görü$ birli%i çerçevesinde haz"rl"klar"n sürdürülmesi kararla$- J

::~~~- 1
::"
:::!
'•l
!l

!sveç i$çi (LO) ve kamu görevlileri (TCO) konfede- 1
rasyonlar" ile ülkemizden D!SK, KESK ve Hak-!$'in kat"l"- ·:·.:..,
m"yla uzun süreli bir sendikal e%itim projesi haz"rl"klar" ba$- !

•I
1 ld lat" ".

1
Ön görü$meleri 2002'de Stockholm'de yap"lan projeye 1

yönelik ilk kapsaml" toplant" 12-13 A%ustos 2003 tarihlerin- f
de !stanbul'da gerçekle$tirildi. Bu toplant"ya kat"l"mc" örgüt- 1
lerin e%itim daireleri yönetici ve uzmanlar" kat"larak; çe$itli !
konularla ilgili görü$ al"$veri$inde bulundu. !

\\:~
~~

~~:::-:-:~:;;:-::::;::-,:::;:~;:;-:-::::;;;:;~:::::-::;:::;:.:;~:;:;:;:;;:;;;;:;-;:;:;:;:;._;,,.;,;,-;;:;:,~:;~~":;:;;;;,~;:;-;;.:.;-;~;:;::,.;:;:;:;:;:.-,,.;,-;;..;.»,;~~-:;·,~~...=.;..,..-;.:_;~;:;;.;.~-...;.:;:_:;;_",:.;.;;.;.;.:;,:.;;:~~.;.:.::::;,~~;~;,.;;❖ ~~;.;.,;.;.-.~,,\~;...,..;._,.~;~:.....;:.,:_..-:;:;;.~:;..;.:.,..;,;,,;_,;..;,;;~
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Türkiye-!sveç sendikal e%itim toplant"lar"



!! Ortak toplant"lar"n ikinci bölümü 18-23 Nisan 2004 ta-
l rihlerinde !sveç'in Stockholm kentinde yap"ld". Bu toplant"-
il ya Genel-!$, OLEY!S, Tekstil sendikalar"m"z"n e%itim daire-
~==; leri müdürleri kat"ld".
r
f

il
t

Bu toplant"da !sveç'teki sendikal e%itimler ve e%itim
felsefesi, hedefleri konulan ele al"nd". Çe$itli ziyaretlerle is-
veç'teki çal"$ma sistemi, sendikalar"n i$leyi$i ve. e%itim ça-

\! l"$malan konusunda bilgi al"nd".
Yap"lan her iki toplant"da ele al"nan konular "$"%"nda

I; ortak yürütülecek e%itimlere ili$kin programlar"n olu$turula-
ti rak proje haline getirilmesi kararla$t"r"ld".

4- Hukuk çal"#malar"

J

r
~ D!SK Hukuksal alandaki çal"$malarda çal"$ma ya$am"-
j; m, sosyal güvenli%i, sendikal haklar" düzenleyen yasalar"n
;•,l i$çiler yarar"na olmayan hükümlerinin de%i$tirilmesi, ba$tar
":
t. ; rin ve uygulamalar"n ortadan kald"r"lmas" için çal"$malar
;:;:;

K.~·•·.•• ba$latarak, bu konularda, D!SK'in görü$lerinin olu$mas"na,
: alternatif yasa tekliflerinin haz"rlanmas"na katk"da bulunuldu.
t
j D!SK'in 11. Genel Kurulundan . itibaren geçen yakla-
l $"k dört y"ll"k süre ülkemiz çal"$ma ya$am"nda önemli hu-
1 kuksal de%i$ikliklerin oldu%u bir dönem olma özelli%ini ta-
) $"d".
f~-

f Bu ba%lamda, özellikle !$ Güvencesi Kanunu, Yeni !$
1 Kanunu, Sendikalar Kanunu ve Toplu !$ Sözle$mesi Grev
f'.f ve Lokavt Kanunlar" tasanlan üzerine D!SK'in görü$lerinin
::.: .f olu$turulmas" için çal"$malar yap"ld".,..
f
'9.

l;.MM;;;,,,,.,,.,;;,;w;;,_,,.0,,;,,;;,;;,,;;;;;;,;;,,;,;;;,;;,;;;;,;;,,,;,,,,,,..w,;;;,,;;;,;:,;;;;;-;u;;;;,;-;;,";;;,;,>,,;;•;;,;,;,-,;;;;,,,M;,,,,,,,,,,..,,;,,;0;,;;;c,,,,,,,,,.,,s,,•,•••••❖ -•,•••❖ •••->

anayasa olmak üzere, siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik
haklan düzenleyen yasalardaki antidemokratik düzenlemele-
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Bu konuyla ilgili olarak D!SK Ba$kanlar Kurulunca :J

al"nan kararlar do%rultusunda olu$turulan D!SK görü$leri, ta- 1
sanlar"n Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl"%" ile TBMM'- i
deki müzakerelerinde kararl" bir $ekilde savunuldu. ;!

Ülkemiz 158 say"l" "!$ Güvencesine ili$kin" ILO Söz- •~
le$mesini 12 Ekim 1994 y"l"nda usulüne· göre yürürlü%e koy- 1
. mas"na ra%men, i$veren kesiminin gösterdi%i direnç nedeniy- 1

j

le i$ güvencesi hükümlerini iç hukukumuzda uygulamaya so- ;l
:~i

kacak yasal de%i$iklikler gerçekle$tirilememi$ti: Bu nedenle '~
de, hükümetler her y"l ILO yetkili organlar"ndan ciddi ele$- 1
tiriler almaktayd". Hükümetin Avrupa Birli%i müktesebat"na i

. J
uyum çal"$malar" da i$ güvencesine ili$kin hükümlerinin ya- ]
sala$mas" zorunlulu%unu dayatmaktayd". Çal"$ma ve Sosyal ii

:·1

Güvenlik Bakanl"%", sosyal taraflar"n bu konuda üzerinde bir 11

uzla$maya varamamalar"ndan yola ç"karak, bu haz"rl"klar"n /j
sosyal taraflar" ve hükümeti temsilen üçer bilim adam"ndan !_'_"
olu$an "9 ki$ilik Bilim Kurulu" taraf"ndan yap"lmas" for"nü- 1

:~lasyonunu ortaya atm"$ ve sosyal taraflara benimsetmi$tir. !
Bilim Kurulu"nun yapt"%" ilk toplant"da, kurulun 158 #

J
say"l" ILO Sözle$mesine uygun bir "i$ güvencesi kanun ta- 1
sar"s"" haz"rlamas" benimsenmi$, prensip olarak da kurulun 1

·_c!

bu çal"$mas"n" tamamlamas"ndan sonra da ülkemiz çal"$ma ]
mevzuat"n"n ça%da$ geli$im çizgisine uygun bir hale _getiril- ~
mesi konusunda görev üstlenmesi kabul edilmi$ti. i

j

"Bilim Kurulu" öncelikle, "!$ Güvencesi Kanun Tasa- ij
ns"" ile "K"dem Tazminat" Fon" tasar"lar"n" 4 May"s 2001 i

j

tarihinde Bakanl"%a ve sosyal taraflara sunmu$tur. Sunulan 1
tasar"lar i$veren kesiminin $iddetli itirazlar" ile kar$"la$m"$- j
t"r. Bu tasan, bakanl"kça Ba$bakanl"%a sunulmas"na ra%men, [
!$veren kesiminin bu itirazlar" nedeniyle, yakla$"k bir y"l 1

:;~

-:=::~:~:::;:;:;:;;;:;:;:;;;:;:.;:::s::»::::::~::.::~:::::;.::::::;~::~:x;:::::.::;;;;;;:::.:::+:.:.~:::::::::::~:::..:::»:~~:::.::::::.:::::::.::~::;«;;:;::::;;:::;:~:•:«:.::,;:..~.;.;~::~~~:::::..».:.::.-::.::::;:.::~:.-.:.,;,..~::~:.;:.;~,;;,;.,:.;.,;,-;,\.;,,,.\,;;,:;.,.x,.:.;~-::::..::::~~;,-;.-;;;,-;;::~:.;...~::;..-;_,;;,:;~:;:...~:.~-.x~J
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t gündeme girememi$tir. T!SK Yönetim Kurulu Ba$kan", yap-
iI t"%" bir konu$mas"nda "!$ Güvencesi Kanun Tasar"s"n" Ba$-~t bakan"n sümeninin alt"nda bir y"ld"r bekletiyoruz" demek su-
i retiyle bu duruma aç"kl"k(!) kazand"rm"$t"r. Bu konudaki bir
!; di%er gerçek de, o dönemde gündemde olan özelle$tirmeler-
j: den önce i$ güvencesinin yasala$t"r"lmamas" do%rultusunda
\' beliren siyasi iradedir.

f! Sosyal taraflar aras"nda i$ güvencesi tart"$malar" devam
! ederken Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl"%" ve sosyal ta-
t raflar aras"nda imzalanan 26 Haziran 2001 tarihli bir Proto-
t
;::.

1rf:~-
$:.
t
t
(.•'

1 !: ::::":Y~:,:~o"e"::n:".::~.!tiril:.;~le~;;°:::

kol ile ayn" "Bilim Kurulu'lna ba$ta !$ Kanunu olmak üze-
re 2821 say"l" Sendikalar Kanunu ile 2822 say"l" Toplu !$
Sözle$mesi Grev ve Lokavt Kanunlar"n"n ça%da$ geli$im çiz-
gisine uygun olarak de%i$tirilmesi görevi verilmi$tir. Yine bu
protokol gere%ince, Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl"%"

r" y"l" sonuna kadar yasala$t"rmak üzere gerekli giri$imleri yap-
!, mak yükümlülü%üne girmi$tir. Konfederasyonumuz, bu pro-
~ tokolü imzalamakla birlikte, Protokolü imzalayan Çal"$ma ve
f
{: Sosyal Güvenlik Bakan" ve di%er sosyal taraflara gönderdi-
1 %i muhalefet $erhinde " ...haz"rlanm"$ olan i$ güvencesi yasa
l tasar"s"n"n Ekim 2001 tarihine kadar TBMM'de ele al"nma-
J s"na ...Bilim Kurulunun çal"$malar"n"n sonuç verebilmesi ba-
l k"m"ndan bu ad"m"n at"lmas" gerekti%ine....bunun gerçekle$-
;: memesi halinde yasalar"n ça%da$, demokratik ve ILO Söz-
f le$melerine uygun hale getirilmesi konusundaki Hükümet
1 iradesine olan güvenin sars"laca%"n" ... böyle bir durumda
li Bilim Kurulu'nun çal"$malar"na kat"lmakta bir yarar görme-~f yece%imizi..." ifade etmi$tir.
"z.;
¾'
t:;,/,-;/H/.,;❖ ;z;;.,,,-;-;r,:,.;;;~;;,;;,-✓,;-p.;;;,;; ·;;,;,;-✓,¼';,;;p;-·.,;;,,;·~;,;,.,,/;,,-_;:;d;,-7//2Y//ll;,~;,_;-;;;;;-;,;;,»~.!';;;.i;~7,,-,0;;-,r4»;";,,;;;,;,;;:;,-//.h;•/,',-_;,;,}:;;~,;._;.;;>,:;:¼;,;,;.;.;:,;;.;~;.y.,;,;,;~;;,;;;-;:;;;:,:y;:;;_;;.;;;;;;~;.:;;:;.;-;,;,;::,..;:;.

110 D!SK 12. Genel Kurulu



"Bilim Kurulu" bu protokol çerçevesinde önce i$ ka- ;
nunu tasar"s"n" haz"rlarken, i$veren kesimi, "i$ kanununun 1
baz" maddelerinde de%i$iklik yap"lmas"n" içeren i$ güvence- il

,,!
si kanunu tasar"s"n"n yeni i$ kanunu tasar"s" ve k"dem taz- I

::!:

minat"na ili$kin yeni düzenlemeyle birlikte ele al"nmas" ge- j
reklili%ini" propaganda etmeye ba$lad". Bu propagandalar ve J,

çe$itli engellemeler nedeniyle, çok önce haz"rlanm"$ bulunan !
i$ güvencesi yasa tasar"s" hükümet taraf"ndan bir türlü !

:"

TBMM'ne sevk edilemedi. Bu arada, Bilim Kurulu yeni !$ I
'}.

Kanunu ön tasar"s"n" 31 May"s 2002 tarihinde Çal"$ma ve :!
'!

Sosyal Güvenlik Bakanl"%" ile sosyal taraflara sunmu$tur. 'i
!

Bu arada 57. Bülent Ecevit Hük.ümetinin erken seçim ]
~1

karar" almas" üzerine, i$çi sendikalar" konfederasyonlar"n"n j
"srarl" takibi sonucunda, 4773 say"l" "!$ Güvencesi Kanunu" ;i
büyük tart"$malardan sonra TBMM taraf"ndan kabul edilmi$, 1
ancak yasan"n yürürlük tarihi 15 Mart 2003 olarak kararla$- j

)
t"nlm"#t"r, J

1
3 Kas"m 2002 yap"lan Genel seçimler Sonucunda ku- l

. :!
rulan 58. Abdullah Gül hükümeti döneminde, 4773 say"l" I$ I
Güvencesi Kanunun yürürlük tarihi olan 15 Mart 2003'e i

J
yakla$"ld"kç~~ -~$~~~en ~rgütle~ ve __i$veren:er yapt"klar" aç~- ;

1
!

lamalarla, yururluge g"recek l$ Guvences" Kanunu neden"y- :
le, binlerce i$çinin i$ten ç"kar"laca%"n" ilan ederek çal"$anlar 1

:~
ara~"nda büyük bir gerginli%e yol açm"$lar, bu yolla da Ye- j
ni I$ Kanununun bir an önce TBMM'ne sevk edilmesi ko- il
nusunda hükümete ve kimi i$çi konfederasyonlar"yla anla$a- :"
rak emekçilere bask" uygulam"$lard"r. 1

il
Bu tart"$malar"n ortas"nda kurulan 59. Recep Tayyip 1

Erdo%~n Hükümetinin __Y_~P~~~~- i_~ i_cra~t, _4773. say"l" !$ Gü- )
vences" Kanununun yururlugunun "len h"r tarihe ertelenme- i

"
""-'-t;.~"""'x,;.;;"""'::::,-t"'-"'.❖ :-:-."'-"'•:;:;:;;!!"-"';:;::~'.!!"-"':,:::::::!!"-"'::~-:::'-"'-~-:,::~!"lll!:,;;;.;~'-"'--,;:..:::,;ll!l!ll!:;::_.;:::!!'!!l:;.:::,.'M.!"lll!.....i-.:!!"-"';;.:::.~•-::...;.;x"'-"'·~,:~!!'!!1-••,~!"111!;~~~~••::;;;;~•--:..~ll!l!ll!.~-;.\~!'l!'!:-...,,$.""'!!:.."\;;::ll!l!ll!:;:;;;::~•·~:.~•::.:::;;:;,."""'~,,-..:.P',;;;~-..'-"'--:-::_;,,;.!'!'!~:~-..-..::'-"'-•::.;;_«ll!l!ll!-!:..-..:,-;,~!"lll!.;;....;;.;""'!~:-.~:..-..:!'!"'!'•.;;_~:;:.!"lll!·«;;_:..""'!-;;_,~~!'!"'!':.-.,x:.:"'-"'~-;,,,,-.--;!!"-"':;;;_:;::'-"'-;::::..-«ll!l!II!!.<,~:;,~~
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J

si olmu$, ancak TBMM taraf"ndan kabul edilen bu ertele-
me tasar"s" Cumhurba$kan" Ahmet Necdet Sezer taraf"ndan
onaylanmayarak, görü$ülmek üzere tekrar TBMM'ne gönde-
rilmesi üzerine yürürlü%e girememi$tir. 4773 say"l" !$ Gü-
vencesi Kanunun yürürlü%ünü erteleyemeyen 59. Hükümet,
Yeni !$ Kanununun h"zla yasala$t"r"lmas" amac"yla tasar"n"n
sosyal taraflarla yap"lan müzakerelerini h"zland"rm"$t"r.

Konfederasyonumuz, 4857 say"l" !$ Kanunun müzake-
relerinde, prensip olarak, 26 Haziran 2001 tarihli Protokole
uygun olarak, "Öncelikle !$ Güvencesinin yürürlü%e girme-
sini ve !$ Kanununun, 2821 say"l" Sendikalar Kanunu ve
2822 say"l" Toplu !$ Sözle$mesi Grev ve Lokavt Kanunu
ile birlikte bir paket olarak ele al"nmas"n" ve yasala$t"r"lma-
s"n"" "srarla savunmu$tur. Nitekim, Konfederasyonumuzun bu
görü$lerinin di%er i$çi konfederasyonlar" taraf"ndan da be-
nimsenmesi üzerine, !$ Kanunu müzakereleri devam ederken,
2821 ve 2822 say"l" yasalar üzerinde çal"$ma yapmak üze-
re 3 ki$ilik bir "bilim kurulu" kurulmu$ ve çal"$malar"na
ba$lam"$t"r. D!SK'in 4857 say"l" !$ Kanununa ili$kin genel
de%erlendirmesi, çal"$ma raporunun D!SK'in genel faaliyet-
leri bölümünde yer ald"%"ndan burada ayr"ca ifade edilme-
yecektir.

Konfederasyonumuzun, yasa de%i$ikliklerinin bir paket
olarak ele al"nmas" önerisini dile getirmesinden sonra, Hu-
kuk Dairesi, Konfederasyonumuzun Sendikalar Kanunu ile
Toplu !$ Sözle$mesi ve Grev_ Kanununa ili$kin görü$lerini
olu$turmak üzere çal"$malar"na ba$lam"$, üye sendikalar"m"-
z"n da kat"l"m"yla olu$turulan görü$lerimiz, Çal"$ma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanl"%"'na, di%er sosyal taraflara ve "bilim
kurulu"na sunulmu$tur.
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Hükümetin, Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl"%"'n"n 1
çe$itli konularda haz"rlad"%" ve D!SK'e gönderdi%i· yasa, tü- ~
zille, yönetmelik vb. mevzuata ili$kin teklif tasar"lar"na ili$- il
kin çal"$malar yaparak D!SK'in de%erlendirme ve ele$tirile- j
ri ilgili makamlara sunulmu$, bu konularda Bakanl"kta ya- !

Jp"lan toplant"lara kat"l"nm"$t"r. I
1
'*Hukuk Dairesinin yapt"%" bu çal"$malarda, e$güdümün 1

sa%lanmas", görü$lerin ortakla$t"r"lmas" ve zenginle$tirilmesi r!
amac"yla üye sendikalar"m"z Hukuk Daireleri ile toplant"lar ;i

J.
düzenlendi. Zama"i darl"%" vb. nedenlerin ortaya ç"kt"%" du- C!

. 1
romlarda, üye sendikalar"m"z"n konuya ili$kin yaz"l" görü$- j
leri istenmek suretiyle, görü$lerin ortakla$t"r"lmas"na özen i

··!~~~- 1
Bunun yan"nda, bu süreçte, Konfederasyonumuz tüzel 11

ki$ili%inin taraf oldu%u özel· hukuk ve idari davalar"n yan" !I
s"ra, Konfederasyonumuz yöneticilerinin san"k olarak yarg"- !
land"klar" ceza davalar" dairemiz taraf"ndan takip edilmi$tir. 1

. Aynca, hukuk daireleri olu$mam"$, avukat istihdam edeme- 1
. :'!

yen. ~ye sendikal~z~~• -~ 10 barajlar"na, i$yeri yetkileri- f
~~ ~t"raz davalar"_ "le orgutlenm~ s~as"nda ç"kan ~O!l)n~ar~ 1
ili$kin davalar, DISK Hukuk Da"res" taraf"ndan takip ed"ld". ;i

·s
·:::

Konfederasyonumuz taraf"ndan yürütülen "Herkes !çin f
;?

!nsan Haklan" projesi kapsam"nda yürütülen bütün e%itimle- f
\

re e%itimci olarak aktif bir biçimde kat"l"nm"$, kat"l"mc"s" ol- J
du%umuz Türkiye AB Sendikal Koordinasyonu Komisyonu ;
taraf"ndan yürütülen MEDA Projesinin Pilotaj Komitesi ile . ,
Ba$bakanl"k !nsan Haklan Dan"$ma Kurulu üyeli%i görevle- '1

-:~

ri de üstlenilmi$tir. '
::-;s

Bu dönemde, D!SK Hukukçular Çal"$ma Gurubu'nun te- ;
melleri at"lmakla birlikte bütünüyle hayata geçirilememi$tir. 1
;.·-·-;:-·-,.•.·····...;.;,:;:,:--•:-:-·;;::•·❖ '•··••;.:;·•)'❖ :;:.;.:;••:>'··<?·'····-•.·:;:fr"'·•·••-::"':~·-:-·w········-x;:.;,;,;;-·-:;-·•····r·>::.V·······:,;•-::<:···:-::··;:....;.:::::··0;.•-·-·.,•.·.-.-::w:=:'.:·-:,·-:;,:,w:::!:·:::'<•·;.:;:·:~:·:::•w.:-:;-·y•f<:i·":·-v:·'-:!'·•;y•··•:":":i~
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f Ülkemizin içinden geçti%i süreç de dikkate al"nd"%"n-
; da, bu dönemde, i$çi ve emekçilerin haklar"n"n ve kazan"m-
;: lann"n ortadan kald"r"lmas" tehlikesinin ortaya ç"kt"%", D!S-
~ K'in bütün alanlarda oldu%u gibi hukuksal alanda da müca-
J delesinin ivme kazanaca%", aç"kt"r. Bu nedenle, D!SK Hu-
j kuk Dairesi'nin, önümüzdeki dönemde, daha i$levli bir da-
i ire haline gelebilmesi için yeni düzenlemelere gidilmelidir.
I] Bunun için, kurumsal bir i$leyi$ içerisinde, bu dönem te-
' melleri at"lan D!SK Hukukçular Çal"$ma Grubunun, D!SKr
1 Hukuk Dairesi'nin e$güdümür"de, belirli periyotlarla topla-
i nan, kendi özgün alan"na ili$kin prensip kararlan olu$turan,
li sempozyum, konferans, panel düzenleyen bir organizasyon
1 haline gelmesi sa%lanmal"; Çal"$ma ya$am"na ili$kin çe$itli
! sorunlar"n irdelendi%i makalelerin, Yarg" kararlar"n"n ve ka-~=-! rar incelemelerinin yer ald"%" bir ba%"ms"z hukuk bülteni ve-
j) ya D!SK'in genel yay"n faaliyeti içinde yer alan bir çal"$-
j: ma organize edilmelidir.
fi1 Hukuk Dairesi taraf"ndan 1 l .Genel Kurul'dan bu güne
1 kadar takip edilen davalar"n dökümü
' !DAR! DAVALAR:"r
~!f 1- Dan"$tay 10.Dairesi, 1994/8097 E., 1996/2471 K.
! Say"l", Tasarrufu Te$vik Fonu ve Nemalara ili$kin iptal da-
~• vas", aleyhimize sonuçlanm"$, karar"n temyizi üzerine Dan"$-
j tay !dari Dava Daireleri Genel Kurulu 1997/20 E.,
1 2001/1005 K. No. ile bozma karar" vermi$tir..
r~
1::t 2- Dan"$tay 10.Dairesi 1998/2725 E. Say"l" Tasarrufu
0! Te$fik Fonunun yasa ve yönetmelik hükümlerine ayk"r" ola-
j rak dü$ük faizle nemaland"nlmas"n"n iptaline ili$kin idari da-
~• va devam etmektedir. •
?:: •

(,.,,,-;;v;;-;;:,;;;-;/;,_,-_,,;,;,;;y;,,,;,,..,.,.;-;,;;,,;:,;;.;>.v;;-,,.;-;,;,;;;;;,;;;M»-<»;,.;;;;,,;,.,;;;p;;,.«.;,;,;,,-;;.v;,;;,;c,;,c&;,c;;,,;;;,,";;;;,<;;;;;;;,;;;.,,,,✓,:;,:;>;;,c;;,:,,,,,,,.,,,;:•:<•:•:'>>;;;;:;,,,,,.,,..
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3- Dan"$tay 10.Dairesi, 2002/5343 E., 26.6.2002 tarih- f
li Asgari Ücret Tespit Karar"n"n iptaline ili$kin idari dava 1

Jdevam etmektedir. ;j
:~

4- Dan"$tay'da, Türk Tabipler Birli%i ve Türk Mimar 1
Mühendis Odalar" Birli%i ile birlikte, "!$ Sa%l"%" ve !$ Gü- !
venli%i Yönetmeli%i"nin iptali için aç"lan dava i,,

. . . !!
5- lstanbul 5.Idare Mah., 1999/1086 E. Say"l", Istan- ;!

bul Büyük$ehir Belediye Ba$kanl"%"n"n Afi$ Sökme Bedeli i
talebi~in iptali dava_s"nda, mahke~e .konf~d:rasyonumuz 1
aleyhine karar verm"$ olup, temy"z "stem"m"z Daru$tay 1

•J

10.Dairesi'nin 2000/2307 E., 2002/1872 K. no ile reddedi- 1
lerek karar onanm"$t"r. !!

J
• • ?~

6- lstanbul 7 .Vergi Mah. 2002/1572 E., Istanbul Bü- ij
yük$ehir Belediye Ba$kanl"%"n"n Afi$ Asma Tahsis Ücreti ve [f
!lan Reklam Vergisi talebinin iptali davas", 1

7- !stanbul 5.Vergi Mah. 2003/1067 E., !stanbul Bü- il
yük$ehir Belediye Ba$kanl"%"n"n Afi$ Asma Tahsis Ücreti ve 1
!lan Reklam Vergisi talebinin iptali davas"nda mahkeme i
konfederasyonumuz aleyhine karar vermi$ olup, karar Bölge !
!dare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulmu$tur. !

HUKUK DAVALARI: !
1- !stanbul 5. !$ Mah., 2000/919 E., Eski Denetim Ku- il

J

rulu üyesi Nurettin Dinçer taraf"ndan konfederasyonumuz 1
aleyhine açt"%", D!SK 11.Genel Kurul'unda, Enver Öktem i
hakk"ndaki Disiplin Kurulu karar"n"n kald"r"lmas"na ili$kin j
genel kurul karar"n"n iptali davas"n"n reddine karar verilmi$, :;
karar temyiz edilmemekle kesinle$mi$tir. . 1

2- !stanbul 5. !$ Mah., 2001/855, Çal"$ma ve Sosyal 1
1~1i

"'-"v:'-'-:~•..•!'!!!w!"!'.!..,:,::.!"!'.!· :.:""'· ·····•!!!!!'·,;.,;F!!!!!'••••••!'!!!. •:,."""w·"-""·.•.·•:'-"'-•v··,!!'l'l!,;.·""'··:--!"!'.!"::"""·w~""-1-."'..,!!lll!•...~~"-""·;·:;,;!'!!!.._,,!!!'!'!. ·::::."-""\;,;-.-..;...!'!!!:w."-"">:~!'!!!~:: •"""·:··· •"""·-:w.!'1!!!.,J;.-.!"'!;-•-.-ffl'·0 · •""'s·" •""'M:"""', --""'··A"'!l!!;'::'::ii'!"!'!'~>~·:-...:...-N~-:>-.:~!se..,;;"~'·'~,.ffl,,N:""'::.,~~!'"!.v.!($
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t Güvenlik Bak:anl"%"'n"n, D!SK yöneticilerinin on y"ll"k fiili
t
t çal"$ma belgeleri ile okur yazarl"k belgelerini vermemesi ne-1 ~:ni:~:.:"";"'.",~::in durdurulmas"ve kapatma istemli da-
l~:
.r
f dik.as"n"n, Disiplin Kurulunun iptali istemiyle açt"klar" dava
!: önce Disiplin Kurulu Karar"n"n iptaline karar vermi$, kara-
~~
l' nn temyizi üzerine Yarg"tay bu karar" bozmu$, yeniden yar-
tl,;! g"lama a$amas"nda; davac" taraf"n davas"n" takip etmemesi
nedeniyle davan"n aç"lmam"$ say"lmas"na karar verilmi$tir.

~·t 4- !stanbul 4. Asliye Hukuk Mal"., 2002/696 E., Ay-
": d"nl"k Dergisi aleyhine aç"lan manevi tazminat davas"nda,1 mahkeme Konfederasyonumuz aleyhine karar vermi$ olup,
1 dosya temyiz a$amas"ndad"r.

5- !stanbul 7. Sulh Hukuk Mal"., 2002/1082 E. Ayd"n-
[ l"k Dergisi ve H"d"r Hokka aleyhine açt"%"m"z manevi taz-! minat davas"nda, dava Konfederasyonumuz aleyhine sonuç-
! lanm"$, temyiz talebimiz Yarg"tay taraf"ndan reddedilerek ka-
rl rar onanm"$t"r.
t
~

!!:" l"k Dergisi ve Nurhayat Boyraz aleyhine açt"%"m"z manevi
f

r_:_.. tazminat davas"nda, dava Konfederasyonumuz aleyhine so-
; nuçlanm"$, temyiz talebimiz Yarg"tay taraf"ndan reddedilerek
r1 karar onanm"$t"r.
t 7-_ !stanbul 9.Asliye Hukuk Mal"., 2003/376 E., Türk
1: Metal Sendikas" aleyhine aç"lan manevi tazminat davas"nda
1 !$ Mahkemesi ile Asliye Hukuk Mahkemesi aras"nda do%an
f görev uyu$mazl"%" nedeniyle dosya Yarg"tay 20.Hukuk Da-
f- iresine gönderilmi$tir.
~:

l,.,,,..✓ ,,,;,,;;,,;;;;;;;"',-"""";;;-,;.;-;;w;;;;,;"';-,.;;;;,;-";-;;",";-";;,;;;;:;-r,;;.,;"-;"-";-,,,-;,;.;;;,;;;-;;;-,;,;-";;,;;;;,;;;,;-;;,,;;;;;,;@'Mi>.;:,.>;;;;;;;;,,,-;;,;;;;;;,,;,.;-;;;;.,;,,,c,,,,,,,rn,:,.;,:;;,:;,,,,,,,,,,,,,,,>
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3- !stanbul 3. !$ Mal"., 2001/1156 E., Nakliyat-!$ Sen-

6- !stanbul 7. Sulh Hukuk Mal"., 2002/1083 E. Ayd"n-



8- !stanbul 10.Asliye Hukuk Mah., 2003/10~ E., Av- 1
rupa Temsilcimiz Yücel Top ad"na Ayd"nl"k Dergisi aleyhi- rl
ne aç"lan manevi tazminat davas" devam etmektedir. 1

1
9- Bak"rköy 9.Asliye Hukuk Mah., 2001/700 E. , r. ,,!

DiSK eski genel ba$kan" R"dvan Budak taraf"ndan Star TV. ~
Aleyhine aç"lan manevi tazminat davas" lehe sonuçlanm"$ j
olup, daval" taraf"n temyizi üzerine karar Yarg"tay Hukuk •~

• 'j
Genel Kurulu taraf"ndan onanm"$t"r. •~

:1

10- • Ankara 6. !$ Mal". 2000/926 E. (H. Hulusi Karl" 1
aleyhine Bank-Sen'in SSK borçlar"ndan dolay" yap"lan icra j
takiplerine itiraz davas") davan"n konusuz kalmas" nedeniy- 1
le davan"n esas" hakk"nda karar vermeye yer olmad"%"na ka- il
rar verilmi$tir.

11- Ankara 11. !$ Mal". 2000/1013 E. Tümka-!$ Sen- ••
dikas"n"n, 2000 Temmuz !statisti%ine itiraz davas" lehe so- ~

..,
:J
:;~

l
12- Ankara 10. !$ Mal". 2000/1261 E. G"da-!$ Sendi- !!

kas"n"n, 2000 Temmuz !statisti%ine itiraz davas" aleyhe so- !j
'(

nuçlanm"$t"r. ·~
J. . ::~

13- Ankara 9. I$ Mal". 2000/1335 E. Bas"n-i$ Sendi- :j
kas"n"n, 2000 Temmuz istatisti%ine itiraz davas" aleyhe so- !

j
nuçlanm"$t"r, 1

::~::~

14- Ankara 1. !$ Mal". 2002/150 E. Bas"n-!$ Sendika- i
• '*s"n"n, 2002 Ocak istatisti%ine itiraz davas" aleyhe sonuçlan- 1

~#b~ 1
*15- !stanbul 2. !$ Mal"., 2000/944, Dev.Maden-Sen'in •!
}

örgütlendi%i Toprak Mermer i$yerine ili$kin i$kolu tespit da- ~
vas", lehe sonuçlanm"$t"r. 1

1
·~•x,•···········~-~····:·~•-w•••v-•·······¼•n•~~ç•·.,.·.••-x•,.-.•❖•-.~--.·•-p····•···;•;·.o·.·············-•····•·n•·t··~·•-·····,;·~•~:•'Y·Y•·c•Y•~--·0•:·0•w•M·•w•~··~-~-~·;··~•v•:-!,~,•0-~•v,•n•~»~~~~~A
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16- !stanbul 7. !$ Mah., 2002/265 E., Çal"$ma ve Sos-
!: yal Güvenlik Bakanl"%"'n"n Sine-Sen aleyhine, yöneticilerin
i: bir k"s"m belgelerini Valili%e vermemeleri nedeniyle açt"%",
I: faaliyetin durdurulmas" ve kapatma istemli dava devam et-
•:=•:

• \11 mektedir.
r
1t :MESAM i$letme yetki itiras" davas" lehe sonuçlanm"$,
l: Yarg"tay a$amas"ndad"r.
i 18- !stanbul 5. !$ Mal". 2003/112 E. Sosyal-!$ - Ecza
[; koop. i$letme yetki itiraz davas" lehe sonuçlanm"$, Yarg"tay
1 a$amas"ndad"r.r
j! 19- Bak"rköy 2. !$ Mal". 2003/1310 E. Sosyal-!$-
i METRO i$letme yetki itiraz" davas" devam etmektedir.
r

17- !stanbul 3. !$ Mal". 2003/487 E., Sosyal-!$

ji 20- Üsküdar !$ Mal". 2004/114 E., Genel-i$, Beykoz
;l Belediyesi !$yeri Temsilcisi Mualla !$itmen'in i$e iade da-
f vas" lehe sonuçlanm"$, karar kesinle$mi$tir.
1 21- Beyo%lu !$ Mal". 2003/296 E., Sosyal-!$, Mesam
~:i i$yeri, üyesi Filiz Taluer'in i$e iade davas" lehe sonuçlan-
) m"$, dosya Yarg"tay a$amas"ndad"r.
{:
?.! 22- !stanbul 8.!$ Mal"., 2003/770 E. Sosyal-!$, Mesam
l i$yeri, üyesi Güray Gürses'in i$e iade davas" devam etrnek-
f tedir.
::,;,

r::,:::r~-
1
1
.t! 1- Küçükçekmece 1. Asl. Ceza Mal". 1997/1853 E. eski
j Genel Ba$kan"m"z R"dvan Budak ve Genel-!$ #ube Ba$kan"
½ .i Hasan Turak hakk"nda aç"lan dava beraatle sonuçlanm"$t"r.
f
-~✓.;•;:,,~;,;,;,/4""'~✓/4""'·,..,.:-""'w✓ .""· .,;-,;""'",;,,;,;~""·».-:"",;"-.,p;"""'::;-;;,;;""'v»;;;""'u-;-,,.""'·v.:w""'·,x,,.,,A"""'1/✓h"""'···0;.""'v:..:.".""'•·,;-;z,;""',..;-.,,.""'f.'l'/✓.""'·w%""':-,,M""'..7,,:-:""'r;-.::::""'..-;,..:;-;""'··0 ·:,""'.:-;,;-✓ ,'""y;a;:.-""":i.✓-,..~"""::--.:...x""'::.;-;;,;""';.::,❖•;,;,.:;.:•.:-..::x""'::.-h:;""'::;:;..:.:.""'·:.:=:•:.""'..-.•❖ x""'·.:;:.::,"""·:::::.;.:""';:.;::.""':•::;._❖""'..:=:':::.""'.....::::-.-•:::;.:;:x.
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2- Beyo%lu 9.Asliye Ceza Mal"., 1998/971 E., eski Yö- J.. I
netim Kurulu Uyesi Çetin Uygur hakk"nda aç"lan davas" be- ~

el

raatle sonuçlanm"$t"r. j
3- Fatih 1. Asliye Ceza Mal". 1999/824 E., eski Ge- ~

nel Sekreterimiz Murat Tokmak ve üye sendikalar"m"z"n yö- t!
• neticileri ile Emek Platformu temsilcileri hakk"nda, SSK ey- 1

:'"
lemleri nedeniyle aç"lan dava beraatle sonuçlanm"$t"r. J

4- #i$li 7. Asliye Ceza Mal"., 1999/1935 E. SSK ey- J
lemleriyle ilgili Genel Sekreterimiz Murat Tokmak ve Emek 1
Platformu temsilcileri hakk"nda ceza davas" beraatle sonuç- [~

·:"
lanm"$t"r. p

5- #i$li 8. Asliye Ceza Mal". 2000/755 E., Genel Sek- !!
reterimiz Murat Tokmak ve Yönetim Kurulu Üyemiz H. Hu- j
lusi Karl" aleyhine, 1 May"s 2000 mitingi nedeniyle aç"lan 1
dava beraatle sonuçlanm"$t"r. il

6- #i$li 10. Asliye Ceza Mal"., 2000/348 E. Say"l", es- 1
ki Yönetim Kurulu üyemiz H.Hulusi Karl" ve Bas"n-!$ Ge- j
nel Sekreteri Ö.Kamil Kartal hakk"nda, aç"lan dava beraatle i
sonuçlanm"$t"r. ~

7- #i$li 1. Asliye Ceza Mal"., 2000/1045 E. Ali Can- 1
c" Hakk"nda aç"lan dava beraatle sonuçlanm"$t"r. 1

8- !stanbul 4. Asliye Ceza Mal"., 2000/1686 E. Ali 1l
Canc" Hakk"nda aç"lan dava beraatle sonuçland". ~

. J
9- Istanbul 6. Asliye Ceza Mal"., 2001/404 E., Süley- 1

man Çelebi ve Ali Canc" hakk"nda, Emek Platformunun, 1 ;l
Aral"k 2000 Sultanahmet eylemi nedeniyle aç"lan dava be- 1
raatle sonuçlanm"$t"r. !

,.
. . ~!10- Istanbul 7. Asl"ye Ceza Mal"., 2001/973 E. Emek l~~

~
, ·,; - ·.-:- ".c ~{•~:,\>:.:{•~····:.; ..... ·.·.·~:-:•:❖ :.;-• • ·;,:·· ·-:-,❖ :-;,: ·._;-;,:.:..,.;_..-;:-.-:.._: .. '-·:···~: •·;.;·>~ ~ .._❖ ,c·v-..- ··.;..;~•;v••;,:,--; :-;,; /:-~- ··-<·~ü'.,;;.,,-;."·..;/ ·:;',/ •• -:,:,,.;,.<-:.>SV\:-.\-=..,,_::;,,.Y~.
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!: Platformunun 21 Mart 2001 IMF ve Ekonomik kriz eylemi
ili nedeniyle Genel Sekreter Murat Tokmak, Ali Canc" ile üye
ilir
tr
;~-
f~=t
t c" Hakk"nda 1 • Aral"k 2001 i$sizli%e ve yoksullu%a hay"r ya-tr sal mitingi nedeniyle aç"lan dava beraatle sonuçlanm"$t"r.
1~-
~:·

sendikalar"m"z"n yöneticilerine aç"lan davada san"klara 18 ay
hapis cezas" verilmi$tir. Dosya temyiz a$amas"ndad"r.

11- #i$li 8. Asliye Ceza Mal"., 2002/279 E. Ali Can-

12- #i$li· 8. Asliye Ceza Mal"., 2002/762 E., Genel! Sekreter Musa Çam ve Ali Canc" hakk"nda 1 May"s 2002
r yasal mitingi nedeniyle aç"lan dava beraatle sonuçlanm"$t"r.
:!:

I!l: hakk"nda 1 Aral"k Bar"$ Mitingi nedeniyle aç"lan dava de-
;::

t

13~ #i$li 2. Asl.Ceza Mal"., 2002/1544 E., Ali Canc"

vam etmektedir.

ji 14- Adapazar" 2. Asliye Ceza Mal"., 2002/378 E., Ge-
~ nel Ba$kan Süleyman Çelebi hakk"nda, 5-9 Kas"m 2001 An-
I kara Yürüyü$ü nedeniyle aç"lan davada 18 ay hapis cezas"-
I na hükmedilmi$, verilen ceza ertelenmi$tir. Dosya temyiz ne-
1 deniyle Yarg"tay a$amas"ndad"r.
1 15- !stanbul 2. Asliye Ceza Mal"., 2003/445 E.,Genel•
[ Ba$kan Süleyman Çelebi, Yönetim Kurulu üyesi Hasan Ka-
l ya, Bölge Temsilcileri Ali Canc" ve Muharrem K"l"ç, E$gü-
1 düm Dairesi Müdürü Halil Ergün !$eri ile konfederasyonu-,.f muza üye sendikalar"m"z"n yöneticileri hakk"nda, 26 Ocak
!:! 2003, Beyaz"t Bar"$ Eylemi nedeniyle aç"lan dava devam et-
f mektedir.
?-!

( 16- #i$li 9. Asliye Ceza Mal". 2003/1016 E., Genel
( Sekreter Musa Çam ve Bölge Temsilcisi Ali Canc" hakk"n-r:.
1. da 1 May"s 2003 yasal mitingi nedeniyle aç"lan dava de-
! vam etmektedir.~
t,..;;-;,/,.,.;,;,7µ4;,:;.;,;;;:;!-/;,;;:t✓;.:~: .,~;:;,;,;,;;:;;,;,;,-;,;:7u;,1AYH.✓»:k;,.!:,;;;;,;,)b;;,;,;,;,-x,,.,,;,-;,N;:-;1/,:1/;;,✓,;;,;:~;:,;;;.;;:;:.:..:-:-.:.;..-;,ü•;;:;:»;:½:;:;~..,.,;::_:;::::;.;.;.;;:_:;;-;-;;.;:,.,;:;:;:;:;.;,-.-:-::;:;;;:;::~.:::.::::;x:.;;:-::::::x:::~::::::;::::~:::::::::;:
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17- Gebze 3. Asliye Ceza Mal". 2004/1 E., Genel Ba$- ti
kan Süleyman Çelebi, Birle$ik Metal-!$ Genel Ba$kan" Ad- •!
nan Serdaro%lu ve eski Genel Ba$kan" Ziya Y"lmaz ile Ge- :"
nel-!$ #ube Ba$kan" Öztürk #amdan hakk"nda aç"lan dava :!

;1
devam etmektedir. •~

;'.1
:;s:
~~

Di%er Ceza Davalar" :I

1- Bak"rköy 2. A%"r Ceza 'Mah.,1996/189 Kemal Türk- j
ler'in katillerinin yarg"land"%" ve D!SK'in müdahil oldu%u lj
ceza davas"nda san"k Ünal Osmana%ao%lu hakk"nda beraat :]
karar" verilmi$ olup, karar temyiz edilmi$tir. li

2- Genelkurmay Ba$kanl"%" Askeri Mah.,2001/309 E. !
eski Genel _Ba$kan"m"z Vahdettin Karabay aleyhine Dü$ün- l!

•• :3
ceye Ozgürlük Kitab" nedeniyle aç"lan ceza davas" beraatle ~

;:/

sonuçlanm"$t"r. 1
3- !stanbul 5 No.lu Devlet Güvenlik Mal". 2001/189 :"

E., eski Genel Ba$kan"m"z Vahdettin Karabay aleyhine Dü- !
$ünceye Özgürlük Kitab" nedeniyle aç"lan ceza davas" bera- ;
atle sonuçlanm"$t"r.

4- Üsküdar 2. A%"r Ceza Mal". 2001/45 E. eski Ge- 1
nel Ba$kan"m"z Vahdettin Karabay aleyhine Dü$ünceye Öz- 1

I
gürlük Kitab" nedeniyle aç"lan ceza davas" beraatle sonuç- !
lanm"$t"r. :1

:~,".. . . :,
5- Usküdar 2. Asliye Ceza Mal". 2000/1374 E. eski ,1

:j

Genel Ba$kan"m"z Vahdettin Karabay aleyhine Dü$ünceye J
Özgürlük Kitab" nedeniyle aç"lan ceza davas" beraatle so- !·~nuçlanm"$t"r, 1

1. :~

6- Istanbul 6. A%"r Ceza Mah., 1995/54 E. Say"l", Yö- ~
'§

netim Kurulu üyesi H. Hulusi Karl" ve Bank-Sen Yönetici- j
1

❖ ;,;········•;•:•:···:•··:·•.;·•· ·~:· ·-·;-;';'·,•··=!<' .••• •.·.• ·,•,•-·. '·-;.··';"·.;_· .•·- •{ J:~·, ';:-V- ~-. ,;.•.·.y";"-:~:-": ~- '/,.:.s·: :;, ~ -~--.-. ·-;-:;:;--\"•<·<,. '·'•,; _,•,,,v :;y:.._,;,,--.-...v.:..,:.- ;'·'···:"'- -~:;;<-:,;..;.: <:~
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f leri aleyhine, Garanti Bankas"n"n $ikayeti ile aç"lm"$ olan
~ üye kay"t fi$lerinde sahtecilik davas", beraatle sonuçlanm"$-
*r,t t"r.
~:

\I 7- Beyo%lu 2. A%"r Ceza Mah,99/123, Bas"n-!$ yöne-
ji' ticileri hakk"nda, Reslan Etiket i$yeri ile ilgili olarak üye
~ kay"t fi$lerinde sahtecilik iddias" ile aç"lan dava beraatle so-
t
;: nuçlanm"$t"r.

1 8- Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mal"., 1996/1743 E.
.::-:

fil; Genel-!$ Küçükçekmece Belediyesi i$çileri hakk"nda, i$yerin-
:::f de kanunsuz direni$ davas" beraatle sonuçland".
#i 9- Fatih 2. Sulh Ceza Mal"., 2001/213 Müt., Çal"$mai ve Sosyal Güvenlik Bakanl"%" !stanbul Bölge Müdürlü%ünün
t D!SK'e verdi%i idari para cezas"n"n iptali için aç"lan dava-
1 da 4857 say"l" yasa ile de%i$iklik yap"lmas" nedeniyle gö-
; revsizlik karar" verilmesi üzerine, !dare Mahkemesine itiraz
1 edilmi$tir.!
1 10- #i$li 9. Asliye Ceza Mal"., 2002/387 E. Eski Ge-
:,::

f nel Sekreter Murat Tokmak ve eski Yönetim Kurulu üyesi
fj H. Hulusi Karl" aleyhine, kendi iste%iyle i$ten ayr"lan per-
l sonele k"dem tazminat" ödemesi yap"ld"%" iddias"yla aç"lan
1 dava beraatle sonuçland".
1 11- #i$li 1. Sulh Ceza Mal". 2003/1790 E. Genel Ba$-
f kan Süleyman Çelebi 'nin, telefonla tehdit nedeniyle yapt"%"
f $ikayete ili$kin dava.
[
ii 12- #i$li Cumhuriyet Ba$savc"l"%" 2002/10068 Hzr.,
f Ayd"nl"k Dergisinin ihbar" nedeniyle, Bakanlar Kurulu Ka-
j rar" olmadan yabanc" kaynaklardan (MEDA Projesi) yard"m
,!'.·

[ alma iddias"yla aç"lan haz"rl"k soru$turmas" takipsizlik kara-
! nyla sonuçlanm"$t"r.
f
t:•;"";-a.!!"l:.f.!: '-""',,..,:,.!'!l!i!:!.n;."'-'·~,.-x:!!"l:,,;,;,,0""':,,,,,✓,;.!!!l!!'w✓ ,"-";.-,.:--.;.'-"""·,;,;,;;.!'l'!!r.o;,;l!lll"l_.:-:w.!'1'!!,...4:;!l'!"!-.,.;;,;:,.!!ll';,,.,,.,.""";,:,.x,;:!!"l~;!.1.l!'!lll!v;,.,.✓ ,""";;!u.,.✓.""""'"!'1"!1:"✓,-:-:""'v;,,i;.:""'::1,..:""';;.,.,...,,,."'"-·,;,;1x,_l!!!'..w;,.-.""·.:/b"";;:..::.;."":.-..;;,✓ ,""'·;:,...:;;:""'~~%""':-.,.;,...,11!1!.::,✓,.:-.e,-""···;:;""=,,:,-;;-"":;:~~;"":::~~x"".:~;:;."".:•::;",:"'"-:.-;;:::"'"--::;-:".."'"-·::;,;:~"'"--::.:;:..""·•~;❖ .""'-:..•;:;;_""'-~-.
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5- Toplu sözle#me politikalar"nda ortakl"k çabalar" /1
'{

11. Genel Kurulumuzda kabul edilen 3. nolu "Çal"$ma il
•·!

Ya$am" ve Toplu Sözle$me Politik.alan" ba$l"kl" karar ile 1
Konfederasyonumuza; I

"...Sendikalar"n toplumsal de%i$ime katk" yapabilmesi 1
"!

ve tüm emekçileri kucaklayacak bir hareketlili%in gerçekle$- ;!
tirilebilmesi için bu güne dek dile getirdi%imiz sendik.al öz- i

}
gürlük taleplerimizi, sendikalar"n kurulu$ düzeyleriyle ve çok !
düzeyli toplu pazarl"k sistemiyle bütünle$tiren bir endüstri :1

·~"
J

AB 'ye üyelik sürecinde gerçekle$tirilmesi gündemde •~
bulunan yasal de%i$ikliklerin, bu bütünlük içerisinde ele al"- ;!

:,"
narak, sendik.al hareketin da%"lmas"na yol açacak özellikleri- !

1
l

D!SK'in e$güdümüyle toplu sözle$meler aras"nda koor- !
dinasyon sa%lanarak ortak çerçevede talepler olu$turulmas"n" J
ve bu konuda daha etkin bir tutum al"nmas"..." görevi ve- 1
~ili. 1

Üstlenilen bu görev çerçevesinde Yönetim Kurulunun i\
görev da%"l"m" yapt"%" 08 A%ustos 2000 tarihli ilk toplant"- i
s"nda, Toplu Sözle$me Politik.alan ve Koordinasyonu Daire- 1
si kuruldu ve daire ba$kanl"%"na Yönetim Kurulu üyesi Ta- ;!·.,
mer At"$ getirildi. 1

·"
Genel Kurulun verdi%i görevin yerine getirilmesi do%- 1

rultusunda 21 #ubat 2001 tarihinde D!SK Toplu Sözle$me ij
Dan"$ma Kurulu toplant"ya ça%"nld". Üye sendikalar"m"z"n 1
Toplu Sözle$me Daire ba$kanlar"n"n kat"l"m"yla yap"lan bu ~

. . . J
toplant"ya Birle$ik. Metal-I$, Genel-I$, Tekstil, OLEYIS, Sos- ~
yal-!$ ve Devrimci Yap"-!$ sendikalar"m"z kat"ld"; Dev.Ma- 1
._;;,;:;::,;,,;::;:;:;:;:x~:.::-;-;:;.;.:~~~~:::~~:::~;.;,;;.:;:;.~:❖ ;:;,fX-:=.:.:;-;:;:;.;,;~.;-:-~:~~:.~~::~,:,::~:~-i:«~..::.,-;;;,,;,:.;,;":;;~-;:",;:.:.;.~;:.;.:.-;;;.:::.~.:.:::.:...::;:~.._~~::.~:;;;_;,.;,;:;,~~:.;.;;,~,-;;;,,;~~-;;;,;:;...:,_..;,,".~~:..~,;.;.";.;:;,:.,i":.:;,.._::-,\,;;..-;.:;s;;::,=.,.;_;,.-;.,~~,:.,-:.::.;.:;.«:;.;.:;,j
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r: den-Sen ve Lastik-!$ sendikalar"m"z ise mazeret bildirerek
~ toplant"da yer alamad"..
rI; Bu toplant"da, önümüzdeki süreçte D!SK üyesi sendi-
f kalann toplu sözle$melerde hangi temel talepleri öne ç"kart-
lli mas" gerekti%i, temel taleplerde görü$ ve dil birli%inin sa%-l 1anmas" gerekti%i konusu üzerinde durulmu$, konu ba$l"kla-

! n °1:sam, yararlanma, ücretlendirme sistemi, çal"$ma sü-
releri ve fazla çal"$mada ücret, kapsam d"$" personel ve ta-
t

1 :::n !~~:m::~~::~ i$ça~~::~::• :~:n;~l:%:~:1:::1:r~~
~;; dilin· sadeli%i ele al"nd".

Bu toplant"da al"nan kararlar do%rultusunda 22 Mart
2002 tarihinde yap"lan ikinci toplant"ya Birle$ik Metal-!$,
Genel-!$, Tekstil, OLEY!S, Sosyal-!$ ve Devrimci Yap"-!$

1 sendikalar"m"z kat"ld".
tf !kinci toplant"da; sendikal nedenle i$ten ç"kar"lm"$ i$-
li çilerin i$e iadesinin T!S görü$melerinde öncelikli talep ol-
f mas"n"n önemine de%inilerek, sözle$melerin kapsam, yarar-
tf lanma, düzey, sendikal güvence, i$güvencesi, ta$eronla$ma,
f esnek çal"$ma, i$ süreleri ve fazla çal"$ma, ücretlendirme bö-
[ lümlerinde genel esaslar üzerinde görü$ birli%ine var"ld".
r
f Daha sonra sendikalardan istenilen toplu sözle$me ör-
1: nekleri dikkate al"narak Yönetim Kurulu üyemiz ve Daire
[ Ba$kan" Tamer At"$, bu örneklerden yola ç"karak 152 say-
f fay" bulan bir rapor haz"rlad".
f Ancak ba$ta i$ yasas" tart"$malar" olmak üzere ya$a-
1 nan s"cak gündem maddeleri nedeniyle bu çok kapsaml" ra-
1 por Yönetim Kurulumuzda görü$ülemedi.
Y ,
;,:-
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:3.,
I

Bas"n-Yay"n ve Halkla !li$kiler alan"ndaki çal"$malar I
daha önce aç"klanan kadro ve mali yetersizlikler nedeniyle !f
bu dönem istenilen biçim ve içerikte gerçekle$tirilemedi. j

f,
Bu dönemde teknolojideki yenilikler dikkate al"narak, i

Birle$ik Metal-!$ Sendikam"z"n katk"lar"yla Konfederasyonu- il
muza ait bir web sitesi olu$turuldu ve eldeki olanaklar çer- !
çevesinde site aktif tutuldu. Hali haz"rda ülke içi kullan"c"- !

j
lar sitemiz üzerinden Konfederasyonumuzun çal"$malar" hak- i!

'i
k"nda temel verileri alabilmektedir. Yabanc" kullan"c"lar için 'l
ise yine ilk etapta edinmek isteyecekleri bilgilerin bulundu- I

;"
%u !ngilizce bir bölüm bulunmaktad"r. •-·:•,:._"_l

Çal"$malar"m"z ne yaz"k ki belli bir program üzerin- .;
den de%il, genel gereksinimler do%rultusunda yürütüldü. Çok *j

Jistenmesine ve i$yeri temsilcilerimizden çok talep gelmesine 1
ra%men D!SK'!N SES! gazetemiz düzenli yay"nlanamad". '.I

Gazetemizin yay"nlanmas" için ba$lat"lan kampanya tam an- l
lam"yla yerine oturmam"$. kimi sendikalar"m"z"n çabalar"yla 1

!
l

Tüm eksikliklerimiz de dikkate al"narak, Bas"n-Yay"n l!
ve Halkla !li$kiler Dairesi çal"$malar" iki ana ba$l"k alt"nda ;"

"toplanabilir. Bunlardan ilki D!SK Bas"n Ajans" Bültenleri, I
:1
•.~
:~.,
1::t
1I

11. Genel Kurul Çal"$ma Raporu'nda bas"n dairesi ça- j
l"$malar"na ili$kin döküm 30 May"s 2000 tarihinden itibaren 1
sonuçland"r"ld". Bu tarihten 11. Genel Kurul'un sonuçland"- 1

~~

%" 30 Temmuz 2000 tarihine kadar dönemde 29 adet (63- 1
1

91 nolu bültenler), Genel Kurulun sonras"ndan y"l sonuna I
~·· •/· • •.•,•. ···.1/' /½'·; ~- .•, ••••.•..·.-.·qy• :y ·•· ••;•• :.·.;y :'':":• •::;-.:..·, ,"•{:'· ·/·(y •\ ·· ·;~;~-·•<· Y":-;;_;_:-;-;<•:• <,<:=:·••;;; •i· • · '.;:· ' ":,; ·;u·: 'A '\''.W''0·':':$,.·/·":••)'-c{···/·'.; •''/':'oz",.•\·';··~'-·•;.·J

6- Bas"n-yay"n çal"#malar"

s"n"rl" kalm"$t"r.

di%eri ise gazete, afi$ vb. yay"nlard"r.

D!SK Bas"n Ajans" Bültenleri

D!SK 12. Genel Kurulu 125



; kadar ise 99 adet (92-190 nolu) bas"n ajans" bülteni yay"n-,1 land". Ayn" süre içinde Dönem Sözcülü%ünü yürüttü%ümüz
[: Emek Platformu ad"na 3, Emek Platformu !stanbul Bile$en-
~: leri ad"na ise 2 haber bülteni yay"nland".

j Çe$itli konularla ilgili olarak 2001 y"l" içinde 129 adet,
1 2002 y"l" içinde 137 adet, 2003 y"l" içinde 170 adet, ·2004
i y"l"n"n ilk dört ay" içinde de toplam 55 adet bas"n ajans"
"· bülteni yay"nland".
~:1 Bas"n ajans" bültenlerinin d"$"nda gerçekle$tirilen ortak
j etkinlikler, gazetelere gönderilen düzeltme yaz"lar" vb. kap-
i sam"nda da çe$itli çal"$malar yürütülmü$tür, Bunlar"n y"lla- • ••
1 ra göre da%"l"m" $öyledir: • • • •
t·~-r

1
2000 Y"l":

; D!SK ve KESK'in birlikte gerçekle$tirdikleri "!$sizli-
J !.._~,.•,· %e, yoksullu%a, yolsuzlu%a ve sava$a kar$" küresel e$itlik,

, adalet ve bar"$ için yürüyoruz!" ba$l"kl" etkinlikler nedeniy-
t
[ le ortak imzal" bir bas"n aç"klamas" yap"ld".

# 1 May"s 2000 nedeniyle olu$an Düzenleme Kumlu'nun;,
f: ça%r" ve aç"klamalar" Dairemiz taraf"ndan gerçekle$tirildi. Bu
f: çerçevede 7 adet bas"n aç"klamas" yay"nland".
"1 2002 Y"l":
tr!, Di%er örgütlerle ortak 1 adet, Dönem Sözcülü%ünü yü-
"i rüttü%ümüz Emek Platformu ad"na 8 adet bas"n aç"klamas"
1 yay"nland".
}:1 Medya organlar"nda ç"kan çe$itli haber ve yorumlara
i ili$kin olarak; Radikal, Cumhuriyet, CNN Türk, Finansal Fa-
r
~· rum, Milliyet ve Evrensel'e birer, Hürriyet'e ise 2 adet dü-
1 zeltme yaz"s" gönderildi.
l,,,M,.,,..,,. ,,,;/;;w,,-,,w,.,w,cw;,,,,✓, "'"""w;.> W//. ,,,,."·~r;,;,✓,,,·· w,,,,,,,mw , wr//;«.w,· w,-r,w//;,xw;;;<,m~,:,,✓,,.,.,,,,,,,;-_,,,.,.,"',.,""•"
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2003 Y"l": j
Y"l içinde 1 May"s d"$"nda çe$itli örgütlerle ortak ya- 1

p"lan aç"klamalar da bas"n ajans" bültenleri içinde yer ald". 1
1

1 May"s 2003 nedeniyle 3 adet ortak aç"klama yap"l- fi
d". 1

Bas"nda yer alan bir habere ili$kin olarak Milliyet ga- !
zetesine bir adet düzeltme yaz"s" gönderildi. !

D!SK Yay"nlar": ]
\

11 . Genel Kurul haz"rl"k çal"$malar"n"n ba$lat"ld"%" ta- i
rihten 11. Genel Kurula kadar geçen süre için 30 numara 1
ile 1 ! · -~~~el K~_l Çal"$ma Raporu ve 31 numara ile Ço- ;.•.•"l.

cuk I$ç"l"g" bro$um yay"nland". :
::

Genel Kurul sonras"nda yay"nlanan kitap ve bro$ürle- i!
ri"niz ise $unlard"r: • JI

. 1 1_- ~enel__ Kurul K~l~z"n yer ald"%" 32 numara •~"
"le Yem B"r Sureçte Yemden DISK, (

J
33 numara ile 11. Genel Kurul'da yap"lan de%i$iklik- 1

lede D!SK Tüzü%ü, 1
,,!

34 numara ile Uluslararas" Özgür Sendikalar Konfede- '
rasyonu ICFTIJ taraf"ndan haz"rlanan Küreselle$me Rehberi, 1~• . 1

35 numara ile Ekonomik ve Sosyal Konsey görü$ ve :1
J

önerilerimiz, 1
I

. ~6- numara ile D!SK'in i$ yasas" tasla%" de%erlendir- !
mesm" "çeren Kurals"zl"k Yasala$t"r"l"yor, 1

37 numara ile D!SK üyelerinin insan haklar" duyarl"- 1
l"%"n" geli$tirmek amac"yla düzenlenen Herkes !çin Bütün !n- 1
san Haklar" projesi A grubu e%itim bro$ürü, i

:5!-

,:.;::'.,")'.r~;❖ :::•»~:y~i;-;;;-~::e;~-»;•;.;\....:,;:~;.;:;:;v:W"':¼:~:::.%~:;m;-,..-;\~~;,,-:;::;:;_,;;,x.,;.;:._.;,".;...;..:;;.;..,v....;\~:.";;;........,..;:.':,~........w.:..::-/4":·-:;;.".;;;..;;,,,::;.,;,.❖ x*:::m,....~,:;;,;;;;_;:..;»;.~--.;.❖ .-:.-:....-:.-._;;:.s.-:..:.:~.:.::.";;;,.~J
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38 numara ile yine ayn" projenin B grubu e%itim bro-

39 numara ile C grubu e%itim bro$ürü,

40 numara ile Temel !nsan Hak.lan e%itimi bro$ürü.! as"nd::.!:"::!:~n bir k"sm" Genel-!$ Sendikam"z"n matba-
rt~::
1 Konfederasyonumuzun yay"n organ" D!SK'in Sesi ner' yaz"k ki istenildi%i gibi düzenli olarak yay"nlanamad". Bu
1 konuyla ilgili al"nm"$ olan Geni$letilmi$ Ba$kanlar Kurulu
1 karan gereken düzeyde deste%in de sa%lanamamas" nedeniy-
l le yerine getirilemedi.
r
1; nak ve eleman gereksiniminin sa%lanamamas" yani mali yön-
l den istenilen deste%in yarat"lamamas"ndad"r.l 11. Genel Kuruldan bu yana ikisi duvar gazetesi, biri
i KESK ile ortak toplam 8 adet (26-33) D!SK'in Sesi yay"n-
![ lanm"$t"r.
f::"

f: Düzenlenen çe$itli etkinlikler çerçevesinde ikisi (128
! ve 129. say"lar) 11. Genel Kurul haz"rl"klar" süresi içinde,
J: 14 adet D!SK'in Sesi özel say"s" yay"nlanm"$t"r.
t! Bu özel say"lardan biri mizah dergisi Hamur biçimin-
lf
~ de haz"rlanm"$t"r. Yaln"z bu derginin say"s" yanl"$l"kla 136
1 yerine 156 olarak bas"lm"$t"r.
t:f Son olarak 1 May"s 2004 nedeniyle D!SK ve KESK
~; ortak imzas"yla yay"nlanan D!SK'in Sesi özel say"s" da 141
1 yerine 140 s"ra numaras"yla yay"nlanm"$t"r.
,,
t
0
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D!SK'in Sesi

Hemen belirtmek gerekir ki sorun özünde yeterli kay-



Di%er yay"nlar ;;

Emek Platformu, di%er emek ve meslek örgütleriyle, fl
'J.

demokratik kitle örgütleriyle ba$ta 1 May"s, sava$a hay"r :l
kampanyas", kamu yönetimi temel yasa tasar"s"n"n geri çe- i
kilmesi mücadelesi gibi ortak yap"lan etkinlikler nedeniyle lj
yine ortak imzal" çok say"da bildiri, afi$ yay"nlanm"$t"r. i

i
7- D!SK-AR çal"#malar" 1
D!SK kadrolar"nda meydana gelen eksilme do%al ola- l

rak D!SK Ara$t"rma Enstitüsü (D!SK-AR)'nün çal"$malar"n" J
da olumsuz etkiledi ve ilk olu$umundaki etkin yap"s"ndan !::;
h"zla uzakla$t". i

J
''\

!lk dönemin ürünlerinin yaratt"%" etki, tabanda benzeri :"
lnitelikte bir çal"$man"n yeniden ba$lat"lmas" yönünde talep- l
"i

leri yükseltmesine neden oldu. Konu tarihinde toplanan j
JD!SK Geni$letilmi$ Ba$kanlar Kurulu'nda ele al"narak :"
"
J
j~

Bu do%rultuda çal"$malar"n" yürüten Yönetim Kurulu, !
\ön haz"rl"klar" ba$latmas" için Birle$ik Metal !$ Sendikas" j
::}

Genel Ba$kan Dan"$man" Perihan Sar"'ya görev verildi. !
j

Gerekli alt yap"n"n haz"rlanmas" için Birle$ik Metal-!$ :i
ve Genel-!$ sendikalar"m"z önemli katk" verdi. I

I
;~Ba$lang"çta olanaklar"n ve kaynaklar"n s"n"rl" olaca%" "
J

görüldü%ünden, kamuoyu önüne iddial" projelerle ç"kmak ye- ;1
rine, zaman içinde geli$erek "Emek Enstitüsü" hedefine ula- i

1
$acak bir ara$t"rma merkezi olarak çal"$man"n daha uygun t

:~

olaca%" dü$ünüldü. i
~1

Birle$ik Metal-!$ Ankara'daki $ube merkezinde çal"$- 1
-'x

malar"n" yürüten D!SK-AR'da k"sa bir süre için Fatih Gün- ~
;"
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ili gör çal"$t". Güngör'ün ayr"lmas"ndan sonra May"s 2003 ta..
I rihinden itibaren ise Bülend Karada%uzman kadrosuna al"n-! d".
rl 1475 say"l" !$ Yasas"'n"n tümüyle de%i$tirilmesi süreci
[ nedeniyle yo%unlu%un bu alana kayd"nlmas", D!SK-AR'"nrl çal"$malar"n" etkiledi.
!i Çal"$malar"n daha etkin k"l"nmas" amac"yla 27
II 2003 tarihinde, Ankara'da bir toplant" düzenlendi.
-::..

j Toplant"ya ba$ta D!SK-AR'"n ilk müdürü Prof.
1 Aren ba$ta olmak üzere akademisyenler, Ankara'da bulunan
l sendikalar"m"z"n ara$t"rma daireleri uzmanlar" kat"ld". Otel
~tir 2000'de yap"lan toplant"dan amaç çal"$malara katk" vermesi

-_-_i,.,::·•· ~::'~:::.d~!!;~tkiu;lanil<lg::~et"d~:;~lu~:::d:nkl"u;;~l1;~:~
. s" yo%un • gün em ve e n er ne en"y e gerçe e$t"ri eme-l di,

#ubat

Sadun

!ye sendikalar"n ara$t"rma daireleri uzmanlar"n"n D!SK-
i AR çal"$malar"na katk" vermeleri yönündeki çabalar verimli
f bir çal"$maya dönü$medi, beklentileri kar$"lamad".
fi:
f
f
1 dönemde, kar$"t görü$leri derleyen bir yay"n haz"rlama giri-lj $iminde bulunuldu. Ondan fazla ö%retim üyesi ve bilim ada-
1 m" ile yap"lan görü$melerde, haz"rlanaca%"na ili$kin söz ve-
f rilmesine kar$"n, belirlenen süre içinde sadece be$ makale
.":f toplanabildi%inden ve TBMM'nde ya$anan geli$meler nede-
,, niyle, taslakla ilgili metnin yay"na dönü$türülmesi giri$imin-
fr den vazgeçildi.
t1 AB-Türkiye Sendikal Koordinasyon Komisyonu'ndaki
?;:
~ çal"$malara da katk" verilmeye ba$land". Buradaki çal"$malar
~;
~~¾;.{"""1/#'"✓ -"";,·~✓✓ -""'·r,!;;;!'ll!l!w;,;,;"""}·.,j;,,"""'··r;-h!'ll'l.;d/,,'~~w.""v.,.;;;,""'ç,;;:;,,✓ ,""'·M:ö""'W/4..,Vh:.!""'·r.-v.,;""-'· ;y;,✓,'-"'-'··;;1/,-.""''l7Q."""'///4"""1/M""""/✓✓h""':,,;!;,✓,""',.;!//,""'· ;,/,:--·-;-,h:.,""'·z;;:.""'>:,;.-,";""'·;Y,,'✓,"""·;y;,✓ ,""'·;,-.;,✓,.""'·:;,,;,;;.:""'¼;,,,""'·;..;;.::""';;~;:•;:,;;-;,""'~;:,,/;""";;,.;;;-."""~;:;,,.l!'lll•:;,;•;,"""·,;.;:»""'M·;;;.;-;:"""';:;-;,;,!l!l!lll.::;:;.:!"ll!.;:;-:~"""~~:;:,.1!11111!111••;;;-.,-;,.
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s"ras"nda Projedeki bir olanak de%erlendirilerek, 11-12 Ma- ;
y"s 2003 tarihlerinde Ankara'da iki günlük bir sempozyum ]
gerçekle$tirilmesi sa%land". 1

l
it

"Esnek Çal"$ma !li$kilerinde Yasall"k Aray"$lar"- !$ -~a~ 1
sas" Tasar"s" ve AB Normlar"" konulu Sempozyum'da ikis" j
panel, alt" oturumda; oniki bilim adam" ve uzman görü$le- 1
rini aç"klad". Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakan"'n"n aç"l"- 1
$"na kat"ld"%" sempozyumun tüm organizasyonu, daha sonra f
yay"nlanan kitab"n de%erlendirme ve redaksiyonu D!SK-AR !i
taraf"ndan, gerçekle$tirildi. 1

2003 Haziran ay" süresince, 4857 say"l" !$ Yasas"'n"n :"
kabul edilmesinin ard"ndan, CHP taraf"ndan Anayasa Mal"- j
kernesine yap"lan ba$vuru ile ilgili haz"rl"k toplant"lar"na ka- !

J
t"l"nd". 1

Konfederasyon taraf"ndan yaz"l" ve sözlü olarak yap"- \t
lan görevlendirmelerle çe$itli toplant"lar ve kurullara kat"l"m 1
sa%lanarak, buralardaki çal"$malara katk" verildi. !

Bunlar aras"nda MEDA projesi, Ekonomik ve Sosyal •~
Konsey komisyon çal"$malar", Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik '
Bakanl"%" bünyesindeki çe$itli çal"$malar, Uluslararas" Çal"$- !!
ma Örgütü (ILO), !$-Kur, Megep projesi ilk s"ralan almak- 1

·~
tad"r \l

!nsan Haklar" Dan"$ma Kurulu, Örgütlenme Komisyo- 1
nu için, kapsaml" bir rapor haz"rlanm"$ ve A%ustos 2003 ta- !,,"
rihinde sekreteryay" yürüten TMMOB'ne verilmi$tir. 1

!~
Daha sonra, !nsan Haklar" Dan"$ma Kurulu toplant"la- f

nna D!SK ad"na kat"lmak üzere görevlendirme söz konusu 1
tl

olmu$tur. 1
§

Haz"rl"k a$amas"nda kar$"la$"lan her türlü güçlü%e ra%- ~
-;:.;;W:!::-&;•;;;:::;,;~:;:;.;:,;:;.:.~~:::~«:::;:::::.:-:~'.::;~:;:;.;:_,;:$:~A:;;_:,-.;:;:x:;:;:;-;::::-:.:;:;_:;:.;:;-;;.W,.;,%'.f;:;,;;..;.;:.:;:::;:;:;:::;~;,;;:-;,;._;::,,;,.;;::«:x~~...,._;._~h;...:,"f;;;~~;..,;,~.;;,:.,.._::._-..:_~:..;.~,":;:,,:~:_;_:.:.:~::=;;.."'-,;i:i..'\-...:~--....,;..._,...,;:K,❖ ..~"~'-.."~
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'' men D!SK-AR aç"s"ndan ilk önemli rapor "2000'li Y"llarda
1 !$çi S"n"f"n"n Durumu" ba$l"%"yla yay"nland".
~ May"s-Kas"m 2003 tarihleri aras"nda haz"rlanan rapor
)1 30 Aral"k 2003 tarihinde !stanbul'da düzenlenen bir bas"n
t
~• toplant"s" ile kamuoyuna tan"t"ld".
::::

; D!SK-AR aç"s"ndan gerçekle$tirilen en kapsaml" çal"$-
! ma 22-24 Ocak 2004 tarihlerinde toplanan "Birinci Ulusal
l Sosyal Politika Kongresi" oldu.
!; Ankara'da Dedeman Otel'de gerçekle$tirilen bu kong-
} renin haz"rl"k a$amas"nda ve kongre sürecinde moderatörlük
l görevini üstlenen Dokuz Eylül !niversitesi ö%retim üyesi
f Prof. Dr. Zeki Erdut'tan katk" al"nd".

J
1l Türkiye !ktisat Kongresi haz"rl"k çal"$malar" kapsam"n-
; da, T!SK taraf"ndan yürütülen !stihdam"n Art"r"lmas" ve !$-
rt gücü Piyasas" Çal"$ma Grubu toplant"s"na kat"l"m sa%land".
! Uygulanan teknik nedeniyle a%"rl"kl" katk", kad"n i$çiler,
j'. özelle$tirme sonuçlar"n"n rapora yans"t"lmas" gere%i ve bir-
i kaç küçük vurgu ile s"n"rl" kald".
": !zmir'de 5-9 May"s 2004 tarihleri aras"nda gerçekle$ti-
:,;.

1 rilen, Türkiye !ktisat Kongresi çal"$malar" izlendi., bir çok
1 çal"$ma grubunda yer al"narak katk" verildi.ri 8 Mart Dünya Kad"nlar Günü nedeniyle kad"nlar"n ül-
j kernizdeki ko$ullar"n" yans"tan bir ara$t"rma raporu yay"nlan-
1 d".
t.:
f' Ekonomideki geli$meler takip edildi, çe$itli çevrelerce
~f önemli bir iyile$me belirtisi olarak gösterilen büyümeden
j kimlerin yarar sa%lad"%" konusunda bir ba$ka ara$t"rma da-
t ha gerçekle$tirildi.
[
~
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De%i$ik düzeylerde ara$t"rmac"lar ve yüksek lisans ya 1
J

da doktora ö%rencileri için doküman ve bilgi sa%land". Ço- J
%u ki$isel düzeyde ba$layan bu tür ili$kilerin kurumsalla$t"- !
r"lmas"na çal"$"ld". !

1

!stlenilen görevlerle çe$itli konularda Konfederasyonun j
görü$leri do%rultusunda televizyon programlar", çe$itli toplan- i
t"lar, toplant" ve miting haz"rl"klar" konular"nda çal"$malar !
yürütüldü. 1

.. 1
ünümüzdeki dönem için hedefler !
.. . . \1
Oncelikle, "2000'li Y"llarda i$çi S"n"f"n"n Durumu" ad- •·

l! kitab"n güncellenmesi ve uluslararas" veri tabanlar" kulla- ••
n"larak ülkeleraras" kar$"la$t"rmalara da yer verilmesi ve ). :~
Türkçe ve Ingilizce olarak düzenli yay"nlanmas", l

D!SK'in gerçekle$tirdi%i Herkes !çin Bütün !nsan Hak-1
lan E%itim Projesi kapsam"nda yap"lan ara$t"rma sonuçlar"- 1
n"n derlenerek kitap haline getirilmesi, l

::!
!$çi s"n"f"n"n durumuna ili$kin kapsaml" bir sosyolojik 1

ara$t"rman"n gerçekle$tirilmesi, ti~
Her y"l için üç ayr"; Emek Çal"$malar", Emek Sorun- 1

lan ve Emek Ara$t"rmalar" seriden düzenli olarak; en az al- i
t" kitap yay"nlanmas" planlanmaktad"r. l

:l
!lk grupta, her y"l içerik olarak uygun görülen iki dok- I

1
t~r~ t_ezi?ay"~l~nac~t"r. Böyle~~e, _emekten yana bilim üre- ~
t"m"n"n ozend"~lm~s" . ~a ~a b"l"m "nsanlann"n emek yan"n- 1
da yer almas" "le "lg"l" h"r olanak yarat"lacakt"r. i

~"
!kinci grupta, i$ sa%l"%", i$ güvenli%i ya da çal"$ma ya- i

$am"nda özellikle yeni i$ yasas"n"n uygulanmas" ile ortaya 1
ç"kacak • sorunlara ili$kin çal"$malar yer alabilir. 1

1
1
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~ !çüncü grupta ise, gerçekle$tirilecek projelerle yap"la-
[ cak veya yapt"r"lacak ara$t"rma sonuçlar" olabilir.
·t
t:.t Bu y"l"n ilk yay"n" olarak, bir doktora tezi kitap ola-
(; rak bas"lmak üzere haz"rlanm"$t"r. Ancak, kitap henüz bas"l-
::=·rf mam"$t"r.
r!: Kamuoyunda ilgi uyand"rd"%" izlenen ara$t"rma sonuç-
1: lan ile ilgili küçük bültenlerin haz"rlanmas" sürdürülecektir.
t:1 D!SK-AR Dan"$ma Kumlu'nun olu$umu için gereklil haz"rl"klar tamamlanacakt"r.
}! Sorunlar ve gereksinimler
s

1 Öncelikle D!SK-AR için düzenli bir kaynak ayr"lmas"
J; ve bir bütçe olu$turulmas" gerekmektedir. Ba$lang"çta dü$ü-
! nülen ve olmas" gereken özerk çal"$ma, bir bütçeye dayal"
1 öngörüde bulunma olana%" olmad"%"nda ortadan kalkmakta-! d"r. Bilim insanlar"ndan beklenen ve gönüllülük temelinde
[ özveriye dayal" çal"$may", kurumsalla$t"rmak gerekmektedir.
>·f Gönüllü çal"$ma, sürdürmek istendi%inde bile kolayl"kla ön-,
% celik olmaktan ç"kan bir katk"ya dönü$mektedir.
f-i D!SK-AR'"n, D!SK ile ba%lant"s" ve i$leyi$i, eski yö-
rj netmelikten farkl" bir biçimde tan"mlanmal"d"r. De%i$en ko-
l $ullar, uygulamada ya$anan sorunlar bu statü ve i$leyi$le il-
i, gili yeterli deneyimi yaratm"$t"r. "Özerklik" ve "ba%"ml"l"k"
j konular"n"n birlikte dü$ünüldü%ü, bunun yan"nda D!SK'in et-
i kin i$leyi$ine de katk" yapabilecek bir yap" tasarlanmal"d"r.
J Ayn" biçimde Dan"$ma Kumlu'nun çal"$malar" da yaz"l" ola-
i rak tan"mlanmal"d"r.
f

j D!SK-AR'"n harcamalar"n"n ve bütçesinin denetlenme-
( si ile ilgili etkin bir yöntem de tan"mlanmal"d"r. Bu do%rul-
t:r
i(
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tuda i$leyi$i sa%layacak; yaz"$ma, harcama, belgeleme ve de- ~
netleme araçlar" da kapsaml" olarak belirlenmelidir. ~

D!SK-AR, geni$ bir kadroya dayal" olarak çal"$malar"- ]
ru yürütmelidir. D!SK-AR'"n kadrosunun, ayn" zamanda bir 1
ç~k ~~revi ~~rde~ üst~e~en destek ele~anl~_na. dönü$me°:e- !
s"ne ozen gostenlmelid"r. Bu kadro, "stat"stikç", ekonom"st, •·
sosyolog, hukukçu gibi de%i$ik uzmanlardan olu$turulmal"d"r. :

•·

Kadro olu$umunda nitelik ve profesyonelli%i gözeten ve öne l,

ç"karan bir ücret politikas" belirlenmelidir. D!SK-AR'"n bir iJ
"Enstitü" olarak etkinlik yürütme hedefi ise, daha büyük, il
kapsaml" ve bütüncül bir yakla$"m!~ birlikte_ bir dönü$üm ve '_I
yap"salla$ma/ kurumsalla$ma gerekt"rmekted"r. :l

D!SK-AR, ara$t"rma çal"$malar" için tasarlanm"$ ba%"m- ~
s"z bir mekanda, uygun çal"$ma ko$ullar"n"n sa%land"%" bir 1
ortamda çal"$mas"n" sürdürmelidir. Çal"$ma ve toplant" ma- 1
salan, dosya dolaplar", kitapl"k gibi en az düzeyde de olsa ~
büro g~reksinimleri kar$"lanmal"d"r. !

DISK-AR, teknik alt yap" sorunlar" ya$amadan çal"$- 1
malar"n" sürdürmelidir. Bilgisayar, telefon, faks, intemet ba%- 1
lant"lannda ya$anan sorunlar"n çal"$malar" engellemeyece%i 1
bir i$leyi$ olu$turulmal"d"r. Bu sorunlar"n a$"lmas"nda, arac"- :;

'1
lar kullanmak yerine, sorunu ya$ayanlarca olaya do%rudan •11
müdahale edebilmenin ko$ullar" sa%lanmal", D!SK-AR'da kü- :
çük harcamalar ve anl"k gereksinimler için kullan"lacak bir 1
fon olu$turularak, harcama için bir ki$i yetkilendirilmelidir. j

D!SK'in web sitesi, D!SK-AR çal"$malar"na yer vere- ij
cek ve bu ortamda ileti$im sürdürecek biçimde yeniden dü- ~
zenlenmelidir. 1

1
~il
J
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1\ . 11. Dönem çal"$malar"nda daha önce de de%inildi%i gi-
1 bi uluslararas" platformda giderek artan bir çal"$ma ortam"-

8- D"$ili$kiler çal"$malar"

f na girildi.
1 Avrupa Birli%i sürecinin de etkisiyle özellikle üyesi ol-
j\: du%umuz Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ile bir
t çok alanda ortak çal"$ma yürütüldü. Bu ba%lamda eldeki ola-rI naklar çerçevesinde ETUC Yönetim Kurulu toplant"lar"na ka-l t"l"m sa%land". Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Ba$kan Sü-
i leyman Çelebi ve yedek üye D!SK Brüksel Temsilcisi Yü-

;,f,_'.,,_f•,••... cel Top, bu toplant"larda Konfederasyonumuzu temsil etti.
ETUC Yönetim Kurulu gündemine zaman zaman ül-

:::;! kemizin sorunlar" ta$"nd", Avrupa Birli%i sürecinde s"n"f da-
l yan"$mas"n"n güzel örnekleri sergilendi.
t

Yine bu çerçeve de ortak e%itim projeleri geli$tirildi
r" ve ba$ar"yla uyguland".
i;;
f: Yönetim Kurulu toplant"lar" d"$"nda ETUC taraf"ndan
!; düzenlenen çe$itli konulardaki toplant"lara Yönetim Kurulu
i; üyelerimiz, uzmanlar"m"z yan" s"ra sendikalar"m"zdan da uz-! manlar kat"larak bilgi al"$veri$inde bulundu.
f,, Yine ETUC taraf"ndan Avrupa Birli%i zirvelerine alter-f:i natif olarak i$çi s"n"f"n"n görü$lerinin ve taleplerinin yans"-
1 t"lmas" için düzenlenen Avrupa Eylem Günü ba$l"%" alt"nda
r yap"lan yürüyü$ ve mitinglere sendikalar"m"z"n yöneticileri-
fil nin de yer ald"%" heyetlerle kat"l"m sa%land".
t
j Yunanistan Genel Emek Konfederasyonu (GSEE)'nin1 ev sahipli%inde Selanik'te yap"lan ve D!SK ile birlikte KES-
f K'in de kat"ld"%" yürüyü$ün d"$"nda yap"lan bu yürüyü$ler-
r
~;.~:
~:
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de Genel-!$, Lastik-!$ sendikalar"m"z"n genel ba$kan ve yö- '!
netim kurulu üyeleri bulundu. l

"4

21 Haziran 2003 tarihinde Selanik'te yap"lan miting, ]
D!SK aç"s"ndan farkl" bir anlam ta$"d". !lk kez yurtd"$"nda l
bir eyleme sendikalar"m"zdan i$yeri temsilcisi, $ube yöneti- 1
cisi ve yönetim kurulu üyelerinden olu$an kalabal"k bir kit- 1
le ile kat"l"m sa%land". ;!

~!
ETUC toplant" ve etkinliklerinin d"$"nda, Yunanistan, !

Fransa, Almanya, !sveç, Polonya, Hollanda, !talya, K"bns [1
ulusal konfederasyonlar"n"n genel kurullar"na kat"l"m sa%lan- 1

~

d". i
Bu dönem içinde D!SK aç"s"ndan sevindirici bir geli$- !

me, uluslararas" ili$kilerimizin ortak e%itim projeleriyle daha !l
-~

da boyutland"nlmas", uluslararas" s"n"f dayan"$mas"n"n güç- j
lendirilmesi oldu. Yine ba$ka bir sevindirici geli$me genç "
i$çilerin hem e%itim boyutuyla hem de uluslararas" temsil 1
boyutuyla deneyim kazanmalar" ve bunda da oldukça ba$a- I

1
:~

j
Uluslararas" ili$kilerimiz yönünden eksik kalan bölüm, ]

üyesi oldu%umuz Uluslararas" Özgür Sendikalar Konfederas- 1
•J

yonu (ICFTU) toplant" ve etkinliklerine yeterince kat"l"m ;!!
sa%lanamamas"d"r. ·~

;.~:.~

Sermayenin küresel hareketinin getirdi%i ortamda i$çi 1
s"n"f"n"n küresel mücadelesinin ne kadar önemli ve zorunlu 1

1
oldu%u ya$anan örgütlenme çal"$malar"nda kendini aç"k bi- i
çimde gösterdi. \1

~••
Metal, Tekstil, Petro-kimya alanlar"nda uluslararas" i$- 1

letmelerin sendikal hak ve özgürlüklerimize yönelik sald"r"- ]
1

lan, uluslararas" düzeyde s"n"f dayan"$mas"n"n güzel örnek- ~
---------------"""""'~"""""""""""""'-"""~!!!!'l'!'l'!'!f.],:::-;-;:;:;:;,,;~;-~;:;:;;;:,,:;,.;:..;,::;~:;;:;,;..~;:.;;;;;.;~x:::;:;.:::~;:;,:;:;,;;:;:;,:::.:,:t::.:,;\,;:.:;:;:.;:;:;;:;;:.;.:;.;;,.;,::;.;~~.:.;_.;;,,:;.,,;;;;..;::,;:;.;;,;;;~;.,;;;;.:::;,-;;._.;;_:;,;;:;,,.;..,;;;,.;,::;,;;.;.:,:,;~\,-:;;.,;;.;\.~:;~:;,;_..,;;;~\S.~'\-...,..;,;:_...,;:.:,;_;.,,:«::,,.;.;~{\~{:;.,;:~«_;;,,,~,;,..,\.-..."".X~~;«..:~~~~$
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~ lerine sahne oldu. Bu anlamda özellikle IG Metal gerçekten
~t duyarl", sorumlu ve kararl" bir tutum sergileyerek, takdir
I1 toplad".
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l1::s.,
1
:!
ij
"!1
il
')

J
r!
j

I
Ba$kanlar Kurulumuzun 08.09.2002 günlü toplant"s"nda i

Ial"nan karar gere%i çal"$malar yürütülmü$tür. Bu çal"$malar "l
...

özet olarak a$a%"da bilgilerinize sunulmu$tur. l
Karar gere%i sürecin k"sal"%" dikkate al"narak ayn" ! •

gün telefon ba%lant"s" ile TMMOB, TTB ve KESK Ba$kan- j
lan ile 09.09.2002 tarihinde TMMOB toplant" salonunda sa- ;l

·•!
at 11:00'de bir araya gelinmesi sa%lanm"$t"r. :i

• D!SK Ba$kanlar_ ~~lu karar" ~e ~u k~~ içeri%in- :;
de yer alan kurumsal "l"$ki ve be$ s"yas" part" "le (SHP, J

' :el
ÖDP, HADEP, EMEP, SDP) görü$me önerimiz olumlannu$- ·~

lt"r. :;
.. I

• Ayn" gün SHP, HADEP, EMEP, SOP, OOP Genel i
Ba$kanlar"yla randevu al"narak gidilmi$ ve görü$ülmü$tür. 1

~~
• D!SK'in karan ve bu kararda birle$en TMMOB, ~

TIB, ve KESK'in aktar"mlar"n" olumlu bulduklar"n" belirten il
siyasi parti liderlerinin aktar"mlar"ndan 3+2 yada 3+1+1 I!
("HADEP, EMEP, SOP" + "ÖOP+SHP") yada ("HADEP, :;
EMEP, SOP" + "ÖOP+SHP") tarz"ndaki ayn duru$lar"n biz- 1
lerin ça%r"lar"yla 5'li blok olas"l"%" görülmü$tür. j

• 4'lü grubumuz Emek Platformu'nun IMF Alternatif !
program"n"n temeli olan ilkeleri esas alan ve 5 siyasi parti 1
,..;;;;,:::~;:~::.;;:.:;,;,;::,;,:i::;:;;:-::~:,::;.;;:::-:~..:~:•:~;:,::;;:;«-'.!•::.:::.:~,❖ ~,:~:::;;;:;::,~-:::;;..;:.:;.:;;:.:..:,:::::::::::~:.::.:,x::,:~::.,.;.::.:....;,~..-:.x::.,-.:::;:.::.:::.::.::-:.,:...:,,~:-..,;;..:.,;;;,;;,,;:;...,:.:v;~~:.:~-v~:.:,;:.::.:~~=«:.s;:.:;,,;.-.;;:~;~,~:.-:.~;".;.i:,;.:.-.;~:..,,~:-;..,;,;.-:.~;.-.;:J$

6- BELGELER

EK 1

3 Kas"m 2002 Erken Genel Seçimi öncesinden
haz"rlanan rapor

D!SK GENEL BA#KANLI' INA

!STANBUL
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I ba$kan" ile 4 örgütün temsil edildi%i bir konsey-platform
1 önermeyi ve buna görü$melerde de s"cak bakt"klar"n" ve ka-
t t"labilecekleri görülen bu 5 siyasi parti ba$kan"n" toplant"ya" .
f ça%"rmay" kararla$t"rm"$t"r.1 •
i: • Bu ça%r" 09.09.2002 tarihinde telefon arac"l"%"yla ger-
i çekle$tirilmi$ ve 10.09.2002 tarihi saat 09:00'dan ba$lamak
! üzere bir araya geli$ yan"t" beklenmi$tir.
r
j! • EMEP Genel Ba$kan" Levent Tüzel, bir gün önce
1 "Evet" dedi%i 5 parti+4 örgütten olu$an konseye "ben yan-
i\ l"$ anlam"$"m kat"lm"yorum" yan"t"n" TMMOB Ba$kan"n"
1 arayarak söylemi$tir.
{:

1 • HADEP Genel Ba$kan" Murat Bozlak, yine TMMOB
! Ba$kan"na "sizler bizim milletvekili adaylar"m"z" belirleyip,'
f denetleyeceksiniz, seçimlere siz de propagandalarla m" kat"-
i Iacaks"n"z; o kadar büyük bütçeniz var m"?...vb." soru ve
1 dü$üncelerini aktararak kat"lma kararlar"n" de%i$tirerek kat"l-
l mayacaklar"n" söylemi$tir.
t
~ • Bu süre içinde EMEP Genel Ba$kan"n"n ille görü$-
~• mede bilgilendi%i ve birlikte de%erlendirmelerde bulundu%u
1 D!SK temsilcileri hakk"nda daha sonra bilgilenmeye yönel-
i. mesi "kimdir, hangi yetki ...vb" sorular" di%er kurulu$ yetki-
j lilerine yöneltmi$ olmas" dü$ündürücüdür. '
ii .. ·.l • SHP, ODP, ve SDP Genel Ba$kanlar" geleceklerini
f/ kat"labileceklerini ve böyle bir yap"n"n yararl" olabilece%ini
l söylemi$ olmalar"na kar$"n, di%er 2 siyasi parti liderinin
f olumsuz tavr" nedeniyle, toplant" gerçekle$tirilemeyece%i içinf ça%r"lmam"$lard"r.
t,z,

j • 09.09.2002 tarihinde saat 13:00'den sonra telefonla
j HADEP, SHP, EMEP, HADEP, SDP aras"nda ortak seçim
"
r-,~!!llffl'-"""!!!!!!'!l!!'!~~!!!!'!!!!!!!l!!ll~--"""""""'-!'111'1'1'1!""""""'"""""""""""'""""'"""""'""""'"""""'""""'?0~-r.,f.,;-:,;;,;,;;.,~;,fe,~·:,-.,;,-.-Y,,;"'✓."¼-½ _,;";,-,;,:.-t///////.!d"Y//,,;",-;,;.;,_;,/«Yh;"//./,:i/4,,,;,.,;".-p;,/_.;..,..-j'/j.,:,;.:,;.;:;.;-;-;,;,-4/.-.,;,~:,:-;-;¼-;.:,;.;.~,:,;,;❖ ;,;,;;; :;::,;.-.,.; .-,;.-_.;.;-;,;,-.:;,;-;.:,: ,; :;-;~-;,_;.;.;-:❖ ;.:-;-;-:-:::•:•:❖ ::~;,,;.;:;.;-;.;-;,;.;.;.;-
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listeleri haz"rlama çal"$malar" ba$lad"%" bilgisi al"nm"$ ve bil- J
J

giler taraf"m"zdan da do%rulanm"$t"r. ~
:~
I

• Bu durum kar$"s"nda D!SK temsilcileri olarak "Ku- )!

rumsal i$birli%i" olas"l"%"n"n tümüyle yok oldu%u görülmü$, j
5 siyasi partinin liste· ortakl"%"na yöneldikleri gözlenmi$tir. 1
Ve bu nokta D!SK Genel Ba$kan"na telefonla iletilmi$tir. i

: J
• 10.09.2002 tarih ve saat 19:30 sonras" ile ÖDP'nin J

!bizim önerimizi daha da zenginle$tirerek "siyasi partiler ara- J
~~

s"nda, birlikteli%in olmazsa olmaz ko$ulu" olarak gösteren fax il
mesajlar" al"nm"$t"r. I

·"

• 11.09.2002 tarihinde ula$an bilgilere göre HA- 1.. }
DEP+SDP+EMEP ortak hareket etmektedirler. ODP ve SHP l
ise ba%"ms"z olarak ayn ayn seçimlere haz"rlanmaktad"rlar. !

• D!SK, TMMOB, KESK, TIB temsilcileriyle yap"lan !
09.09.2002 tarihli bir araya geli$ saat 18:00'de sona erer- ~
ken kurulu$umuz ad"na te$ekkür edilmi$tir. Bu arada HA- il
DEP ve EMEP'in tav"rlar"n" kurumumuza onu temsil eden :"

::"
Jbizlere sayg"s"zl"k olarak ald"%"m"z belirtilmi$, as"l önemli ve !
1bilinçli bir sald"r"n"n gerçekle$tirildi%ine dikkat çekilmi$tir. !

Bu sald"r"da Türkiye'nin bir yöne evrildi%i bu günde kuru- !
lu$lanm"z"n yeni yer, i$lev ve yap"land"r"lmalar" sorumluluk- 'I

]
lar"n"n belirlenmesinde etkin olmaya çal"#t"%"m"z, belirleyici J
olmaya çal"$t"%"m"z bir noktada bu davran"$lar"yla da bizle- !
ri eski tan"m i$lev ve yere oturtmaya çal"$malar"d"r. Seçim- i
ler süreci yeni tan"m ve i$levimizi belirlemeye daha fazla- 1
s"yla katk"da bulunacak bir süreç ve bu nedenden dolay" da l

::~

politik arenaya müdahil eder tavr"m"z"n bunlar" rahats"z et- ]
'.~

ti%ini anlamakta zorland"klar"n" görmekteyiz. i. l
• Görünen o ki 5 partinin birlikte yada ayr" ayr", yada f

···,···\,·,-,;;,···,·'······'Y·, ....... ;.··,.c,··•·/·,.,,......;;,,,···$·.····L•····:···,·x:-c···:,.,.,...••.•.g·····A-·',·,·yh;:.yn;v-··>">fr<"·H'';·ç,··,z, ,,;,;,,,,J
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f 3+1 + 1 halinde listelerini haz"rlad"ktan sonra bizlere, sendika,
:~t meslek örgütü ve demokratik kitle örgütlerine "gelin destek-
~-:-

1; leyin" diyeceklerdir. Bu da solun demokrasi anlay"$" 3+1+1
1 olarak sergilenecektir. •
":

Yap"lan bu çal"$malar"n Ba$kanlar Kurulumuza

Sayg"lar"m"zla,

Tamer ATI#
Sosyal-!$
Genel Sekreteri

Çetin UYGUR
Dev.Maden-Sen
Genel Ba$kan"
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1PROTOKOL . ~

Dünyada meydana gelen ekonomik ve sosyal geli$me- l
nin h"z" ve niteli%i, bölgesel entegrasyonlar, pek çok alan- ~
da yenilik ve de%i$imlere yol açmaktad"r. Bunlara uyum sa%- J
lamak bizim aç"m"zdan ilci noktada önemlidir. • il

,,
Geli$imin bir ucunda, uluslararas" örgütlerde zeminini :,·

bulan çal"$ma standartlar"n"n yükseltilmesi ve bunlar"n dün- !
ya ticareti ile ili$kilendirilmesi yer al"rken di%er uçta ise 1
uluslararas" ekonomik rekabetin yo%unla$mas" bulunmaktad"r.•~
Böylece sosyal geli$me ve insan merkezli amaçlar ile bunu 1

'"gerçekle$tirecek ekonomik geli$imin önündeki engelleri bir 1
arada ele almak gerekmektedir. J

Çal"$ma ya$am"m"z" düzenleyen yasalar"n ça%da$ geli- i
$im çizgisine uygun biçime getirilmesi için, taraflarca öne- i#
~~en . ve -~nive~sitelerimizin çah$~a. ya$am" ile ilgi~ sa~g"n 1
ogret"m uyelennce olu$turulan "b"l"m kurulu"nun, oncelikle J
1475 say"l" !$ Kanunundan ba$lamak ve 2821. say"l" Sendi- j
kalar ile 2822 say"l" Toplu !$ Sözle$mesi, Grev ve Lokavt ;1
Kanununu ele almak üzere, bu yasalarda gerekli de%i$iklik ;I
ve düzenlemeleri yapmalar" kabul edil"ni$tir. Böylece sosyal j

il
diyalog içinde üretilecek çözümün sosyal faydas" daha bil- !
yük olacakt"r. i1

-~1
"Bilim Kurulu", Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl"- 1

'"%"n" temsilen üç, TÜRK-!# D!SK ve HAK-!° Konfederas- i
. ,1

yanlar"n" temsilen birer, Türkiye I$veren Sendikalar" Konfe- [~
derasyonunu temsilen üç olmak üzere, dokuz ö%retim üye- !

I
sinden olu$acak, sekreteryas" ise Çal"$ma ve Sosyal Güven- J

1
lik Bakanl"%"nca yürütülecektir. i
«<,;;_;0;,:fü;:\<i>M;:;;:;.;;-,.;:c,c,c\:>i:M"-''·:•i:;C;:;@;<:;;"•»'·.««x,»:❖ .S:i<-»M'»l.<i-w. ,· ·,"S\CS--i:,S";,:-x;._:,_._,,,,,"'''"''-'"<'-%""""'"''"'"'"-"-SS<i\,s,j
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Kurulun oybirli%i ile alaca%" kararlar herhangi bir çe-
f kince ileri sürülmeden taraflarca kabul edilmi$ say"lacak, oy
1 çoklu%u ile al"nan .kararlar da kabul edilmi$ say"lacak fakat
t bu konularda taraflar"n deklarasyon hakk" sakl" kalacakt"r.
.f
-:::•" Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl"%"n"n da en geç
i; Eylül 2001 sonuna kadar bitirilmesi dü$ünülen bu çal"$ma-
; lar sonucu elde edilecek tasar" metinlerini 2001 y"l" sonuna
1: kadar yasala$t"r"lmak üzere gerekli giri$imleri yapaca%"na
~· ili$kin bu protokol 26 Haziran 2001 günü imza alt"na al"n-
"i m"$t"r.

Ya$ar Okuyan
Bakan

Refik Baydur
T!SK

Genel Ba$kan"

Bayram Meral
TÜRK-!#

Genel Ba$kan"

Süleyman Çelebi Salim Uslu
D!SK HAK-!#

Genel Ba$kan" Genel Ba$kan"
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EK 3 '1
i
?j:·r,

Tarih:28.06.2001 !
Say":231/GB-030 }

1
1
]

Ya$ar Okuyan (Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakan"), 1
Refik Baydur (T!SK Genel Ba$kan"), Bayram Meraf '#

:•~

(TÜRK-!# Genel Ba$kan"), ve Salim Uslu (HAK-!# Genel :"
Ba$kan") ya 'gönderildi. !

·:~:J.
26 Haziran 2001 tarihinde Çal"$ma ve Sosyal Güven- 1

ille Bakanl"%"nda yap"lan toplant"da imzalanan Protokole ili$- ~
kin çekincemiz, sözkonusu toplant"da dile getirilmi$tir. Çe- ;,i.l

kincelerimizi daha aç"k olarak ifade edebilmek bak"m"ndan .
~a$a%"daki hususlar"n dikkatinize sunulmas" taraf"m"zdan ya- :!
!rarl" gö"iil"nü#tür. :~

1475, 2821 ve 2822 say"l" yasalarda demokratikle$me- ;
.~

yi sa%lamak üzere de%"$iklikler yap"lmas" Konfederasyonu- !!
muzun uzun bir dönemdir "srarla dile getirdi%i bir taleptir. •~

Takdir. edece%iniz gibi bu gibi çal"$malarin ba$ar"yla !
sonuçlanmas", taraflar"n kararl" ve olumlu yakla$"mlar"n" "s- [!

rarl" bir biçimde ortaya koymalar"yla mümkün olacakt"r. !
Konfederasyonumuz, haz"rlanm"$ olan i$ güvencesi yasa ta- il:,"
sar"s"n"n Ekim 2001 tarihine kadar TBMM'de ele al"nmas"- i:1

\
~I

Bilim Kurulunun çal"$malar"n"n sonuç verebilmesi ba- ;
kurundan bu ad"m"n at"lmas" gerekti%ine inan"yoruz. Bunun \i
gerçekle$memesi halinde yasalar"n ça%da$, demokratik ve !
ILO Sözle$melerine uygun hale getirilmesi konusunda ki 1

:~
Hükümet iradesine olan güvenin sars"laca%"n" dü$ünüyoruz. '~

I
•;·~w~-.-~~~-~·~r~w~··>-~~pw:~w•>•~."A~>~•~~~•s:•······~•7~-~--~-~qe·-w•···*•·~'!~- .•~.-.;~y-•w~---·-·.-~-~:x•'F~-&e/-;~y•0~•,s..~%~W•fe_w~v-«~...;.1e;+~-rn-~---.·-~--v~,.. -A
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r Böyle bir durumda Bilim Kurulunun çal"$malar"na ka-~
ti t"lmakta bir yarar görmeyece%imizi bilgilerinize sunar; bu
t:t' yaz"m"z"n toplant"da var"lan mutabakat uyar"nca, sözkonusu
~ Protokole muhalefet $erhimiz olarak eklenmesini talep ede-

li riz.
~::
f
l:::
m=t

li

Sayg"lar"m"zla,

Murat TOKMAK

Genel Sekreter

Süleyman ÇELEB!

Genel Ba$kan
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EK 4 J
i

Tarih: 11 Mart 2003 1
Say": 83/GB-012 1

SAYIN M!LLETVEK!L!, i. !
TBMM Gündemine sunulan I$ Kanunu de%i$ikli%i ile l!

ilgili yasa tasar"s", ça%da$ i$ hukuku ilkeleri, uluslar aras" j
çal"$ma standartlar", emek mücadelesi ile kazan"lm"$ haklar 11
yok say"lar~ d?zenlenmi$t~. Yap~~ak istene~ d_e~i$iklikler, :I
çal"$anlar"n "ht"yaçlar"n", "sternler"n", • beklent"lenn" kar$"la- •.;
maktan uzakt"r. Bugüne dek süreklilik kazanan krizlerin be- ,j
delini ödemek zorunda b"rak"lan emekçiler, bir kez daha be-
del ödemek zorunda b"rak"lmak istenmektedir.

Bu yasa tasar"s" ile öngörülen çal"$ma ili$kileri siste- J
mi eme%in metala$mas"n", eme%in al"n"r, sat"l"r, devredilir bir 1

. 1
mal haline dönü$mesini öngörmektedir. Eme%in korunmas" !
ile ilgili ça%da$ hukuk ilkesi terk edilerek, i$yeri, i$letme ve ~
i$veren ç"karlar"n"n emek haklan üzerinden sa%land"%" "es- ;1
nek" bir sistem olu$turulmak istenmektedir. . i.. . f

Ulkemizde çal"$anlar"n %60'" kay"t d"$" çal"$t"r"lmak- \
tad"r. Kay"t içinde çal"$anlar"n %50'si de asgari ücrete, ça- l
l"$ma sürelerine, fazla çal"$ma sürelerine, tatil haklar"na, i$- il
çi sa%l"%", i$ güvenli%i önlemlerine, yani !$ Kanununun em- j

J
redici hükümlerine tabi olmaks"z"n çal"$t"r"lmaktad"r. Bütün I
bunlar göz önüne al"nd"%"nda, ülkemiz çal"$anlar"n"n büyük 1
bir kesimi, çal"$ma ili$kilerinde büyük bir esnekli%in, keyfi- 1
li%in hüküm sürdü%ü ortamda kurals"z olarak çal"$t"r"lmakta- 1

"\
d"r. Bu gerçekler ortadayken Türkiye'de daha fazla esneklik i. ~

talebi hakl" de%ildir. 1
'~11

~;;.:,::;:::,;;~:~::::;:;:::.::::;:;:::.::;:;,;:;:;:;:;;;:;:;:;~:;:;:;::::~::::::::❖ :=;~~:::::.;{.~~;:;;,-:;~:::,,;:::::.:::::'.;:;:;:::::;.;:~::~:.~:;.:::;,,;;_:;:;;,'i:~'.,.:;:;::,:;:.;:·::~;,;:.;~-:.~:t::0::_:.:;::,;::-:;,,;.::::::-:;;:;;;«~"'-:__:;;:,,:;,.,_.;«~~""'-"''\.'\;ii'-;❖ :i<::...~:~g~;;.;,".,,".....:.:;,",,:;:..,,,,..:;;::; ;;,:«;;i
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[ Esneklik içeren bu maddelerin kimlerin gereksinimini
j kar$"lad"%" aç"kt"r. Bu gereksinimler, emekçilerin gereksinim-
leri de%ildir. Ekonomimizin geli$mi$lik düzeyi, sosyal koru-

1t
1( t"r.
1
1
: ve örgütlenme hakk"n"n korunmas", eme%in durumunun iyi-
, le$tirilmesi, çal"$ma ko$ullar"n"n insanc"lla$t"r"lmas", insanca
:~!!f ya$amaya yeterli bir ücret düzeninin sa%lanmas" gereklidir.
": Emekçilerin, çal"$ma ko$ullar"n", insan onuruna yara$"r bir
11 biçimde belirlemesine olanak sa%layacak, kolektif haklar"n"
1 kullanmalar" önündeki engellerin kald"r"ld"%" bir çal"$ma ili$-
! kileri sistemi, bu ülkenin tüm emekçileri için özlemimiz ve
fl iste%imizdir.
i::~:
l:
':::·f s"ras"nda, uzla$ma amac"yla gösterdi%imiz özverinin, anla$"l-
fi mad"%"n", yap"c" yakla$"m"m"z"n de%erlendirilmedi%ini görü-
;:: yoruz. TBMM'ne sunulan tasar" ile ilgili olarak;

l
.!:

man"n gereklili%i, çal"$anlar"n sürekli özveriye zorlanmas" ve
giderek a%"rla$an ülke ko$ullar" bu tasar"n"n yasala$mas" ha-
linde ortaya toplumsal maliyeti yüksek bir tablo ç"karacak-

Oysa bugün i$ yasalar"ndaki de%i$iklikler ile çal"$ma

Yasa tasar"s"n"n bütünü üzerinde yürütülen çal"$malar

As"l i$in bölünerek, alt i$verene verilemeyece%ine ili$-·
kin anlay"$"n temel al"nmas"n" (Md.2/ç),;;;.

fi Ça%da$ i$ hukukunda a$"lan ve Roma Hukuku ile Me-
f celle'den kalm"$ olan, i$çinin al"nmas", sat"lmas", devredil-
( mesi anlay"$"n" bugünlere ta$"yan; yasala$t"%" takdirde yay-
.! g"nla$acak ve me$rula$acak bugünün kölelik düzenini tan"m-
?:-

~ layan, "i$ sözle$mesinin devri", "ödünç i$ ili$kisi" gibi mad-
1 delerin tasar" metninden ç"kar"lmas"n" (Md:7 ,8),
[
~ •1 Belirli süreli i$ sözle$mesi kavram"n"n, yap"lacak i$in
~
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niteli%i ile objektif gerektirici nedenlere ba%lanmas"n" ve bu- lj
na göre tan"mlanmas"n" (Md.12), •~

::s!!
K"dem tazminat"n"n kazan"lm"$ hak niteli%i konusunda- t

ki duyarl"l"%"m"z"n gözetilmesini !
j

Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl"%"'nca haz"rlanan ~
.. .. -'!

tasla%"n ilk biçiminde yer alan, "Ucretin Gününde Odenme- •~
rnesi" ile ilgili maddenin yeniden tasan metnine al"nmas"n", 1

;:j

Çal"$anlar"n sonuçlar"ndan ancak toplu i$ sözle$meleri i
:,;

ile korunmalar"n"n olanakl" oldu%u, çal"$ma sürelerinin denk- !
le$tirilmesi gibi 1:11addelerin bu do%rultuda düzenlenmesini j]
(Md.64), 1

Telafi çal"$mas" gibi yeni getirilen çal"$ma biçimleri- J
nin, i$verence ko$ullar" tek yanl" belirlenen çal"$malar ol- 1
maktan ç"kar"lmas" amac"yla, "zorunlu nedenler" ve "benzer 1
nedenler" gibi ifadelerin metinden ç"kar"lmas"n" (Md.65), 1

!$ ve i$çi bulmaya arac"l"kla ilgili • olarak, "özel istih- 1
dam bürolar"n"n kurulmas"" ile ilgili yasa%" kald"ran, mad- ;
denin; ödünç i$ ili$kisinin mesleki faaliyet olarak sürdürül- 1
mesine ve i$çi simsarl"%"na yol açaca%" kayg"s" ile tasar" 1
metninden ç"kar"lmas"n" (Md. 91), l

J
TALEP ED!YORUZ W.

=~.. 1
Ulkemiz çal"$anlar"n"n hak etmedikleri bu düzenin ya- i

sala$mas" sürecinde belirtti%imiz konular"n ve istemlerimizin 1
"

de%erlendirilerek iradenizin bu yönde belirlenmesini dileriz. 1
J
"Sayg"lar"m"zla, t
1

Musa ÇAM Süleyman ÇELEB! i
j

Genel Sekreter Genel Ba$kan 1
:~

~
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r
!:
_:::-
-.::

~-

1t
f:r% Ülkemiz çal"$ma ili$kileri, uzun süredir gerginlik üre-
! ten bir süreçten geçerek, i$ güvencesi hakk"n"n yasala$mas"
-~ifi ve esnek çal"$ma uygulamalar"n"n yasalla$t"r"lmas" kar$"tl"-
t~· %"nda olu$turulan yapay bir gündemle çat"$maya do%ru gö-ti: türülmektedir. "Çal"$ma bar"$"n"" bozacak bu "srarl" tutum,
j toplumsal bar"$" da tehdit etmektedir.
;;:

t
~:

EK S
D!SK Yay"nlar"No: 36

i$ yasas" tasla%";
KURALSIZLIK YASALA$TIRILIYOR!

Bugün gelinen noktada, i$ güvencesi ve esneklik ko-
nular" kendi gerçekliklerinden kopuk; bilimsellikten, öngörü~
den ve toplumsal sorumluluk duygusundan yoksun bir bo-
yutta tart"$"lmaktad"r.

t
j
f~:
t..r1 Tart"$malar"n, önemine kar$"n, s"n"rl" bir kesim aras"n-
f da kald"%", konunun önemi ve çok boyutlu etkilerinin far-
~=f k"nda olunmad"%", TB:rv":M: Genel Kurulu'nda gerçekle$en gö-
t rü$melerde bile bu e%ilimin sürdü%ü üzülerek gözlemlenrni$-
t tir. Yürürlükteki !$ Kanunu'nu de%i$tirecek olan !$ Kanu"iu
# Tasar"s"n"n görü$ülmesi ve !$ Güvencesi Yasas"n"n yürürlü-
1 %ünün ertelenmesi giri$imi, sosyal politika aç"s"ndan örne%i
i az görülebilecek ve sonuçlar"ndan ders ç"kar"lmas" gereken
j bir durum ortaya ç"karm"$t"r.
1;
f
'frt çi ve yoksul kitlelere verdi%i sözleri unutan, uluslararas" söz-
rf le$rnelere dayal" yükümlülüklerini büsbütün göz ard" eden,
f yasa koymay" sosyal devletin gere%i olan "güçsüzün korun-
j'. •
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Bir yandan "ça%da$l"k" sözcü%üne her f"rsatta vurgu
yapan, ancak "hak" kavram"na bu denli uzak kalan, emek-
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mas"ndan yana kural koymak" olarak de%il, bir tarafa tan"n- j
m"$ hakk"n kar$"l"%" olarak gören ve yasalarla sosyal adale- r!
ti gerçekle$tirmeyi de%il, bedel ödetmeyi gözeten bir anlay"- j
$"n varl"%", ülkemiz insanlar"ndan yana duydu%umuz kayg"- i
y" derinle$t_irmi$tir. il

:"
Çal"$ma ili$kilerinin sa%l"kl" i$lemesi, i$yerlerinde ça- j

l"$ma bar"$"n"n sürekli k"l"nmas", çal"$anlar"n evrensel hakla- :i
nn" özgürce kullanmalar" sa%lanmadan, bu yolda etkin, ina- 1
n"l"r ve korumac" giri$imlerde bulunmadan; üretimin, verim- 1
lili%in ve refah"n artmas" gerçekle$emeyece%i gibi, sosyal :J
adaletten uzakla$an ve güçlüden yana taraf olan :bir anlay"$ i
toplumsal bar"$" korumaya da yetmeyecektir.

Bu temel kayg"dan hareketle D!SK, temsil etti%i kesi- /
min ç"karlar"n" koruma görevi ve toplumun tüm kesimleri ••
için duydu%u sorumluluk duygusu ad"na, gündemde bulunan i!
sosyal haklara ili$kin görü$lerini ve hak kay"plar" yaratacak ••
emek kar$"t" giri$imlere ili$kin kar$" ç"k"$ nedenlerini kamu-
oyu ile bir kez daha payla$mak gere%i duymu$tur. !
:ll:;;A:b~: ,::!~:::~:: yürürlükten 1

kald"racak olan ve halen TB:tvnvr Genel Kurul gündeminde f
olan "!$ Kanunu Tasar"s"" ile bireysel çal"$ma ili$kilerinin 1
"esneklik temelinde yeniden yap"land"r"lmas"" istenmektedir. ll

Esneklik, günümüzde tüm dünyada i$gücü maliyetleri- 1
ni azaltmak .ve rekabet edebilme ko$ullar"n" güçlendirmek 1
için kazan"lm"$ emek haklar"n"n geri al"nmas", ücretlerin 1
azalt"lmas", çal"$anlar"n yaln"zla$t"r"lmas", kurals"zla$t"rma ve f

\l

düzensizle$tirme anlam"na gelen bir dizi uygulamay" tan"m- f
lamaktad"r. 1

'~&
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Yasa tasar"s" ile getirilmek istenen düzenlemelerle;

1 • !$gücü piyasalar"n"n esnekle$tirilmesi,
tf I Çal"$ma ve çal"$t"rma ko$ullar"n"n i$çinin ki$isel ni-
li teliklerinden soyutlanarak i$veren taraf"ndan tek yanl" belir-
;:! lenir hale getirilmesi,
1 1 !$çinin çal"$ma ve dinlenme sürelerinin parçalanarak,
il keyfili%e olanak verecek biçimde düzenlenmesi,f •
i I Ücretin sosyal niteli%inin göz ard" edilerek esnekle$-
1 tirilmesi,
-~.f I Gelir güvencesinin ortadan kald"r"lmas" istenmektedir.

i Gerçekte; günümüzde esneklik, çal"$ma ili$kilerinin her;:
f alan"nda ve her boyutta, kriz ko$ullar"n"n sa%lad"%" uygun
1 ortamda, yayg"nla$t"r"lm"$t"r. Kay"t d"$" ekonomide geçerli
! çal"$ma ili$kileri "kurals"zl"k"t"r. Esnekli%in yasa hükmü ola-
j rak düzenlenmesiyle s"ra, mevcut uygulamaya me$ruiyet ka-
:::.J zand"rmaya gelmi$tir. Amaç, esneklik ve kurals"zla$t"rman"n
! s"n"rland"r"lmas" ya da emek aç"s"ndan ortaya ç"kan olumsuz
1 sonuçlar"n"n telafi edilmesi de.%il, çal"$ma ili$kilerinde "es-
i nekli%in sürdürülebilir" olmas" için elveri$li ko$ullar"n yara-
il t"lmas"d"r.
;.;

f Do%as" gere%i esnekli%in bireysel çal"$ma ili$kileri kap-
?·

~ sam"nda yasa ile düzenlenmesi ya da s"n"rland"r"lmaya çal"-
:'fi $"lmas" olanakl" de%ildir. Sa%l"ks"z bir endüstri ili$kileri sis-
i temi içinde esneklik uygulamalar", yasa ile çizilen s"n"rlan
f zorlayarak yayg"nla$ma e%ilimini sürdürecek ve i$çi ile i$-
i verenin yüz yüze kald"%" bir ili$ki içinde güçlüden yana so-
f nuç do%uracak biçimde varl"%"n" koruyacakt"r.
B;
1/,

~ Bugün gündemde olan, "!$ Kanunu Tasar"s"", çal"$ma
f.·
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ya$am"nda koruyucu ve kolektif yönelimleri tümüyle ortadan J. "
kald"rmay" amaçlayan ve kurals"zl"%"n yasalla$t"nlrnas"n" ön- I
gören bir anlay"$" yans"tmaktad"r. Gerçekle$tirilmesi dü$ünü- !
len düzenlemeler, eme%in gereksinimleri de%ildir ve ortaya 1
ç"kacak sonuç da eme%in gereksinimini kar$"lamaktan uzak- ll

:::
t!r. ll

~
!# YASASI TASARISININ GÜNDEME GEL!#! t

!$ Yasas"'m de%i$tirme giri$imleri, yukar"da belirtilen- 1
lerin yönlendirdi%i bir süreç içinde, uygulanan ekonomi po- j
litikalar"n sosyal politikalar" görmeyen, yok sayan ve gide- 1
rek yok etmeyi hedefleyen öncelikleri aras"nda gündeme ge- 1
tirilrni$tir. !

1971 tarihli 1475 say"l" !$ Yasas", i$ sözle$mesinin fes- 1
hi aç"s"ndan i$verene serbestlik tan"yan hükümleri ile gün- j
celle$tirilmesi gereken eskimi$ hükümleri d"$"nda; sosyal ko- il
roma içeren, Uluslararas" Çal"$ma Örgütü (ILO) sözle$mele- !
rine uygun olarak düzenlenmi$, ~lusl~aras" normlara uygun- !
h"k ta$"yan, uygulamada yerle$m"$ b"r yasad"r. 1

*Uluslararas" Çal"$ma Örgütü, ILO'nun "Hizmet !li$ki- 1
sine !$veren Taraf"ndan Son Verilmesine !li$kin 158 say"l" 1
Sözl~~mesi"nin .. 1=94 ~"~nd~ ülkemizce onaylanm"$ olmas", 1
bu sozle$me hükumlenmn "ç hukukumuza yans"t"lmas" aç"- !
s"ndan i$ güvencesini gerçekle$tirecek düzenlemeler yap"lma- ~
s"n" gerektirmi$tir. Bu nedenle, !$ Yasas"'n"n i$verene i$ten !
ç"karmada serbestlik tan"yan hükümlerinin de%i$tirilmesi; i$- 1
ten ç"karmada i$verene neden bildirme ve geçerli bir nede- !

~t
nin varl"%"n" kan"tlama yükümlülü%ü getirilmesi ve fesih i$- ij
leminin yarg" denetimine tabi tutulmas" konular"nda düzen- 1

• ~
leme yapma zorunlulu%u do%mu$tur. !

1~
l
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[ K"saca i$çinin çal"$ma hakk"n"n korunmas" anlam"na
!f gelen i$ güvencesinin yasala$mas" ile ilgili olarak bir çok
,'1 yasa tasla%" haz"rlanm"$; ancak bu taslaklar, i$verenlerin gi-
t ri$imleri sonucu TBMM'ne sunulma a$amas"na dahi geleme-
1 den, çal"$ma ya$am"n"n gündeminden ç"kar"lm"$t"r.
t! Konuyla ilgili olarak, 57. Hükümet döneminde ba$la-
1' t"lan ilk çal"$malar, i$ güvencesine yönelik olmu$tur. Çal"$-! ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl"%" taraf"ndan, "AB Kat"l"m
1/ Ortakl"%" Belgesi" ve "Ulusal Program"da belirlenen hedef-
[: ler do%rultusunda, sosyal taraflar"n kat"l"m"yla "!$ Güvence-
rl si Kanunu" çal"$malar" ba$lat"lm"$t"r.
t
füri ve sonradan bu biçimiyle bile i$veren kesimi taraf"ndan ka-
:::1 bul edilmeyerek engellendi%i anla$"lan bu giri$imleri sonuç-
I suz kalm"$t"r. Ba$lang"çta, i$ güvencesini sa%layacak hüküm-
J1 lerle birlikte k"dem tazminat"n"n da kald"r"lmas" gerekti%i ile
t s"n"rl" olan i$veren talepleri giderek, "i$ güvencesi bir hak
l olarak tan"nacaksa, çal"$ma ili$kilerinde de esneklik yasalla$-
fi t"r"lmal"d"r" dayatmas"na dönü$mü$tür.
\';,:1 !$veren kesiminin "esneklik" ve k"dem tazminat"n"n be-
t sab"nda her y"l için as"l al"nacak ücretin 15 güne indirilme-! si istemi nedeniyle; sosyal taraflar aras"nda bir anla$ma ger-
i çekle$ememesi üzerine, Bakanl"k, i$ güvencesi kanun tasan-
( s"n"n, hükümet ve sosyal taraflar"n önerece%i bilim adamla-
f nndan olu$acak bir "Bilim Kurulu" taraf"ndan haz"rlanmas"
i önerisini gündeme getirmi$tir. Böylece, "!$ Güvencesi Ka-
j nun Tasar"s""n" haz"rlama görevi, 07 #ubat 2001 tarihinde1 yap"lan bir toplant"da, 9 bilim insan"ndan olu$an "Bilim Ku-
l rulu"na verilmi$tir.
~
f{~
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Hükümetin, gerçekte yetersiz bir i$ güvencesi sa%layan

"Bilim Kurulu"nun görevlendirildi%i bu toplant"da, sos-



yal taraflar, "!$ Güvencesi Kanunu Tasans""n"n haz"rlanma- j
s"ndan sonra ayn" kurulun; tüm çal"$ma yasalar"n" ele ala- ~
rak, ILO sözle$meleri ve uluslararas" standartlara uygun, li
ça%da$ ve demokratik bir çal"$ma mevzuat" olu$turmas"n" is- #

,;

temi$tir. j,,
Bilim Kurulu, "i$ güvencesi" ve "k"dem tazminat" fo- ~

nu'_' i~e ~lgili kanun taslaklar"n" haz"rlam"$ v_~ 4 ~ay"s 2001 1
tar"hl" b"r tutanakla Çal"$ma ve Sosyal Guvenlik Bakanl"- ~
%"'na ~unmu$tur. Tutanakta; "... önerilen bu de%i$ikliklerin, 1
ba$ta i$ Kanunu'nun ilgili maddeleri olmak üzere di%er hü- r.j

kümlerinin de bütünüyle ele al"nmas"n" gerekli k"ld"%"" ve 1
"... Aynca son y"llarda çal"$ma hayat"nda gözlemlenen eko- 1
nomik ve teknolojik geli$meler, uluslararas" ve uluslar üstü ·"i

örgütlerce kabul edilen normlar dikkate al"narak i$ kanunla- ·•
n, Sendikalar ve Toplu !$ Sözle$mesi Grev ve Lokavt Ka- i!
nunlar"n"n da gözden geçirilerek yenilenmesinde" zorunluluk !·J.
bulundu%u belirtilmi$tir. I

·:1

Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl"%" ile sosyal taraf- i
lar aras"nda imz~lanan 26 Haziran 2001 gü~lü "Protokol" ii:;
ile, 1475 say"l" i$ Kanunu, 2821 say"l" Sendikalar Kanunu '.. :.
ve 2822 say"l" Toplu i$ Sözle$mesi, Grev ve Lokavt Kanu- i
nu'nu ile ilgili çal"$malar" yapma ~örevi de "Bilim Kuru- ;l
lu"na verilmi$tir. Ayn" protokolle, bu çal"$malar"n en geç !

:~
Eylül 2001 sonuna kadar tamamlanmas" ve Çal"$ma ve Sos- j
yal Güvenlik Bakanl"%"'n"n bu çal"$malar sonucu elde edile- !
cek taslak metinlerinin ayn" y"l sonuna kadar yasala$t"r"lma- ~
s" için gerekli giri$imleri yapmas" da kararla$t"r"lm"$t"r. 1

1
Konfederasyonumuz, Bakanl"%a gönderdi%i 28.06.2001 ~

günlü muhalefet $erhi niteli%indeki yaz"s"nda, "!$ Güvence- 1
si Yasa Tasar"s""n"n Ekim 2001 tarihine kadar TBMM'de 1

I
.;-;::..-:-u:-;::;.;::;;..;:;~-;fM·:v;=;-;,;-;,;;;=;:;~=;:;:x~:.,.:~;:;.;-.~.;:;.;~,;-;-;;,::;._,;.;;_,;.;'.>:~,;-;;-;,;"'.;-~;-;~:.-.«~::-;-.:;;,,;:;-.,;-;-;:;:.::,-;.::.;:.,;;.¼;-~;-;-.-~;~-..~._._~~:..«,";.-.~,,._.;.;-.,~,-;:;:~.;:::C;i;,-;.;~-.:.;;:..-..,~,««-~,,-:.:;:.~-..:x--:~-.~"-"'',;;'~~;;.."-._~i
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1 ele al"nmamas" halinde Bilim Kumlu'nun çal"$malar"na ka-
~ t"lmakta bir yarar görmedi%ini" Bakanl"%a ve di%er sosyal
) taraflara bildirmi$tir.
~1 !$ güvencesinin bir an önce ya$ama geçirilmesini sa%-
fj lamak amac"yla olu$an uzla$may" saptayan ve kamuoyuna,,
1 kas"tl" biçimde "gizli protokol" olarak yans"t"lan belgeye da-
l yal" olarak, herhangi bir yetki devri ya da pe$in kabul söz
1 konusu olmaks"z"n, bilim insanlar"ndan, nesnellik, tarafs"zl"k,
~'l uluslararas" normlara uygun ve hiç ku$kusuz i$ hukukunun
i temel felsefesi ile uyumlu bir çal"$ma yapmalar" beklenmi$-
1 tir.
l:t Haz"rlanm"$ olan "!$ Güvencesi Kanun Tasar"s"" ile
l "K"dem Tazminat" Fonu Kanun Tasar"s"", i$veren kesimi ta-
l raf"ndan yöneltilen ele$tiriler ve kar$" ç"k"$lar nedeniyle, Ça.:r .
fil l"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl"%" taraf"ndan Ba$bakanl"-
!. %a gönderildi%i halde, bir türlü, kanunla$t"r"lmak üzere
j TBMM'ye sevk edilmemi$tir. Ayn" günlerde, T!SK Yönetim
f Kurulu Ba$kan"'n"r", genel kurullar"nda yapt"%" konu$mas"n-
! da, !$ Güvencesi Yasa Tasar"s"n" bir y"ld"r Ba$bakanl"kta
{ beklettiklerini aç"klamas", bu gecikmenin nedenini aç"klamak-
:,:

f tad"r.r! Çal"$malar"n bütünü ile ilgili olarak, protokolde öngö-
1 rülen takvime uyulamam"$ ve haz"rlanan metinle~ üzerinde-
1 ki tart"$malar"n sürdü%ü bir a$amada; yakla$an ILO Genel
i Kurulu'nda yap"lacak görü$melerde, 158 say"l" ILO Sözle$-
l mesi uyar"nca Hükümet taraf"ndan "baz" çal"$malar"n yap"l-
~;-

~ <l"%"n" kan"tlamak amac"yla" Bakanl"k, "!$ Güvencesi Yasa
j Tasar"s""n" TBMM'ne sunmu$tur.
! TBMM'nin, 2002 y"l" içinde "erken genel seçim" ka-l rar" almas" için toplant"ya ça%r"ld"%" bir dönemde, TBMM
~;r✓,;;,;;,;;,;::;:;,,;,;,.;;.,g✓ ,;;,;,;J;.,ü///hr;,-;y,.,,,/&,1/H.-W✓..!,/,<¼'ü."..-;r,W"/,:ll'/;,,q,:;.,;.....,-_,.,.,,,;,;,,,.-4-;,;.,///h~;,,.,.,,.,;,✓,;-n:=:-;,;,,1,::¾:-;;;:,;,;:;:,;~;:.;:;.~;;.;:;;,;,y;,.,.;:;..;~::,;v;:;,;j~;,;,::;.~:;-:~;:,::;,;<-,:,;::,;:;:;.;,:~.;,,;«-:.;.~:_-:❖
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gündeminde bulunan !$ Güvencesi Yasa Tasar"s" görü$üle- \]
rek, 09.08.2002 gün ve 4773 say" ile yasala$m"$t"r. !

Bu tarihe kadar i$ güvencesi ile ilgili yasa taslaklar"- ~
n"n "sümen alt"nda bekletilmesini" sa%layan giri$imlerin; ye- 1
rini, "i$ güvencesinin uygulamas"n"n engellenmesine" b"rak- il
mas" nedeniyle, yasan"n yürürlük süresi 15 Mart 2003 ola- ~
rak belirlenmi$tir. Genel Kurulda yap"lan görü$melerde, bu ~

I

süre içinde !$ Kanunu'nun bütünü üzerindeki çal"$malar"n da J
so~uç~~d"i.-"larak, TBMM'ne sunulmas"n"n beklendi%i ifade 1
ed"lmi$t"r. i

i
Böylece, uluslararas" bir sözle$meden do%an evrensel ~

bir hakk"n iç hukuka yans"t"lmas" zorunlulu%undan kaynak- (i
lanan bir düzenleme olan !$ Güvencesi Yasas" ile i$veren- ;l
lerin gereksinimlerini kar$"lamak için gündeme getirdikleri 1
kurallar" içeren !$ Yasas" de%i$ikli%i, anlam", a%"rl"%" ve ni- /J

"1
teli%i ayr" olan iki süreç, birbiriyle ili$kilendirilmi$ ve ça- t
I"$ma hayat"nda gerginli%i art"ran bir süreci ba$latm"$t"r. 1

'j
I
';\
j
]

TBMM'nde görü$ülmeye ba$lanan ve Hükümet taraf"n- i
dan Meclis Genel Kurulu gündeminde bekletilen Yasa Ta- !
sans", çal"$ma ili$kilerini kökten de%i$tirecek, dolay"s"yla 1
tüm toplumsal yap"y" etkileyecek yeni bir sistem önerisidir. 1

. a

Bu sistem, i$yeri tan"m"ndan ba$layarak, sözle$me tür- 1
lerini, çal"$ma biçimlerini, çal"$ma ili$kilerini, ücret model- !
lerini, i$çi ve i$verenin haklar" ve yükümlülüklerini, çal"$ma !
sürelerini yeniden tan"mlamakta ve de%i$tirmektedir. Bu ya- 1
n"yla sadece günümüzü de%il, do%uraca%" sonuçlar aç"s"ndan 1

I
gelece%i de ilgilendirmektedir. !

;1~~
~~·~·;;•w:·•-·.w•v··.•:~M•(..·~•h..•·········-·:··•·:··-~·-•··~...,.X•w•✓0•~0•~;•e~•~···•·.·····~•0··~·Y··'m•">~·~-ii·•·~-~-Y·-'k;•r-••·v.•v•·)<v-••w•~-~•:··½·K~•-·F·W·~•-v•;\..N~~
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"!# KANUNU TASARISI" !LE !LG!L!
DE' ERLEND!RME VE ELE#T!R!LER



" Tasar"da, . ülkemiz ko$ullan ile ba%da$mayan, ekonomi-! mizin gerçekleri ve geli$mi$lik düzeyi ile örtü$meyen bir
:,:;.t çok yeni kavram ve kurum, geli$mi$ ülke yasalar"ndan ya-
~:•f p"lan al"nt"lar, çeviri metinler olarak yer alm"$t"r. S"n"rl" ya
1 da istisnai olarak kalmas" gereken bir çok konu, genel ve
!, yayg"n uygulamalara yol açacak hükümlere dönü$türülmü$-
~t tür.
i:
ill Tasar"n"n genel gerekçesinde, insanl"%" onurland"ran bir
ti geli$mi$lik düzeyini tan"mlayan, i$ hukukuna ça%da$ bir ni-r! telik kazand"ran, sosyal hukukun temel ilkesi olan "eme%in
, korunmas"" ilkesinden hiç söz edilmemi$tir. Madde gerekçe-
f, Ierinde de, vurgulanan kavramlar, yaln"zca i$letme gerekle-[

":: ~$~~::~:n g:;;:k:i!mli~~er:: ~=:!::a:,o$;~~:~:"r~l!ir:::~
:::j %in korunmas" ilkesi, evrensel bir yakla$"m olman"n ötesin-i de, i$verenler için de emek üretkenli%i ve verimlili%i aç"s"n-
f dan göz önünde bulundurulmas" ve kollanmas" gereken ak"l-
rji c" bir ilkedir.
r
:.=:
~: !$çinin korunmas" amac"yla emredici kural koyma il-
j;:

:.1.i.•• kesi terkedilmi$, i$çinin korunmas" amac"yla i$verenin söz-
! le$me özgürlü%ünün s"n"rland"r"lmas" biçimsel düzeyde tutul-
* mu$tur. Yasa tasar"s"n"n bütününe egemen olan bu yakla$"m,t! i$ hukukunun temel felsefesine ayk"r" anlay"$ de%i$ikli%ini ve
j dönü$ümü somut olarak yans"tmaktad"r.
tl Emek, "i$" ve "i$yeri" ölçe%inde biçimlenen bir hukuk
j sistemi içinde i$çinin ki$ili%inden soyutlanarak, 19. Yüzy"l
1 ko$ullar"na çekilmi$tir.
-!1 Tasar" ile gerçekte yeni, "güvencesiz", i$, i$yeri, ücret,
i çal"$ma ko$ullar" ve hatta i$verenin sürekli de%i$ti%i ve fark-
1 l"la$t"%" bir bireysel çal"$ma ili$kileri sistemi olu$turulmak is-
~»;;:.~r;-4;,;../,,¼.~~//..;:-//.-;..,,~::--;,////,!✓,.· ...»/✓/✓ ..:.::h~»¼f/;g;-;,;,,;-..-✓.¼:#'✓/✓k,✓..,~;-;,4/4w,:;,;,:--......-.-✓../.;;.;--;:,;;,,:,»;,;.~.,-;,;,;,-.-;,..;.;:~:,;,;,;,;~✓ --::=.;;.-✓ -•;=;:;:;❖ ;-::.-,..,.-...:.::.❖ =•:-;-::;:;:;:;:;.;:;,;-::;-:,::;.;;:;.;:::~:-:-:-=-=::-.-::.-;-»
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tenmektedir. !$çinin yapmakla yükümlü oldu%u i$, i$çinin ki- i
$isel özelliklerinden, ya$am beklentisinden, yeteneklerinden, 1
kariyer iste%inden soyutlanmaktad"r. !$, i$veren: ve i$yeri, i$- 1
çi aç"s"ndan de%i$ken ve belirsiz kavramlara dönü$türülmek- ~
tedir. !$çinin i$verene ba%"ml"l"%", sermayenin tahakkümüne !
dönü$mekte ve emek için 19 yy ko$ullar"ndaki ba%"ml"l"k 1
ili$kisine geri dönülmektedir. - j

l
?$~• _kav~~ .~~':'resind: biçim_Ienen s~eçler_ olu$~~~- 1

maya, "$"n"n surekl"l"g" ve guvences" olan b"r çekirdek "$gu- j
' 1

cü ile merkeze giri$ ç"k"$" denetlenebilen, (engellenen ya da 1;
desteklenen) yedek i$gücünün olu$um ko$ullar" yarat"lmaya ;
çal"$"lmaktad"r. i

I
Tasar"da öngörülen çal"$ma biçimleri ve sözle$me türle- ~

ri, i$çin~n geli~ gü~encesi~ ~~hdit ~~me~edir:. Bu ~ede~e olu- ~
$acak p"yasa ucreti, yeterl" ucret duzey"ne yükseltilmes" gere- i.!
ken asgari ücretin de uygulanmas"n" engelleyecek, asgari üc- 1
retin sosyal niteli%ini ortadan kald"racakt"r. Çal"$ma süresi, i$- "·
çinin ya$ama süresi ile iç içe geçmekte, esneklik uygulama- J

'*lar" ile, i$çinin ya$ama süresi ve çal"$ma süresi tan"mlanamaz ~
olmaktad"r. !$çinin toplumsal kimli%i göz ard" edilmekte, top- j
lumsal al"$kanl"klar" de%i$tirilerek ya$am biçimine müdahale l!
edilmekte, tatil ve dinlenme süreleri k"s"tlanarak ya da· kulla- j
n"lamaz hale getirilerek, eme%in kendini yeniden üretim sü- !.,
reçleri s"n"rland"r"lmaktad"r. i

j
. Tasar" ile çal"$ma ili$kilerinde köklü bir anlay"$ de%i$ik- ~

'~
li%i gerçekle$tirilmektedir. 1475 say"l" Yasan"n sistemati%ine !
ba%l" kal"narak, çal"$t"rma biçimleri, sözle$me türleri, i$ bulma 1
hizmetlerinin özelle$tirilmesi gibi konularda var olan esneklik !
biçimlerine me$ruiyet kazand"rma, uygulamada yayg"nla$an ku- 1
rals"z çal"$ma biçimlerini yasalla$t"rma istenmektedir. l

]
..;;,;,.;:~;;:»~:.$:~:,;;.:~:;;;;~:::x::•:}~:;:;_,;:X'.:-.~:;;;:..;;;;~.;~~--;-;s.v;;.,;;,;..;~:.::-;,;:::..:.,i,,;;;,:;;;,,:,-:..::..:.:::;:::~"x~,;~-..:;~,;.;,:..:'.:•:-..,~~:.,;_.::_,,;:~,.;.~•~;-;1;.;.~~:;,-x,.:;;;,:..:,:.:.;;;;:.,::.,~,,,,-:..:~-;;.:-..,~:-..,~;,~·::.,,;.;:,x,~,\x~,')"~~~:;,,:..;,;,..;,,~J
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t Tasan ile as"l i$in bölünerek alt i$veren uygulamas"-
l n"n yayg"nla$t"r"lmas"na olanak tan"nmakta, sendikal haklar"ntf kullan"lmas" önündeki en önemli engellerden birini olu$turan
"i alt i$veren yarg" içtihatlar" ile ula$"lan noktadan daha geri
! bir noktaya ta$"nmaktad"r. Bir i$yerinde, mavi yakal" ve be-
j yaz yakal" i$çi ayr"m"n"n ötesinde; ta$eron i$çisi, ödünç i$-

· l! çi, k"smi süreli çal"$an i$çi, i$ payla$"m" ile çal"$an i$çi,
1 ça%r" üzerine çal"$an i$çi, devir sözle$mesi ile bir ba$ka i$-
f verene devredilmi$ i$çi ayn" anda ve bir arada bulunabile-! ~~/"::::;~;ç:~"!~U:~:~:ce::•bilecek, i$e

! Getirilmek istenilen sistem, eme%i bölecek, parçalaya-
E!...•.·•,•.· cak ve i$veren kar$"s"nda yaln"zla$t"racakt"r. Bu durumda,
. "i$yeri"nin toplumsal i$levi ve niteli%i de ortadan kalkm"$
~-l olaca%"ndan, çal"$ma ko$ullan, sözle$me türleri ve içerikle-r
t ri, ücret durumlar" birbirinden farkl" olan çal"$anlar", sendi-
:!;} kalarla bulu$turmak, farkl" ç"karlar" ortakla$t"rmak, ortak ç"-
1 karlar temelinde bir araya getirmek, bugünden daha zor ve
l karma$"k olacakt"r. Gerçekte amaçlanan da i$çinin i$veren
J kar$"s"nda güçsüz ve yaln"z b"rak"lmas" ve dayan"$ma duy-
~--t gusunun ortadan kald"r"lmas"d"r. 2821 say"l" Sendikalar Ka-l nunu ile ve 2822 say"l" Toplu !$ Sözle$mesi Grev ve Lo-
1 kavt Kanunu'nda kökten bir de%i$iklik yap"lmadan bu siste-
j min yürürlü%e girmesi, sendikal haklar"n kullan"m"n" uygu- .
~• lamada olanaks"z k"lacakt"r.

J • Yeni kavramlar olarak tan"t"lan, "i$ sözle$mesinin dev-
i ri", "ödünç i$ ili$kisi" gibi uygulamalar eme%in metala$ma-
:;;! s" sonucunu do%uracakt"r. Roma Hukuku ve Mecelle gibi ar-
1 kaik hukukta kalm"$, ça%da$, sosyal hukukla a$"lm"$ olan,
f i$çinin sat"n al"nmas" ve i$çinin bir sözle$menin konusunu
&~t
;!,,,!!!,;,;;,.~:;;.-7,"·r,~.;""~///.!!'!!·:r/4~t.:-m'-"'!',...;-,1,~:;;,;::;;;;'-"'!',;i;,/l'"'·»;,✓.!"'!!!·:,-~;,"'';.j½",;;,;,4-!l!/M"Y,:,q!;!'!!!·:r;~ll'!l!-.,;-,;..-;!"'!!l;»~""m;"'w.M"",.;,;-;Mll'!l!••m,!!'-!';:,,;:;;!"!!;;:,..-...✓ ,ll'!l!-:,;,/,.;""'·,;-.:M!"llll,4;:!"llll;;...;:,;;""{'i',::"";;.:-;,:;,""·=~;.;.~!"llll:;;;,,✓ -!"llll_;:;:;:::,!'!l!,:;;,;b!"!!.;:;;;,;-:,""-"··;:;:!"llll:;:;,;;;.!'!l!,f.i.::.""':;:;:;;,"'-"'··;~.,;::"'-"'-;:;:;:;,.,"""-'···;•;:;,'-';:;:;:.-,..'-!l!I!!.-.·.;;:.,'-!!.!"-:;:.-.
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olu$turmas" gibi konular bugüne ta$"nmak istenmektedir. !$ ;
sözle$mesinin i$çinin ki$ili%ine ba%l" bir sözle$me oldu%u ve 1
i$verenin i$çinin ki$ili%ini tan"ma borcu oldu%u gerçe%inin !
unutulmu$ olmas", sosyal devletin görevi olan i$ bulman"n, 1
özel istihdam bürolar"nca yerine getirilmesi ve ödünç i$ ili$- :_}

1
kisinin i$ bulma faaliyeti olarak kurumsalla$mas"n" da ard"n- l
da getirmektedir. !$ bulma faaliyetinin özelle$tirilmesi, eme- "_• .
%in al"n"r sat"l"r bir mal haline dönü$türülmesi ve emek tize- J
rind~n rant sa%layan anlay"$"n me$rula$mas" anlam"na gele- i
cekt"r. 2

Sözle$me serbestli%i ilkesi, i$verene tan"nan tek yanl" 1
bir hakka dönü$türülmektedir. !$veren diledi%i türde sözle$- 1
me yapma hakk"na sahip olabilecektir. • ;1

Belirli süreli i$ sözle$melerinin i$in niteli%inden soyut- tll

lanmas", i$ güvencesi ile ilgili hükümler belirli süreli söz- ;
le$mey_le_ çal"$anlar a~"s"ndan uygulanmayaca%"ndan, i$ gü- •·":
vences"n" yok edecekt"r. . \

Çal"$ma ko$ullar" i$veren taraf"ndan tek yanl" olarak fi;
de%i$tirilebilecek, bu yolla, i$ sözle$mesi bir tür "ba%"ml"l"k ••
ili$kisi" ve "kölelik akdine" dönü$türülebilecektir. !$çinin i$ !
sözle$mesinin devri ve ödünç i$ ili$kisi olarak tan"mlanan ~
kiral"k i$çilik, bu anlay"$"n kan"ksanmas"na arac"l"k edecek- j
tir. Çal"$ma süreleri ile ilgili olarak tasar"da yer alan es-1
neklik düzenlemeleri, belirsizli%in ve keyfili%in yasala$t"r"l- 1
mas" giri$imidir. !$çinin yaln"z ve korunmas"z b"rak"ld"%" bir "1
çal"$ma ili$kileri sisteminde, ancak bir toplu i$ sözle$mesi- j
nin konusu oldu%unda çal"$anlar"n korunmalar"n"n olanakl" ~
oldu%u konular, i$verenlerin tek yanl" belirleyebilecekleri ça- l

J

l"$ma kurallar"na dönü$türülecektir. ~
;.:•··· • ·.·.•. ••• •;,· ·.·;.;;: ·.•.•:· ·,;;:;•:.-,;v,7:.y" • ·.·.•·:·.:..;.;;;,;_.;.;:;: :;,• • • ;:; ;.·,·.·,: ';%;'/M;;'<:~:.:.;·•: ·-·-:;:t<••;·/.~--fV:••i.YA'·-·. ··-··r•;.:;::R::..:.":/1'•\: •;..•;,:•·<;:/.i,\,U•~·,· ><'Y.;:•V:'~
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f Haftal"k çal"$ma sürelerinin, i$letme gerekleri gözetile-
! rek günlük de%i$en sürelere dönü$türülebilmesi, bu yolla faz-
1 la çal"$ma ücreti ödenmeksizin 11 saate kadar çal"$ma zo-
1 runlulu%u; denkle$tirme sürelerinin y"l"n neredeyse yans"n"
! kapsayacak biçimde uygulanmas"na olanak sa%layan, zorun-
i 1u nedenler ve genel ekonomik kriz gibi i$yeri ve i$letme
i: gerekleri aç"s"ndan tan"mlanan kavramlarla; i$çinin çal"$ma
! ko$ullar"n" de%i$tirmeye yönelik düzenlemeler, bireysel çal"$-
" ma sözle$meleri ile çal"$mak zorunda b"rak"lan i$çiler için! uygulamada tam anlam"yla kurals"zl"%a dönü$ecektir.
t
{:

t~:
~:;.;:1 fonlar"n sorumlulu%una aktar"lmak istenmektedir. !$verenin
j ödeme zorlu%u içinde bulundu%u dönemlerde, i$çinin ücret
J kayb"m önlemek gerekçesi ile !$sizlik Sigortas" Fonu içinde
1 küçük bir kat"l"mla "Ücret Garanti Fonu" olu$turulmas", tic-
i retsiz izin uygulamalar"n"n yasalla$t"r"ld"%" "k"sa çal"$ma sü-
1 resi"ne ili$kin "k"sa çal"$ma ödene%i"nin de ayn" biçimde !$-
i sizlik Sigortas" Fonundan ödenmesi öngörülmektedir. !$çiye
ji yap"lacak ödeme olmas" nedeniyle, olumlu gibi görünmesi-
; ne kar$"n, bu düzenlemeler, eme%in gereksinimlerini kar$"la- •
i maktan uzakt"r. Gerçekte bu düzenlemeler ile i$veren ve i$-
!c
~ letmeye ait yükümlülüklerin; i$çi, i$veren ve devletin katk"-
1 s" ile olu$turulan ve kamusal niteli%i ol~ bir fona aktanl-
1 mas", ki$isel ya da kurumsal risklerin kamusal fonlar arac"-
! l"%" ile sigorta edilmesi, istenmektedir.
i:! K"sa çal"$ma süresi için öngörülen düzenleme ise tü-
l müyle i$çinin gelir güvencesini göz ard" eden, i$veren ç"-
j karlar"n" öne ç"karan ve koruyan bir sonuç ortaya ç"karacak-•:;::~· t"r.
If
t.,....,,.:r...»».»-,-;..,.;,;;,;,_.,-✓,;_;;;,,.-,;¼:. ,,,.,;,,.,m;;-,,;~w. ·..: w..-;,;:;,-a,;,;-_;,,..;;· .,-;,.v-½m · ¼ ,m,,.7,.,;,;,;i•/4:,;,;,.v...,,}· :,::: :;,;::-:.::-_,.;::;,,.-,.;:,,;;-;,,.:,::..;:.:,;,~»r;,;;:..:--;;,:..-:❖ ;;-;::;::-:=-;.:~:::::::::-»w.::,:«:x~:;;:;~:::~:::;=::.:::~:.:-;.;:~::::::;,,
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Ücret ve emek haklar"na ili$kin konular, i$verenlerin
ödemekle yükümlü olduklar" borç kavram"ndan soyutlanarak,



Tasar"da emek yarar"na olan tek yeni düzenleme, üc- '!
retin gününde ödenmemesi nedeniyle, i$çinin i$ görme edi- !,
mini yerine getirmemesini bir hak olarak tan"yan 34 üncü 1

il
maddedir. Maddenin ilk biçimi, Komisyon görü$melerinde ,1
de%i$tirilmi$ ve i$çinin çal"$mad"%" bu günlerin ücretlerinin 1
ödenmemesi benimsenmi$tir. Böylece, ücretini gününde ala- ~

::~

mayan i$çinin, "çal"$mama hakk"", bu hakk" kullanmas" ne- 1
deniyle, yine yasa hükmü arac"l"%" ile ortadan kald"r"lacak 1

'~
ve ücretinin ödenmemesi yoluyla, hak aramas" önünde cay- ~

'?
d"r"c" bir yapt"r"m olarak getirilecektir. 1

'~
Tasar"daki uzla$mazl"k konular"ndan biri de k"dem taz- 1

minat"d"r. K"dem tazminat" ile ilgili düzenleme, "kazan"lm"$ l
haklar"" koruyarak, k"dem tazminat"na hak kazanma ko$ul- i
lar"n" yeniden düzenlemektedir. Tasar"da k"dem tazminat"m ;
emeklilik, ölüm ve malullük halleri ile istenirse on y"ll"k !,,
hizmet süresinin sonunda ödenebilecek bir ikramiye niteli%i- i
ne dönü$t~en düzenleme ile ödeme yükümlülü%ü ~$verenin !
sorumlulugu olmak.tan ç"kar"lmakta ve K"dem Tazm"nat" Fo- j
nuna aktar"lmaktad"r. i

1
Tasar"n"n bütünü ile öngörülen çal"$ma ko$ullan ve !

emeklilik ya$"n"n yüksekli%i birlikte de%erlendirildi%inde, k"- !
dem tazminat"n" "ölüm ikramiyesi" olarak adland"rmak. daha !
uygun olacakt"r. !$verenin çal"$ma ko$ullar"n" tek yanl" ola- ll
rak. belirleme hakk" kapsam"nda, yasan"n yürürlük tarihinden ~
önce ya da hemen sonra, tüm çal"$anlar"n k"demleri "s"f"r- ~
lanm"$" olaca%"ndan, çal"$an i$çilerin "kazan"lm"$ haklar"n"n i
korunmas"" konusu bir aldatmaca olmaktan öteye geçemeye- !

"cektir. !
1-~il~u
"j

-;:.: ;:..:-~::;.;;,,.;;:;:;:;:;:;:;-:.:;::--.:.::-:'>.:::;:;~-;:;:;:;.:;:.-:~=.::::~;:::::.=.:.:~,;;:;,;:;:;;;;;:.;;:;,;..;:_;;:::,,~-.:,;,~.'M-.-;:;:.~;,.;:::..'>-~;;.:..,:~:~;;.:.;.:...:;:...:..:.-;,:.:..«~;;..-..:,r;~:,~:.:.:...:.:.-..:.-....~i.-;;;.,-.....;,;,~....~...:~~:..:..~,-..-;.,..:..:•:~::.-:.:«:;;.;:.:..-.::-.~~-::.~~:..~...-:::.:~:~l
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1 SONUÇ
f D!SK, !$ Kanunu Tasar"s"n", Bilim Kurulu taraf"ndan
1 haz"rlanmas"ndan ba$layarak. TBMM'ne sunulmas"na dek ge-
l çen sürede dikkatle de%erlendirmi$, her a$amada ele$tiri ve
11 önerilerini; ilke, görev ve sorumluluklar" temelinde güçlü bir
1 sesle dile getirmi$tir. !$çi konfederasyonlar"n"n kendi arala-
f; nnda ve sosyal taraflar"n birlikte yapt"klar" çal"$malarda, ça-
l: l"$anlar"n korunmas" ve yeni çal"$ma biçimleri nedeniyle! emekçilerin hak kay"plar"n"n önüne geçilmesi için, tarihi
I: misyonundan ve ilkelerinden ödün vermeden, gerekti%inde
fi özveri göstererek, ele$tirel ve kararl" bir tutum ortaya koy-
t" mu$tur.
~. D!SK, öncelikle !$ Kanunu'nda yap"lacak. de%i$iklikle-
!;-

f rin, 2821 ve 2822 say"l" yasalarda gerçekle$tirilecek de%i$ik-
i liklerle birlikte gündeme gelmesi konusundaki kararl"l"%"n"
1 korumu$tur.
t
~ !$ Yasas" Tasar"s"'nda, uzla$"lan ve uzla$"lamayan mad-
1. delerin aritmetik toplam"ndan çok, tasar" metninde yer alan
~ ve metnin yasala$mas" halinde ortaya ç"kabilecek sorunlar"
f ve toplumsal sonuçlar"n" öngördü%ü maddeler konusunda, uz-
f la$rna zorunlulu%u olmad"%"ndan yola ç"karak davranm"$t"r.
f·

f Yap"lan de%erlendirmelerde, çal"$ma ili$kilerinin, salt
1 i$çi-i$veren ili$kilerini de%il, ayn" zamanda toplumsal alan"
1 ve toplumsal ya$am" da belirleyici bir nitelik ta$"d"%" gerçe-
"1 %i göz önünde bulundurulmu$tur. Çal"$ma ili$kileri, e%itim-
i den, üretime; gelir da%"l"m"ndan, tüketime, bireysel statünün
1 belirlenmesinden toplumsal refah düzeyine, bireysel ya$am-
J lar"n düzenlenmesinden, toplumsal ya$am"n biçimlenmesine
1 kadar uzanan bir dizi kavram ve süreçle ilgilidir. Bu neden-
( "e, bu alana ili$kin kurallar" kald"rmak ve yeni kurallar koy-
·!»✓m»a,m»✓✓U///4'//,'//u..,,;;;,,,.;;,;yu;,;,;,;,!;;;-,·,:!4~;;,A:!»;:,u;,!::,,.,;,/4'~;,;,;;;j;,'//ü.iüi"/h:!f!,a»m)/i'X•:✓ .f.-j)¼j;;,_;y.·.,;;;,;r;;MJ;;;;;;w.;;;;;;;~;;,;::»;;;«.-,✓.;-·.-<~/.:.::~x.=:..;;:;;;~:-:~:;,.:;<;;:;-..;;:..,:~:;=;.,;._;;:;;

164 D!SK 12. Genel Kurulu



malda ilgili politikalar"n, toplumsal ili$kilerin bütününü etki- 1
leyece%i gerçe%ini unutmamak gereklidir. . 1

. 1
DISK, bireysel i$ hukukuna ili$kin, çal"$ma hakk"n"n :i

::"
sa%lanmas" ve çal"$ma hakk"n"n korunmasi gibi temel kav- j
ramlar"n, örgütlenme ve toplu i$ sözle$mesi hakk"n" içeren il
sendikal haklar ve sosyal güvenlik hakk" gibi ça%da$ sosyal 1
haklarla bir bütün olu$turdu%unu dü$ünmektedir. Sosyal hak- #
lan, bu bütünlük içinde yurtta$lara sa%lanmas" ve ya$ama ~
geçirilmesi gereken, geri al"namaz v~ parçalanamaz haklar 1
olarak görmektedir. [!

"!$ Kanunu Tasar"s""na kar$" ç"k"$"m"z"n temel gerek- 1
çeleri, toplumsal bar"$"n bozulmas"na neden olaca%"n" dü$ün- i

'~
dü%ümüz öngörümüzün dayanaklar" yukar"da belirtilmi$tir. i

Esneklik içeren bu tasar"n"n yasala$mas", i$ güvencesi- ]
ni~ _uygulanmas"n" ~rtadan kald"racak, sosyal güven~ siste- 1
m"n"n sorunlar"n" a%"rla$t"racak, kay"t d"$" ekonom"y" daha ,!
da büyüterek sosyal korunma d"$"nda kalanlar"n say"s"n"n art- 1
mas"na neden olacakt"r. Günümüzde esnek çal"$t"r"lan ve bu 1
nedenle güç ko$ullar alt"nda bulunan büyük bir emekçi kit- i
lesinin hiçbir sorunu çözümlenmeyece%i gibi, içinde bulun- !
duklar" durumun a%"rla$arak sürdürülmesi de sa%lanm"$ ola- \
cakt"r, Oysa yap"lmas" gereken, i$yerlerinde i$ bar"$"n", ülke ~
genelinde toplumsal bar"$ ve uzla$may" sa%layarak, üretme- 1
~:"::.çekle$tirecek çal"$ma ili$kilerinin ko$ullar"n" olu$tur- !

:~
'.:.'t

. 1
Emekçileri kölele$tirmeyi, ülkeyi ucuz emek cennet", [}

:~
kurals"zl"%" kural haline g~tirmeyi, -~rgü~sü~ bir toplum ya- 1
ratmay", yoksulla$may" getirecek boyles" b"r yasa, yaln"zca !
toplumsal gerginli%i art"racakt"r. I

\\
;;;~;:;.;;;;;:;;::::;:::.::=~::!:::;;;:::::;,~~:=:~-=:::::,:;;;::;:;:;:;:;:::;:;,;;:::«:;:;:;:;:;;,;:;:;;;:;:~~:;~;.:;:;:;:;:;;;;;;;.;;:.-;.x;;;,;:;;;:.-;.:;,:;_-;,-:;,;:;:;:~x::;.;.;;;¾\'-~=:.s:«:x:;,;.;.:;;.,-;.:;.:;::=.,.;,,~~'-:;;,..;,,-..;~-.;;.:;:;:;:;:;:;.;i.,.,;,;:;:;,.~;,.;.;;;.;,:;:;~-.:.~-:.,..;.:.;;,:.~,-;.:.;;:.:.-;,,;,,,;;{,.,-..:.~~;;;..,;,~~:.l
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'~
~1, leri ortak bir mücadele vermek, saflar"n" peki$tirmek zorun-{.f dad"r.
rt
~1i
K

1
*"
t,ii kukunun olu$turulmas" do%rultusunda, güç birli%i için gerek-
r li ad"mlar" atmaya ve yap"lmas" gerekenleri yapmaya karar-! l"d"r.
!
i
}
f
(.:

f,.
?
l1

l

Emekçilere dayat"lan bu tasar"ya kar$" tüm emek güç-

D!SK bu mücadeleye haz"rd"r. Ortak taleplerimizin bir-
tikte savunulmas", uluslararas" çal"$ma standartlar"na ve
normlar"na uygunluk temelinde demokratik bir çal"$ma hu-
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D!SK 11. Genel Kurulu

nuçlanmas" üzerine bir tören düzenlendi.

4 A%ustos 2000, Cuma günü Beykoz Belediye Dü%ün Salonunda
yap"lan imza törenine 11. Genel Kurul'da D!SK Genel Ba$kanl"%"na se-
çilen Süleyman Çelebi de kat"ld".

yans"d".

11. Genel Kurul'da göreve gelen yeni D!SK Yönetim Kurulu, 8
A%ustos 2000, Sal" günü yapt"%" ilk toplant"s"nda Türk-!$ yönetiminin
tutumunu de%erlendirerek bir mektup yaz"lmas"n" kararla$t"rd".

Çankaya Belediyesinde sözle#me töreni
Çankaya Belediyesi ile Genel-!$ Sendikam"z aras"nda yürütülen

toplu i$ sözle$mesi görü$melerinde anla$maya var"lmas" üzerine 23
A%ustos 2000, Çar$amba günü bir tören düzenlendi.

&g
::~

1
JJi(
1
:--s~
l

Konfederasyonumuzun 11. Genel Kurulu, 28830 Temmuz 2000 ta- 1)
rihlerinde, !stanbul Dedeman otelinde topland". ~

:~

Yurt d"$"ndan ve içinden çok say"da konu%un da izledi%i genel j
kurul sonucunda Genel Ba$kanl"%a Süleyman Çelebi, Genel Sekreterli%e i
Murat Tokmak, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Enver Öktem, Ali #a- 1
hin, Tamer At"$, Musa Çam ve Ali Y"lmaz seçildi. 1

il
iBeykoz Belediyesinde toplu sözle#me 1

Konfederasyonumuza üye Genel-!$ Sendikam"z ile Beykoz Bele- [j
Jdiyesi aras"nda süren toplus i$ sözle$mesi görü$melerinin anla$mayla so- !
l
1
ti
'.!

1
Türk-!# yönetimiyle Emek Platformu krizi ;"
Türk-!$ yönetiminin mezarda emeklilik yasas"ndaki tutumu 1

nedeniyle ya$anan gerginlik, daha sonra Emek Platformu sürecine de !
"1~~

1
J
''!

1
1
i~
1

11:~
:1~:!
i

"'!'!c-,!""!- • .-!'l!!!-:.•·!!'!❖ ;-;-1!"!:.;,;,•!!'!--••·'!"!:_· ~,.,!""!-.;❖ l!"!;❖ -~"'-;",;-:-'-"':-··-:"'·•· .!!,.<!!'!•:-:-.!!'-~~,;,l!"!,.._lll!!N,.'-'!;~,:-,111!!~"'.,:!!'.. •.·""""""":s ,l!'!!;;,,;·,;lll!!_."-...,_1111111.. -;,l!"!;,;'.},!":._..•,,.111!111❖ ,!!w,.._1!"!.._ v!'l!I!;: '.-;;"!·.·:,:"!~:>,!'1--,:!!'!-.,;!!,.:!'l!I!;,'·"•·-;;·"!-, y'-'!: .!'!!r",;;"!:\l!!"w\.,_!!,,,"!.s--,"!:,..-;_-;..-.;!'!- -~ffl-~,.,_~I!"!,,_""!'!!"-""·~··::-!!!!!!--, ».~

Ahmet Taner K"$lal" Toplant" Salonu'nda yap"lan törene CHP Ge-
nel Ba$kan" Altan Öymen, D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi, Çan-
kaya Belediye Ba$kan" Haydar Y"lmaz ve Genel-!$ Genel Ba$kan" !s-
mail Hakk" Önal kat"ld".
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1 Yeni göreve ba$layan D!SK Yönetim Kurulu. çal"$ma hayat"yla.t} ilgili Genel Kurulumuzun kararlar"n" ve taleplerimizi aktarmak amac"yla
t 25 A%ustos 2000, Cuma günü Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakan" Ya$ar
t:
1cct
I!
~il
1:
.:";.•

Çal"$ma Bakanl"%"na ziyaret

Okuyan'" makam"nda ziyaret etti.

ri 28

Cumhurba$kan" Sezer'e ziyaret
Genel Ba$kan Süleyman Çelebi ve D!SK Yönetim Kurulu üyele-
A%ustos 2000, Pazartesi günü Cumhurba$kan"m"z Ahmet Necdet

l"$malarla ilgili bilgi verilerek Konfederasyonumuzun deste%i sunuldu.

Dünya bar"$ gününde s"n"f dayan"$mas"
1 Eylül Dünya Bar"$ gününde s"n"f dayan"$mas"n"n güzel bir

örne%i sergilendi. Genel Ba$kan Süleyman Çelebi ve Yönetim Kurulu
üyesi Ali #ahin'In yan"s"ra sendikalar"m"z"n yönetici ve i$yerlerinden
olu$an kalabal"k bir heyet grevdeki Eminönü i$çilerini ziyaret etti.

Genel-!$ Sendikam"za üye belediye i$çileri 28 A%ustos'tan itibaren

!$ güvencesi için Bakanla ortak aç"klama

Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakan" Ya$ar Okuyan, Bakanl"%"n"n
haz"rlad"%" i$ güvencesi yasa. tasar"s"n" tan"tmak amac"yla
Konfederasyonumuzu ziyaret etti.

4 Eylül 2000, Pazartesi günü genel merkez binam"za gelen Bakan
Okayan ve Genel Ba$kan Süleyman Çelebi daha sonra düzenledikleri
ortak bas"n toplant"s"yla yasa tasar"s"n"n içeri%i ve konuya ili$kin
yakla$"mlar" dile getirdikleri bir bas"n toplant"s" gerçekle$tirdiler.

Yerel yönetimlerde toplu sözle$me sevinci
Yerel yönetimlerde devam eden toplu sözle$me görü$melerinde

ya$anan olumlu geli$meler yap"lan törenlerle sevince dönü$tü.

5 Eylül 2000, Sal" günü Küçükçekmece, 13 Eylül, Çar$amba günü
Fatih, 15 Eylül, Cuma günü Bahçelievler, 19 Eylül, Sal" günü Kad"köy
belediyelerinde yap"lan törenlere Genel Ba$kan Süleyman Çelebi kat"ld".
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S"n"f dayan"$mas" ve destek ziyaretleri

D!SK örgütlenme, toplu sözle$me haklar"n" kullanmak isteyen
emekçilerle her a$amada dayan"$ma içinde oldu. 'Bu anlamda Gebze Di-
lovas"'ndaki Merbolin i$çilerinin direni$ine destek ziyareti yap"ld".

9 Eylül 2000, Cumartesi günü yap"lan ziyarete Genel Ba$kan Sü-
leyman Çelebi ve Lastik-!$ Sendikam"z"n yöneticileri olmak üzere sen-
dikalar"m"zdan yönetici ve i$yeri temsilcileri haz"r bulundu.

Çelebi, ayn" gün Petrol-!$ Sendikas"n"n 50. kurulu$ y"ldönümü ne-
deniyle Bostanc" Kültür Merkezi'nda düzenlenen $enli%e kat"ld".

Çukobirlik i$çilerinin mücadelesi

Tekstil !$çileri Sendikam"za üye Çukobirlik i$çileri, i$let"nede ya-
$anan olumsuzluklar ve üçüncü kez ücretsiz izin uygulanmas" nedeniy-
le i$yerinde oturma eylemi gerçekle$tirdi.

11 Eylül 2000, Pazartesi günü yap"lan eyleme Genel Ba$kan Sü-
leyman Çelebi de kat"larak, bir konu$ma yapt".

20 y"l yeter, 12 Eyliil'den kurtulal"m

12 Eylül fa$ist darbesinin 20. y"l" nedeniyle Ankara'da iki ayr"
etkinlik gerçekle$tirildi.

lu$lar"n temsilcilerinin kat"l"m"yla Türk Tabipleri Birli%i'nde düzenlenen
bas"n toplant"s" oldu. D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi burada yap-
t"%" aç"klamada, ülkemizin art"k 12 Eylül ay"b"ndan kurtulmas" gerekti-
%ini söyledi.

Ayn" gün, TÜB!TAK Feza Gürsoy Toplant" Salonu'ndak.i panele
de kat"lan Çelebi, 12 Eylül sürecinin ülkemiz aç"s"ndan anlam" ve yiti-
rilen de%erleri anlatt".

Küba Büyükelçisinden veda ziyareti
Küba Büyükelçisi Jorge Castro Benitez, ülkemizdeki görevinin so-

na ermesi nedeniyle 14 Eylül 2000, Per$embe günü Konfederasyonumu-
zu ziyaret etti.

Genel Ba$kan Süleyman Çelebi ve Yönetim Kurulu üyelerimizle
görü$en Büyükelçi görevi süresince D!SK'le kurulmu$ olan dostlu%un
sürece%ine inand"%"n" . belirtti.

D!SK 12. Genel Kurulu 169



t~.·ri Ankara'da topland".
!~
k:,;:;r
t
f

Emek Platformu ba$kanlar kurulu
Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu 15 Eylül 2000, Cuma günü

Toplant"da zorunlu tasarruf fonu birikimleri, sosyal güvenlik sis-
temiyle ilgili yeni geli$meler ele al"narak iktidar"n demokrasi ve hukuk-
la uyu$mayan tutumuna kar$" yürütülecek mücadeleler de%erlendirildi.

f Yay"nlanan Ba$kanlar Kurulu bildirisinde iktidar"n, Meclisi devre-
!' d"$" b"rakarak Sosyal Sigortalar Kurumu'nu olumsuz etkileyecek bir di-
\ zi Kanun Hükmünde Kararname ç"karma giri$imine kar$" bir dizi eylemr"' yap"lmas" kararla$t"r"ld".

G"da-!# genel kurulu topland"
fr Konfederasyonumuzun kurucu sendikalar"ndan G"da-!$'in Genel
l Kurulu 16-17 Eylül 2000 tarihlerinde Konfederasyonumuzun genel mer-!tt·:::
~:
l
t
t

kezinde topland".
Genel Sekreter Murat Tokmak'"n kat"larak bir konu$ma yapt"%"

genel kurulda G"da-!$ Genel Ba$kanl"%"na Celal Ovat seçildi.

OLEY!S temsilciler kurulu
": OLEY!S Temsilciler Kurulu, Yönetim Kurulu üyemiz ve Sendi-
r kam"z"n Genel Ba$kan" Enver Öktem ba$kanl"%"nda Ören'deki Genel-!$

1 Abdullah Ba$türk E%itim ve Dinlenme Tesislerinde topland".
16-17 Eylül 2000 tarihlerinde yap"lan toplant"ya kat"lan D!SK Ge-f

f
J nel Ba$kan" Süleyman Çelebi, sendikal hak ve özgürlükler, . i$çi s"n"f"-
t
il
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frt
~

1t
i..f.
I
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n"n güncel sorunlar" konular"nda bir konu$ma yapt".

Emek Platformundan iktidara uyar" eylemleri
15 Eylül 2000 toplant"s" kararlar" do%rultusunda harekete geçen

Emek Platformu üyesi örgütler, 20 Eylül, Çar$amba gününden ba$laya-
rak bir dizi eylem gerçekle$tirdiler.

!lk eylem Emek Platformu taraf"ndan haz"rlanan ve iktidar"n uy-
gulamalar"n" protesto eden bildirilerin i$yerlerinde okunmas" oldu.

Program"n ikinci bölümünde ise Cumhurba$kanl"%"na telgraf ve
faks gönderildi.
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Bakan Okuyan'"n D!SK'i ziyareti
Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakan" Ya$ar Okuyan, 2 Ekim 2000,

Pazartesi günü Konfederasyon genel merkezini ziyaret etti.

Saat 10.30'da genel merkeze gelen Bakan ve beraberindeki he-
yet, Genel Ba$kan Süleyman Çelebi ve yönetim kurulu üyelerimizle gö-
rü$tü.

Zorunlu tasarruf fonu birikimleri ödensin
Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu kararlan do%rultusunda

harekete geçen !stanbul Bile$enleri, Zorunlu Tasarruf Fonu birikimler-
imizin geri ödenmesi için dilekçe eylemi yapt".

Platformun ça%r"s"yla 3 Ekim 2000, Sal" günü !stanbul,
Yusufpa$a'daki Ziraat Bankas" Bölge Müdürlü%ü önünde bir araya gelen
emekçiler topluca dilekçe verdiler.

AB ve insan haklar"

düzenlenen "AB ve Türkiye'de insan haklan ve sendikal özgürlükler pa-
neli" !stanbul, Armada otelinde yap"ld".

6-7 Ekim 2000 tarihlerinde yap"lan panelin aç"l"$"ndan D!SK Ge-
nel Ba$kan" Süleyman Çelebi bir konu$ma yapt". Genel Sekreter Murat
Tokmak ise oturumlardan birinde konu$mac" olarak yer ald".

T!SK Ba#kam Baydur'un ziyareti
Türkiye !$veren Sendikalar" Konfederasyonu (T!SK) ba$kan" Re-

f"k Baydur, 10 Ekim 2000, Sal" günü Konfederasyon genel merkezini
ziyaret etti.

Baydur, Genel Ba$kan Süleyman Çelebi ve Genel Sekreter Mu-
rat Tokmak ile görü$tü ve 11. Genel Kurul'da göreve gelen yeni D!SK
yönetimini kutlad".

Bölge Temsilciler Kurullar"
11. Genel Kurul kararlar"n"n i$yeri temsilcilerine aktar"lmas" ve

yeni döneme ili$kin Yönetim Kumlu'nun politikalar"n"n anlat"lmas" ama-
c"yla öngörülen D!SK Bölge Temsilciler Kurulu toplant"lar" yap"ld".
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r 14 Ekim 2000, Cumartesi günü Bursa'da Marmara Bölge Tem-
tr silciler Kurulu ile ba$layan toplant"lar daha sonra; 28 Ekim'de Ege, 29
rt Ekim'de Akdeniz, 4 Kas"m'da Kocaeli, 5 Kas"m'da Trakya, 11 Ka-~f s"m'da !stanbul, 18 Kas"m 'da Ankara, 19 Kas"m'da Karadeniz, 25 Ka-
f s"m 'da Çukurova, 26 Kas"m'da, Gaziantep bölge temsilciler kurulu top-
;:;1 lant"lan tamamland".
f::
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Emek Platformu ba#kanlar kurulu
Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu, 17 Ekim 2000, Sal" günü An-

kara'da topland". Türkiye Kamu-Sen Dönem Sözcülü%ünde yap"lan Ba$-
kanlar Kurulunda;

2001 y"l" bütçesi ve memur maa$ art"$lar", Zorunlu Tasarruflar,
!$ güvenceleri konular" ele al"nd".

Toplant" sonucunda yap"lan bir aç"klama ile Kas"m ay" içinde bir
f
t dizi eylem yap"lmas"n"n kararla$t"rd"%" duyuruldu.t
l
~:'

"::
ETUC temsilcisi Andre'nin bas"n toplant"s"
D!SK, KESK, Hak-!$'in kat"l"m", Avrupa Komisyonu ve Avrupa

Sendikalar Konfederasyonu (ETUC)'nun deste%iyle olu$turulan Koordi-
nasyonu'nun çal"$malar" hakk"nda bilgi vermek amac"yla ETUC temsil-
cisi Maria Helena Andre, 17 Ekim 20qo, Sal" günü bir bas"n toplant"-
s" yapt".

CHP'ye ziyaret .

D!SK Yönetim Kurulu, yakla$an seçimlere ili$kin görü$ al"$ ve-
ri$inde bulunmak amac"yla 23 Ekim 2000, Pazartesi günü Cumhuriyet
Halle Partisi genel merkezini ziyaret etti,

CHP Genel Ba$kan" Deniz Baykal ile goru$en yönetim
üyelerimiz çe$itli konularla ilgili de%erlendirmeler yapt".

Emek Platformu ba#kanlar kurulu

kurulu

Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu, 30 Ekim 2000, Pazartesi günü
Ankara'da topland".

Memur-Sen'in Dönem Sözcülü%ünde yap"lan toplant"da, bir önceki
toplant"da kararla$t"r"lan ortak eylem program"n"n görü$üldü%ü toplant"da
30 Ekim'den ba$layan ve Kas"m sonuna kadar Platform üyeleri taraf"n-
dan planlanan eylemlerin desteklenmesi, Bütçenin ilgili komisyonlarda ele
al"naca%" son gün kitlesel bir eylem gerçekle$tirilmesi kararla$t"r"ld".
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Kuas'" and"k

D!SK kurucular"ndan ve Lastik-!$ Sendikam"z"n unutulmaz genel
ba$kanlar"ndan R"za Kuas'" mezar" ba$"nda düzenlenen bir törenle an-
d"k. 30 Ekim 2000, Pazartesi günü, Lastik-!$ Sendikam"z taraf"ndan
Edirnekap" #ehitli%inde düzenlenen törene sendikalar"m"z"n genel ba$kan-
lar", yönetim kurulu üyeleri ve i$yeri temsilcileri kat"ld".

Emek Platformundan Cumhurba#kan"na ziyaret
Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu üyeleri 7 Kas"m 2000, Sal" gü-

nü Cumhurba$kan" Ahmet Necdet Sezer'! ziyaret etti.

Ziyarette yolsuzluklar, bankalar"n bat"r"lmas", i$ güvencesi, kamu
çal"$anlar"n"n ücretleri ve 2001 Bütçesi, zorunlu tasarruf fonu, kamu ça-
l"$anlar"n"n sendika hakk", özelle$tirmeler, yabanc" kaçak i$çilik ve ka-
y"t d"$" ekonomi, emeklilerin sorunlar" gibi bir dizi konu ele al"nd".

KESK'in oturma eylemine destek
Kamu Emekçileri Sendikalan Konfederasyonu (KESK), taleplerini

kamuoyuna duyurabilmek, iktidar"n uygulamalar"n" protesto etmek ama-
c"yla 9-10 Kas"m 2000 tarihlerinde Ankara'da bir ot""rma eylemi ger-
çekle$tirdi.

D!SK
günü KESK üyelerini ziyaret etti.

Avrupa Birli%i'nin geni$leme süreci tart"$"ld"

Avrupa Birli%i Ekonomik ve Sosyal Komitesi geni$leme birimi
taraf"ndan 15-16 Kas"m 2000 tarihlerinde Brüksel'de düzenlenen "Geni$-
leme Haftas"" etkinli%ine Konfederasyonumuz ad"na Genel-!$ Genel Ba$-
kan" !smail Hakk" Önal kat"ld".

Ba$bakan Ecevit ve ba$bakan yard"mc"lar"yla görü$me
Ekonomide ya$anan sorunlar, ba$ta i$ güvencesi ve sendikal hak

ve özgürlüklerin yeniden düzenlenmesi olmak üzere emekçilerin beklen-
di ve taleplerini dile getirmek üzere D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çe-
lebi ve Yönetim Kurulu üyelerimiz 15 Kas"m 2000, Çar$amba günü ko-
alisyon hükümetinin liderleriyle görü$tü.
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• Ba$bakan Bülent Ecevit ve Ba$bakan Yard"mc"s" Devlet Bahçeli
:.t:'•••.··. ile gerçekle$tirilen görü$meler, Ba$bakan Yard"mc"s" Mesut Y"lmaz'"n
_ ani bir geli$me nedeniyle liderler toplant"s"na kat"lmak zorunda kalmas"
:::•

-"f= nedeniyle tamamlanamad".
~:·,~:

1
":r! nü Ankara'da topland".
l.•• Memur-Sen Dönem Sözcülü%ü'nde yap"lan toplant"da 30 Ekim ta-
? rihli toplant"da al"nan kararlar do%rultusunda iktidar"n uyar"lan dikkate
t.i.• almamas" nedeniyle 1 Aral"k'ta "üretimden gelen gücü kullan"lmas"" ka-
;; rar" al"nd". Gerçekle$tirilen eylem ve etkinlikler için haz"rlanan ortak afi$
!(:•rtrrt
}.:
r:

f~~
1
ilf D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi Genel Kurulun aç"l"$"nda
!; bir konu$ma yaparak ba$ta yolsuzluklar, i$ güvencesi olmak üzere çe-
~:
-~l #itli konulara de%indi.
~:·r
f::tr·t::

Emek Platformu topland"
Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu, 22 Kas"m 2000, Çar$amba gü-

ülke çap"nda da%"t"ld".

Birle$ik Metal-!$ genel kurulu
Konfederasyonumuzun kurucu sendikalar"ndan Birle$ik Metal-!#

Genel Kurulu 24-26 Kas"m 2000 tarihlerinde !stanbul'da topland".

Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde yap"lan Genel Kurul'a çok sa-
y"da yabanc" konuk da kat"ld".

Yap"lan seçimler sonucunda Birle$ik Metal-!$ Sendikam"z"n Genel
Ba$kanl"%"na Ziya Y"lmaz seçildi.

Emek Platformu ba#kanlar kurulu
Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu, '29 Kas"m· 2000, Çar$amba gü-

Memur-Sen Dönem Sözcülü%ünde yap"lan toplant"da 1 Aral"k'ta
ülke çap"nda gerçekle$tirilecek ilretimden gelen gücün kullan"m" eylemi
ve Ankara, K"z"lay Meydan"'ndaki etkinlik ele al"nd".

Avrupa Birli%inden ziyaretçiler

Avrupa Sosyal Haklar Komitesi üyeleri 30 Kas"m 2000, Per$em-
be günü Konfederasyonumuzu ziyaret etti.

1 Aral"k eylemi
Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu kararlar" do%rultusunda 1 Ara-
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l"k 2000, Cuma günü ba$ta !stanbul ve Ankara'da olmak üzere ülke ça- ]
il

p"nda kitlesel bas"n aç"klamalar" yap"ld". J

i
!
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1
1
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Okunan ortak bildiride iktidar"n ekonomik ve sosyal haklara yö-
nelik sald"r"lan k"nand"; çeteler ve siyaset aras"ndaki ili$kilere vurgu ya-
p"ld"; yolsuzluklar, bankalar"n bat"r"lmas" ele al"nd".

Geni$ kat"l"mla gerçekle$en eylemlerde zorunlu tasarruf fonunda
biriken alacaklar"n bir an önce ödenmesi talebi de dile getirildi.

!stanbul'da Beyaz"d Meyc!an"'nda toplanan emekçiler, buradan top-
luca Sultanahmet Meydan"'na gittiler. Zorunlu tasarruflar"n geri ödenme-
si için toplanan dilekçeler, olu$turulan bir heyet taraf"ndan !stanbul Va-
lili%ine götürüldü.

Kopenhag kriterler kapsam"nda Türkiye'nin AB üyeli%i tar-
t"#"ld"
Avrupa Birli%i konusu giderek günlük ya$am"n bir parças" haline

gelmeye ba$lad". Hemen her kurulu$ Avrupa Birli%i ve Türkiye'nin üye-
li%ine ili$kin çe$itli toplant"larla konuyu de%erlendirdi.

"AB Kopenhag Kriterleri, Kat"l"m Ortakl"%" Belgesi ve Türkiye
Gerçe%i" ba$l"%" alt"nda, 2-3 Aral"k 2000 tarihlerinde !stanbul, Keban
otelinde düzenlenen konferansa D!SK ad"na Süleyman Çelebi kat"ld".

Nusrettin Y"lmaz'" and"k
D!SK üyesi Deri-!$ Sendikam"z"n Genel Ba$kan" Nusrettin Y"l-

maz'"n ölümünün y"l"nda anmak amac"yla 3 Aral"k 2000, Pazar günü
Hasdal'daki mezar" ba$"nda bir tören yap"ld".

Buradaki törenin ard"ndan Konfederasyon genel merkezinde dü-
zenlenen bir ba$ka .toplant" da Y"lmaz'"n mücadelesi anlat"ld".

!#kencede ölüm ve Yeter davas"·
Ülkemizdeki yak"c" sorunlar"n ba$"nda gelen i$kence ve i$kence-

de ölüm olaylar"n"n en aç"k örneklerinden biri olan Süleyman Yeter da-
vas" insan haklar" mücadelesinde önemli bir dönem noktas" oldu.

D!SK üyesi Limter-!$ Sendikas" e%itim uzman" olan Süleyman
Yeter, gözalt"nda i$kence gördü%ünü doktor raporuyla kan"tlam"$ ve il-
%ililer hakk"nda soru$turma aç"lmas"n" sa%lam"$t". !$kenceciler bunun in-
tikam"n" almak için Yeter'i bir kez daha gözalt"na ald"lar ve gözalt"n-
da ölümüne neden oldular.
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": Bu nedenle aç"lan dava gerek D!SK gerekse tilm insan haklan
f
t savunucular" aç"s"ndan büyük önem kazand". Bu nedenle davan"n tümt% duru$malar" ilgiyle izlendi. 4 Aral"k 2000, Pazartesi günü yap"lan du-
t' ru$ma her zamanki gibi yo%un kat"l"mla gerçekle$ti.
j F tipi cezaevi sorunu ve ölüm oruçlar"
,:;: ·t Siyasi tutuklu ve hükümlüleri birbirlerinden ay"rma ve yal"tmaI ;:~"yla kurulmas"na ba$lan"lan F tipi cezaevleri yeni bir tart"$may" ba$-
t
');

tt
"·
1~:

i nü Adalet Bakan" ile görü$tü.
~:.~-
t
~::
":
(

Bir tür hücre cezas" biçimini alacak uygulama nedeniyle cezaev-
lerinde ölüm oruçlar"yla direni$e geçildi.

Ya$anan sorunlar"n çözümü için D!SK, K.ESK, Tilrk-!$ ve Hak-
!$ genel ba$kanlar"ndan olu$an bir heyet 6 Aral"k 2000, Çar$amba gü-

Avrupa'n"n sosyal politikalar" de%erlendirildi
Avrupa Birli%i ile uyum ve üyelik görü$melerinden en çok ihmal

edilen konular"n ba$"nda gelen sosyal politikalar Friedrich Ebert Vakf"
taraf"ndan düzenlenen bir toplant"n"n konusu oldu.
f 9 Aral"k 2000, Cumartesi günü istanbul'daki The Marmara ote-
jl linde yap"lan "AB Sosyal Politikas"na Uyum Sürecinde Türkiye'nin Ön-
-~; celikleri" toplant"s"na D!SK ad"na Genel Sekreter Murat Tokmak ve Ge-r
!.:rr~:
nel Koordinatör Ahmet Asena kat"ld".

Emek Platformu topland"
f Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu, 13 Aral"k 2000, Çar$amba gü-
fil nü Ankara'da Türk-!$ genel merkezinde topland". Toplant"ya D!SK ad"-
l na Genel Ba$kan Yard"mc"s" Enver Öktem kat"ld". Toplant"da 1 Aral"k
;, eylemi de%erlendirildi..t Ba#türk'ü and"k

~ Konfederasyonumuzun ve Genel-!$ Sendikam"z"n genel ba$kan"i Abdullah Ba$türk'ü ölilmilniln 9. y"l"nda Zincirlikuyu'daki mezan ba$"n-! da düzenlenen blr törenle and"k.
i.~

21 Aral"k· 2000, Per$embe günü yap"lan törende D!SK Genel Ba$-
kan" Süleyman Çelebi, Genel-!$ Genel Ba$kan" !smail Hakk" Önal birer
konu$ma yapt".

Törene sendikalar"m"z"n genel ba$kan ve yönetim kurulu üyeleri-
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AB'de yönetime ve kararlara kat"l"m

zenlendi%i bir panelle ele al"nd".

2001 YILI· ETK!NL!KLER!
Emek Platformu toplant"s"

Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu, 9 Ocak 2001, Sal" günü Tür-
kiye Kamu-Sen genel merkezinde topland".

Türkiye Kamu-Sen'in Dönem Sözcülü%ünde yap"lan toplant"da ik-
tidar"n yakla$"mlar" de%erlendirildi. Toplant" sonras"nda yap"lan aç"klama-
da, iktidar"n emekçilerin taleplerini dikkate almas" istendi ve IMF'ye tes-
lim olan iktidar uyar"ld".

Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu, Cumhurba$kanl"%", Ba$bakan-
l"k ve di%er ilgililere sunmak üzere Anayasa de%i$ikliklerini de içeren
taleplerin yer ald"%" bir. belge haz"rlanmas"n" kararla$t"rd".

Avrupa sosyal politikalar"
9 Ocak 2001, Sal" günü Ankara'da düzenlenen "Avrupa Birli%i

Sosyal Politikas"na Uyum" toplant"s"na D!SK ad"na Genel-!$ Sendikam"-
z"n Genel Koordinatörü Serhat Saliho%lu kat"ld".

nin d"$"nda siyasi partilerin temsilcileri, çe$itli sendikalar"n ba$kanlar", i
Ba$türk ailesi ve i$yeri temsilcilerimiz kat"ld". 1

1
1Avrupa sosyal politikalar"n"n önemli bir parças" olan yönetime ve "

kararlara kat"l"m konusu D!SK ve Friedrich Eberth Vakf"'n"n birlikte dü- M
1il
@.

22 Aral"k 2000, Cuma günü !stanbul'daki Dedeman otelinde ger- ·'
çekle$tirilen ''Avrupa'da !$çinin Yönetime ve Kararlara Kat"l"m"" paneli j_

1
_:.

ilgiyle . izlendi. •

Panele konu$mac" olarak Wolkswagen Grubu Avrupa ve Dünya 1
!$yerleri Konseyleri Genel Sekreteri Hans-Jürgen Uhl kat"ld", j

~
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Yap"lan seçimler sonucunda· Genel Ba$kanl"%a Abdullah Karacan :i
~~- 1

i
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Lastik-!$ o;a%anüstü genel kurulu topland"

Konfederasyonumuzun kurucu sendikalar"ndan olan Lastik-!$ Sen-
dikam"z"n Ola%anüstü Genel Kurulu, 19-20 Ocak 2001 tarihlerinde !s-
tanbul'da yap"ld".
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! Kamu Emekçileri Sendikalar" Konfederasyonu (KESK), kamu ça-ll 1"$anlar"n"n sendikalar"na yönelik yeni yasadan sonra ilk genel kurulunu
jj yapt". 25-28 Ocak 2001 tarihlerinde !stanbul'da yap"lan genel kurul, bu
!_;_._••-• anlamda kurulu$tan sonraki 3. yeni yasadan sonraki ilk kongre oldu.

Genel Kurula kat"lan D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi, yap-r,..
Et":!~
~Ir
f

1~::
li
::::.t::,
1

KESK Genel Kurulu

t"%" konu$mada tarihsel süreç içinde kamu emekçileriyle D!SK'in müca-
delesinin kesi$me noktalar"na ve izlenen hat bak"m"ndan mücadelenin or-
takla$t"r"lmas"n"n gereklili%ine de%indi.

Gazetecilerden D!SK'e ödül
Ça%da$ Gazeteciler Derne%i, bu y"lki ödülünü D!SK'e verdi. 30

Ocak 2001, Sal" gecesi yap"lan Ankara'da yap"lan törene kat"lan Genel
Ba$kan Süleyman Çelebi, D!SK ad"na kendilerine gösterilen ilgiliye ve
verilen ödüle te$ekkür etti.

Kurulu$ y"ldönümünde D!TA# i$çileriyle dayan"$ma
Konfederasyonumuzun 34. kurulu$ y"l"nda, en temel haklan· için

mücadele veren D!TA# i$çileriyle dayan"$ma amac"yla Ba$kanlar Kuru-
l
ff
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!.•-· Emek Platformundan Meclis Ba#kan"na ziyaret
} Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu, 14 #ubat 2001, Çar$amba gü-l nü TBMM Ba$kan" Ömer !zgi'yi makam"nda ziyaret etti.
t .

lumuz Ni%de'de topland".

12 #ub~ 2001, Pazartesi günü yap"lan toplant"da sendikal alan-
daki geli$meler, ba$ta i$ güvencesi olmak üzere önümüzdeki dönemde
gündeme gelecek yasa de%i$iklikleri, D!SK Yönetim Kurulu 2. alt" ay-
l"k çal"$ma program" gibi konular ele al"nd".

D!TA# i$çilerinin i$lerine geri dönmek ve sendika hakk"ndan ya-
rarlanmak için yürüttükleri mücadeleye destek vermek amac"yla ayn" gün
bir de dayan"$ma $öleni yap"ld". Ni%de Belediye Dü%ün Salonu'nda ya-
p"lacak 34. Y"l Kutlama #öleni'ne 400 dolay"ndaki D!TA# i$çisi ve ai-
leleriyle Ni%de'deki KESK'e ba%l" sendikalar"n yöneticileri, siyasi parti-
lerin temsilcileri de kat"ld".

Ni%de'de yap"lan Ba$kanlar Kurulu toplant"s"nda al"nan kararlar
13 #ubat 2001, Sal" günü Ankara'da Genel-!$ genel merkezinde düzen-
lenen bir bas"n toplant"s"yla kamuoyuna aç"kland".
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KESK yönetimine kutlama

D!SK Yönetim Kurulu, yeni seçilen KESK yönetimini kutlamak
ve ba$ar" dileklerini iletmek amac"yla 16 #ubat 2001, Cuma günü bir
ziyaret gerçekle$tirdi.

Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu çal"$anlar"n sorunlar"na ili$!<ln j
anayasa de%i$iklikleri ve di%er talepleri Meclis Ba$kan"na sundu. !

j
1
1
1~
1
i

Bu ziyarette her iki konfederasyonun ortak mücadele ve dayan"$-
ma anlay"$" içinde bir çal"$ma yöntemi izlemesi konusunda görü$ birli-
%ine var"ld".

Toplu sözle$me politikalar"nda ortakl"k aray"$"

D!SK üyesi sendikalar"n toplu sözle$me politikalar"nda ortakl"k ve
dil birli%inin sa%lanmas" yönünde 11. Genel Kurul kararlan do%rultusun-
da 21 #ubat 2001, Sal" günü Konfederasyon genel merkezinde bir top-
lant" gerçekle$tirildi.

Toplant"da toplu sözle$melerde geçmi$ten günümüze ilke baz"nda 'l

yer almas"nda yarar görülen konular ve içerikleri ele al"nd". D!SK Top-
lu Sözle$me Dairesi Ba$kan" Tamer At"$'" ba$kanl"k etti%i toplant"ya
sendikalar"m"z"n toplu sözle$me daire ba$kanlar"yla uzmanlar" kat"ld".

Emek Platformu ba$kanlar" topland" J
Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu, 28 #ubat 2001, Çar$amba gü- 1

nü Türk-!$ genel merkezinde topland". i
AB'ne tam üyelik tart"#"ld" )

Avrupa Birli%i'ne tam üyelik konusunu ele almak üzere Konfe-
derasyonumuz taraf"ndan 2 Mart 2001, Cuma günü bir panel düzenlen-
di.

"Avrupa Birli%i'ne tam üyelik süreci ve sosyal boyut" ba$l"%"yla
!stanbul'da Dorint Park Plaza otelinde yap"lan panele Devlet Bakan" ve
Ba$kan Yard"mc"s" Mesut Y"lmaz, Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakan"
Ya$ar Okuyan ba$ta olmak üzere siyaset ve bilim çevresinden çok sa-
y"da ki$i kat"ld".

Panelin ard"ndan ETUC Genel Sekreteri Emilio Gabaglio, ETUC
öncülü%ünde D!SK, KESK ve Hak-!$'in kat"l"m"yla yürütülmekte olan
e%itim projesi konusunda bir bas"n toplant"s" yap"ld".
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1
~· TMMOB genel merkezinde bir araya geldi.

t Bakan "'.>ervi$'in ziyareti
•1 Ba$bakan Ecevit'in davetiyle Dünya Bankas"'ndaki görevinden ay-! nlarak ülkemize gelen ve Hükümette ekonomiden sorumlu devlet baka-
t. n" olarak görevlendirilen Bakan Kemal Dervi$, yeni görevi nedeniyle ilk
r.!: ziyaretini Konfederasyonumuza yapt"•
., 14 Mart 2001, Çar$amba günü Genel-!$ genel merkezine gelen
f! Dervi$, burada D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi ve yönetim ku-l rulu •:~:i:.:"=.ç:;~u"aroa görü$lerini ald".

,.
[-
11 rulu Kavala'da topland". Gerek 12 Eylül'ün karanl"k ko$ullar"nda ve ge-r
!.).· rekse deprem sonras"nda giderek daha da yak"nla$an bir ili$kiye tan"k-
l"k eden örgütlerimiz aras"nda ba%lar her toplant" ile perçinlendi. D!SK

•~. Genel Ba$kam Süleyman Çelebi, 15 Mart 2001, Per$embe günü ba$la-
i yan genel kurula kat"ld".
:::t
l~:r·
r Emek Platformu Ba#kanlar Kurulu kararlan do%rultusunda hareke-l te geçen yerel bile$enler çe$itli etkinliklerle seslerini duyurmaya ba$la-
! d". Bu çerçevede Emek Platformu !stanbul Bile$enleri 17 Mart 2001,1 ~;a;~si günü !stanbul, Saraçhane Park"nda kitlesel bir bas"n· toplant"-
!r,
lt Konfederasyonumuzun da içinde yer ald"%" Kocaeli Sendikalart Birli%i taraf"ndan 18 Mart 2001, Pazar günü Kocaeli'de "IMF dayatma-
}' lanna hay"r, zorunlu tasarruftan alma" mitingi düzenlendi.ij .~
f ÖDP Genel Ba$kan" Uras'"n ziyareti
i~ Özgürlük ve Dayan"$ma Partisi Genel Ba$kan" Ufuk Uras, 19
[ Mart 2001, Pazartesi günü Konfederasyonumuzu ziyaret etti. Beraberin-
i deki heyetle birlikte gerçekle$tirdikleri ziyarette D!SK Genel Ba$kan" Sil-
! leyman Çelebi ve yönetim kurulu üyelerimizle görü$en Uras, yeni D!SK
[ yönetimine ba$ar" dileklerini dile getirdi.
·~.-•.."-"""'11"""'""""""'!!l'!!!! \!!!'!l!!!!!l'!'J! !!J'l!!!~"""'!!!!'!!'!'l~!l"!l.lll!~"""'..."""""~~~'-""-"l!!'!"!"!!l!!!l'!ll!~!"'!'!l"y]m,;0¼¼»»-;,;··,.,;;-;,;-/,V~;,rij;,-/ü,f1/.';,r/ü/;f;);,:;,;;,,,,;,;;;,»b;'1-½//;j1,//hA~,,:;,_;,;;.;,:,.,q»;,✓;-,,u}Y/"-V.(Q.:Mj;:;;,,.,;;y;;~-,:;;:,;;;,;::1..;.;:;;;-;,;;:;w..;;::;❖ ;,,;-,:;-i::-;;;;~;:;~~i::;.,;;;::,;:;:;:;,-..;;x;:.:;:;:~;;;,.;'._..,;:;;.;.;::«:;M
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Emek Platformu toplant"s"
Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu, 13 Mart 2001, Sal" günü

Yunanistan Genel Emek Konfederasyonu (GSEE) 30. Genel Ku-

EP bas"n toplant"s"

IMF Dayatmalar"na Hay"r Mitingi



5. Tüketici Konseyi

Toplu sözle$me politikalar" toplant"s"

D!SK ve üye sendikalar toplu sözle$me politikalar" toplant"s" 22
Mart 2001, Per$embe günü Birle$ik Metal-!$ Sendikam"z"n genel mer-
kezinde yap"ld".

Toplant"da sendikalar"m"z"n toplu sözle$melerdeki temel talepleri
ve bu taleplerin ortak bir yap"ya kavu$turulmas" için ön haz"rl"klar de-
%erlendirildi.

Çocuk i$çili%ini önleme projesi sürüyor
Uluslararas" Çal"$ma Örgütü 'nün öncülü%ünde Çal"$ma ve Sosyal

Güvenlik Bakanl"%", Türk-!$, Hak-!$ ve D!SK taraf"ndan yürütülen "ILO-
IPEC" projesi toplant"lar" sürüyor. Proje kapsam"ndaki e%itim seminerle-
ri !zmir'de de yap"ld". 23 Mart 2001, Cuma günü Ege Bölgesi Sanayi

1
Konfederasyonumuzun da içinde yer ald"%" Tüketici Konseyi'nin 1

5. toplant"s" 19-20 Mart 2001 tarihlerinde Ankara'da yap"ld". Toplant"- ~
ya D!SK ad"na Dev. Maden-Sen Genel Ba$kan Vekili Tayfun Görgün, j
D!SK Genel Koordinatörü Ahmet Asena ve Dev. Maden-Sen uzman" 1
Mahsun Turan kat"ld". j

1

1
1:1
l
i
;¾
1
1
j
i!

1
1

Odas"'r"da yap"lan e%itim toplant"s"na D!SK Ege Bölge Temsilcili%imiz
bünyesindeki sendikalar"m"z"n $ube yöneticileri kat"ld".

Hazine Müste#arl"%"nda toplant"
Ba$bakanl"k Hazine ve D"$ Ticaret Müste$arl"%"'nda 23 Mart

2001, Cuma günü !dari Engeller Projesi ve yat"r"m ortam" durum tes-
pit çal"$malar" ile ilgili yap"lan toplant"ya D!SK ad"na Genel Ba$kan
Yard"mc"s" Enver Öktem kat"ld".

ILO Türkiye temsilcili%iyle görü#me
Uluslararas" Çal"$ma Örgütü (ILO) Türkiye Temsilcili%inde 23

Mart 001, Cuma günü yap"lan toplant"ya D!SK ad"na Genel Ba$kan Yar-
d"mc"s" Enver Öktem kat"ld".

Emek Politikalar" Sempozyumu
Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu taraf"ndan kararla$t"r"lan "Emek

Politikalar" Sempozyumu" 24-25 Mart 2001 tarihlerinde Ankara'da TÜ-
B!TAK Feza Gürsoy Konferans Salonunda yap"ld".
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f.l l"%, g:i::::·ard"ndan olu$turulan Emek Platformu teknik komi-
! tesi, ortaya ç"kan sonuçlardan yola ç"karak Emek Platformu Program"-
[ n"n yenilenmesi için çal"$malara ba$lad".!
irr
i;t:~
t

1
~~
!1

1
f
:?

D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi toplant"da oturum ba$kan-

Çocuk i§çili%i Mersin toplant"s"
Uluslararas" Çal"$ma Örgütü (ILO) Çocuk !$çili%ini Önleme pro-

jes" kapsam"nda yürütülen e%itim seminerlerinin bir di%eri de Mersin
bölgesinde yap"ld".

27 Mart 2001, Sal" günü Mersin Sanayi Odas"'nda yap"lan top-
lant"ya D!SK ad"na, projede görev yapan Genel-!$ uzman" Hülya Ye$il-
göz ve D!SK Çukurova Bölge Temsilcisi Yusuf Yürekli ba$ta olmak
üzere bölgedeki $ube yöneticilerimiz kat"ld".

D!SK Ba$kanlar Kurulu

lrt topland".
X
t,:;r:
}),,

1t1 ra'da düzenlenen iki ayn etkinlikle kamuoyuna tan"t"ld".
[)
t
?-

""::::
r;
?.ttt.s cileri düzenlenen bas"n toplant"s"n"n ard"ndan program" da%"tt".tt
t..t;
l
tf: suzluk Düzenine Son" mitingine destek verildi.
[ Konfederasyonumuz taraf"ndan sendikalar"m"za gönderilen bir ya-
l z"yla güncel bir sorun olan yoksulluk ve yolsuzlu%a kar$" tepkimizin di-
1:"~. le getirilmesi için mitinge kat"l"m sa%lanmas" istendi.
!h¼;!&;m;m;-»,,~;,-H,'~Wll/l'd'&///,¾V,!;,-,W,' ;--;;.;:,,:W///i////l'h,j;!////.'r'✓,:,;;i'hw/j.:;,;,;:;;,✓.,..;;-.,,. ·0;;///4Yl'//.:,'.#;;:;,;,;,;i'_j/,';,:~-;w;;.;, ~;,;-;,,;,;;!.-:~;;;:»:❖ ;;.;,;;;:.;r,,:,;;~«:;.;:;1,:i,-~;,;<,;,;;,,~:;.;;;

D!SK Ba$kanlar Kurulu, gündemdeki önemli konular" görü$mek
üzere 28 Mart 2001, Çar$amba günü Konfederasyon genel merkezinde

Emek Platformu program" tan"t"ld"

Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu karar" do%rultusunda yenilenen
Emek Platformu Program" 31 Mart 2001 tarihinde !stanbul ve Anka-

!stanbul, Beyaz"d Meydan"'na gelen Emek Platformu !stanbul Bi-
le$enleri, buradan yürüyerek Sultanal"met Meydan"na geldi ve bas"n men-
suplar"na Program okundu. Bas"n toplant"s"na 5 bini a$k"n ki$i kat"ld".

Ankara'da, K"z"lay Meydan", Güvenpark'ta bir araya gele!" Emek
Platformu Ba$kanlar Kurulu üyeleri ve Platform üyesi örgütlerin temsil-

ÖDP mitingine destek

Özgürlük ve Dayan"$ma Partisi taraf"ndan 1 Nisan 2001, Pazar
günü, !stanbul Ça%layan Meydan"'nda düzenlenen "Yoksulluk ve Yol-
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DÖKK toplant"s"
Ba$ta i$ güvencesi olmak üzere emekçiler aç"s"ndan önemli gün-

dem maddeleri için yürütülecek politikalar" saptamak üzere D!SK Ör-
gütlenme Koordinasyon Kurulu, 5. Nisan 2001, Per$embe günü Konfe-
derasyon genel merkezinde topland".

Ayn" toplant"da yakla$an 1 May"s, i$çi s"n"f"n"n uluslararas"
lik, mücadele ve dayan"$ma günü etkinlikleri de ele al"nd".

Kemal Türkler davas" sürüyor ;

Konfederasyonumuzun kurucular"ndan ve ilk genel ba$kan" Kemal 1
Türkler'in katledilmesiyle ilgili dava 2 Nisan 2001, Pazartesi günü ya- !
p"lan duru$ma ile devam etti..,~:.

Dava ile ilgili dosyalar"n gecikmesi nedeniyle sürüncemede kalan, j
cinayet zanl"s"na kimi fa$ist çevreler taraf"ndan verilen destek yüzünden 1
gerginliklere sahne olan dava ileriki bir tarihe ertelendi. i

1;j
J

i
1
1
!{

1
i_!1

Danimarka Büyükelçili%ine ziyaret

bir-

Avrupa Birli%i ve Türkiye'deki geli$meler konusunda bilgi al"$-
veri$inde bulunmak üzere D!SK Genel Ba$kan Yard"mc"s" Enver Ök-
tem, Avrupa Birli%i dönem ba$kanl"%"n" yürüten Danimarka Büyükelçi-
li%ini 7 Nisan 2001, Cumartesi günü ziyaret etti.

!ktisat Kongresi haz"rl"klar" ba#lad"
Ba$bakanl"k Devlet Planlama Te$kilat" taraf"ndan ön çal"$malar"

ba$lat"lan !zmir !ktisat Kongresine ili$kin 10 Nisan 2001, Sal" günü DPT
Müste$arl"%"'nda bir toplant" yap"ld".

Toplant"ya D!SK ad"na Genel-!$ Genel Koordinatörü Serhat Sali-
ho%lu kat"ld".

c"yla

Devlet Bakan" Keçeciler'in ziyareti
Devlet Bakan" Mehmet Keçeciler, çe$itli konulan görü$mek ama-
11 Nisan 2001, Çar$amba günü Konfederasyonumuzu ziyaret etti.

Ankara'da Genel-!$ genel merkezine gelen Bakan Keçeciler bura-
da Genel Ba$kan Süleyman Çelebi ve yönetim kurulu üyelerimizle gö-
rü$tü.

Emekli-Sen genel kurulu
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1 olan Tüm Emekliler Sendikas"'n"n 3. Genel Kurulu Ankara'da Y"lmaz
t Güney Sahnesinde yap"ld".! 14-15 Nisan 2001 tarihlerinde yap"lan Genel Kurula D!SK ad"na
r kat"lan Yönetim Kurulu üyesi Tamer At"$, Genel Kurulun divan ba$kan-
t l"%"na seçildi. Seçimler sonucunda !braihm #ahin Genel Ba$kanl"%a ge-
!::: tirildi.lt
fr.s:t

Emek Platformu'dan ''Yoksullu%a ve Yolsuzlu%a Hay"r" mi-
tingi

tr te geçen örgütler, yo%un bir haz"rl"k ba$latt". Konfederasyonumuz yok-
1 sullu%a ve yolsuzlu%a hay"r ba$l"%"yla ülke çap"nda düzenlenen etkinlik-
ler için geni$ çapl" bir çal"$ma yürüttü.t~

Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu kararlan do%rultusunda hareke-

f !stanbul'da yap"lmas" planlanan miting "ç"n EP !stanbul Bile#en-
j: !eri 9 Nisan'da bir araya geldi. Ard"ndan D!SK alm"$ oldu%u görevle-
~~:t ri en iyi biçimde yerine getirmek amac"yla !stanbul'daki $ube ba$kan-
[ !ar"yla 11 Nisan'da bir toplant" yapt".
trt 14 Nisan 2001, Cumartesi günü Ça%layan Meydan"'nda ve di%er
fl kentlerde yap"lan mitinglere yo%un kat"l"m gözlendi.

frli Konfederasyonumuzla çe$itli etkinliklerde birlikte hareket eden! Friedrich Ebert Vakf", 16 Nisan 2001, Pazartesi günü yemekli özel bir
- toplant" düzenledi.t
f: D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi toplant"ya kat"larak önü-
" müzdeki dönem için ortak gerçekle$tirilecek toplant" ve etkinlikler ko-t~ nusunda bir de%erlendirme yapt".
1t
f
~:r,r
f:t~-

1
r·
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l
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Friedrich Ebert Vakf"ndan davet

Emek Platformu toplant"s"

Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu, 18 Nisan 2001, Çar$amba gü-
nü Ankara'da bir araya gelerek ba$ta 1 May"s olmak üzere yap"lacak
etkinlik ve eylemlilik program"n"n ve Yeni dönem sözcüsünün belirlen-
mesi konular"n" ele ald".

Toplant"da al"nan kararla ayn" gün bir bas"n aç"klamas"yla kamu-
oyuna duyuruldu.
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1
1 May"s i$çi s"n"f"n"n uluslararas" birlik, mücadele ve dayan"$ma 1

günü için haz"rl"klar gerek Emek Platformu gerekse Konfederasyonumuz j
bünyesindeki toplant"larla ba$lad". I

Merkezi düzeyde !stanbul'da yap"lacak 1 May"s mitingi için 17 i ·
Nisan'da Emek Platformu üyesi örgüt temsilcileriyle, 19 Nisan'da mi- ~
ting düzenleme kurulu üyeleriyle, 20 Nisan'da D!SK üyesi sendikalar"n ~
örgütlenme daire ba$kanlar" ve $ube ba$kanlar"yla birer toplant" gerçek- 1
Ie$tirildi, Miting düzenleme kurulu, 24 Nisan'da demokratik kitle örgüt- l
leri, siyasi partiler ve siyasi dergilerin temsilcileriyle bir araya gelerek ;,.J,.

haz"rl"klar" de%erlendirdi. ij
l

Çal"$ma hayat"n"n tart"$mal" konulan ele al"nd" i
!$ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi ta- \1

raf"nd~u~ap"l:111. davetle 24-28 Nisan 2001 tarihlerinde Antalya'da ~ü- i
zenlendi%i bel"rt"len toplant"ya Konfederasyonumuz ad"na Hukuk Da"re- J
si Ba$kan" Tamer ATI# ve Hukuk Dairesi Müdürü Necdet Okcan'"n ka- !

"hl~ 1

1
11 May"s ba$vurusu yap"ld" "

Emek Platformu taraf"ndan merkezi düzeyde !stanbul'da yap"lacak !,
1 May"s mitingi için resmi ba$vuru 27 Nisan 2001, Cuma günü yap"l- ~

&~ 1
D!SK Genel Sekreteri Murat Tokmak ba$kanl"%"nda olu$turulan 1

miting düzenleme kurulu, gerekli belgelerle birlikte !stanbul Valili%ine j
giderek, mitingle ilgili ba$vuruyu yapt". 1

Ba$vurunun ard"ndan bir bas"n aç"klamas" yapan Genel Sekreter 1
Murat Tokmak, herkesi 1 May"s'a kat"lmaya davet etti. t

il,,
Alman Bakan ile görü$me !
D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi, ülkemizi ziyaret eden Al- 1

manya Federal Cumhuriyeti Çal"$ma Bakan" ile 28 Nisan 2001, Cumar- !
tesi günü, !stanbul, Ç"ra%an otelinde görü$tü. !

iToplant"da, ülkemizdeki çal"$ma ko$ullar", sendikal hak ve özgür- ~
lüklerin durumu vb. konular· ele al"nd". 1
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1 May"s 2001 haz"rl"klar" ba$lad"

Organizasyonun T!SK taraf"ndan üstlendi%i sonradan bildirilen bu
toplant"da çal"$ma hayat"n"n çe$itli hukuksal sorunlar" tart"$"ld".
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[: Madeni E$ya Sanayicileri Sendikas" (MESS)'n"n 28 Nisan 2001,
:,t:

t Cumartesi günü ba$layan Genel Kuruluna Genel Ba$kan Süleyman Çe-
~! lebi, Birle$ik Metal.i$ Genel Ba$kan" Ziya Y"lmaz ile birlikte kat"ld".
f1 Çelebi burada bir konu$ma yaparak, çal"$ma hayat"ndaki gergin-
f liklerin i$verenlerin 12 Eylülden bu yana sürekli kendi ç"karlar"na uy-
[ gun düzenlemeler yapmaya çal"$malar"ndan kaynakland"%"n" vurgulad".
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~r Her iki etkinlikte de birer bas"n aç"klamas" yapan Düzenleme Ku-! rulu Ba$kan" ve D!SK Genel Sekreteri Murat Tokmak, 1 May"s'larda1 ya$am"n" yitirenlerin an"lar"n" mücadele içinde ya$atacaklar"n" belirtti.
•• 1 May"s 2001; Yolsuzlu%a ve Yoksullu%a Hay"r!!.
f
f gulad"%" IMF reçeteleri her geçen gün halka daha a%"r bir faturaya dö-

1!.r,,
1
"!r ve
"tf;,;r
~-r·r
~rl 30 Nisan'da D!SK Genel Sekreteri ve Düzenleme Kurulu Ba$ka-
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MESS Genel Kurulu

1 May"s $ehitleri an"ld"
Her y"l oldu%u gibi 1 May"s'larda ya$am"n" yitirenler için !stan-

bul'da iki anma etkinli%i düzenlendi.
29 Nisan 2001, Pazar günü bir araya gelen Emek Platformu tem-

silcileri önce Taksim'deki Kazanc" Yoku$u ba$"nda 1 May"s 1977 $e-
bitlerini and" ve ard"ndan !stiklal Caddesinde 1 May"s ortak bildirisini
da%"tt".

!kinci anma etkinli%i 1 May"s 1996'ta ya$am"n" yitirenler için Ka-
d"köy, Sö%ütlüçe$me'de yap"ld".

DSP, MHP ve ANAP'"n olu_turdu%u koalisyon hükümetinin uy-

nü$tü.

Bir yandan yolsuzluklarla ülke talan edilirken, IMF programy"la
da yoksulluk t"rmand".

1 May"s 2001, ba$ta emekçiler olmak üzere yoksul halk kesim-
lerinin ekonomik ve sosyal bask"larla bunald"%" bir ortamda kutland".

D!SK'in öncülü%ünde ba$layan haz"rl"klar, D!SK, KESK, Türk•!$
Hak-!$'in olu$turdu%u düzenleme kurulu ile $ekillendi.

Emek Platformu Ystanbul Bile$enleri, demokratik kitle örgütleri,
siyasi partiler, dergi çevreleri ile 1 May"s haz"rl"klar"na ili$kin görü$me-
ler yap"ld".

Ortak bildiriler, afi$ler haz"rlanarak ülke çap"nda da%"t"ld".
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n" Murat Tokmak düzenledi%i bir bas"n toplant"s"yla iktidar"n uygulama-
lar"n" ele$tirerek, $ikayeti, sorunu, talebi olan herkesi 1 May"s'a kat"l-
maya davet etti.

1 May"s, her y"l oldu%u gibi Taksim Meydan"'nda konfederasyon
ve sendikalar"n ba$kanlar", siyasi parti ve di%er kurulu$lar"n temsilcile-
rinin kat"l"m"yla gerçekle$tirilen törenle ba$lad".

:;1;

1I:~
I
JI,3
1

'Sabah"n erken saatlerinden itibaren #i$li ve Perpa bölgelerinde ;
toplanmaya ba$layan 4 konfederasyona ba%l" sendikalar"n üyeleri, renkli 1
bayraklar", co$kulu ve kararl" sloganlar"yla alan" doldurdular. J

Genel ba$kanlar"n kortejlere kat"l"m"yla birlikte iki koldan yürü- 1
yü$ ba$lat"l~". Yolsuzlu%a ve Yoksullu%a ~ay"r pankartlar"n"n arkas"nda i
y_er ~lan J?IS~, ~SK, Türk-I$ ve Hak-I$ kortejlerini meslek odalar", !
s"yas" part"ler "zled". j

Düzenleme K~rulu Ba$kan" Tokmak'"n sunu$ konu$mas"n"n ard"n- !i
dan, ilk sözü Türk-I$ Genel Sekreteri Hüseyin Karakoç ald". Karakoç j

:~:,"
j

i,
•J
1::s
c'!

1
1J
i
J

1
l
]
"::"

1
i1

Sinesen genel kurulu topland" 1

Konfederasyonumuzun üyelerinden Sinesen'in 6. Genel Kurulu !s- #
!
1]
i"1l~
1
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konu$mas"nda krizin sorumlusunun IMF ve Dünya Bankas"n"n sözünden
ç"kamayan iktidar oldu%u belirtti.

Hak-!$ Genel Ba$kan" Salim Uslu ise yapt"%" konu$mada fabrika-
lar"n kapat"ld"%"n", insanlar"n göçe zorland"%n" ve hükümetin politialar"n-
dan umutlu kimsenin kalmad"%"n" söyledi.

Mitingin üçüncü konu$mac"s" KESK Genel Ba$kan" Sami Evren
oldu. Evren Türkiye'deki krizlerin 12 Eylül'den beri iktidarda olan hü-
kümetler taraf"ndan yarat"ld"%"n" vurgulad".

Son konu$may" D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi yapt". Söz-
Ierinin ba$"nda bizi insan yerine koymayanlara kar$" omuz omuza alan-
larday"z diyen Çelebi, sorunlar"n çözümünün siyasal güç olu$turmaktan
geçti%i dile getirdi.

1 May"s 2001 kutlamalar", Mehmet Gümü$, Onur Ak"n ve Fer-
hat Tunç'un verdi%i konserle, halayla sona erdi.

tanbul'da topland".

5-6 May"s 2001 tarihlerinde yap"lan genel kurulda Necmettin Ço-
banc%lu Genel Ba$kanl"%a seçildi.
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{
..::
":
f kara'da topland".
":: Toplant"da Emek Platformu çal"$malar" ve Program"n"n de%erlen-
';: dirilmesi ve yeni dönem sözcüsünün Belirlenmesi gündem konusuydu.
ti
t
t

Emek Platformu toplant"s"
Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu, 8 May"s 2001, Sal" günü An-

D!SK Ba#kanlar Kurulu

!\:": rasyon genel merkezinde topland".
I! Toplant"n"n gündeminde !$ Güvencesi Yasa Tasar"s" ve K"dem
' Tazminat" Fonu Taslaklar"n"n görü$ülmesi ve Ekonomik Sosyal Konseytf Yasas"na ili$kin de%erlendirme ve D!SK'in tavr" görü$üldü.
{

D!SK Ba$kanlar Kurulu, 11 May"s 2001, Cuma günü Konfede-

%:
:t:
fl TMMOB Makine Mühendisleri Odas" taraf"ndan 11-12 May"s
l 2001 tarihlerinde, Adana'da yap"lan "Yeniden Yap"lanma Ba%lam"nda !$
:::f Sa%l"%" ve !$ Güvenli%i Sorunlar/Çözüm Önerileri" paneline D!SK ad"-
i:::! na Hukuk Dairemizin Müdürü Av. Necdet Okcan kat"larak, bir tebli%
, sundu,
!!t-
";:,..,.
t kas"'mn IMF'nin talepleri do%rultusunda tasfiyesi ve binlerce ~al"$an"n"n
i$siz b"rak"lmas"na kar$" örgütlü bir mücadele ba$lat"ld",

!$ güvenli%i tart"$"ld"

Emlak Bankas"n"n tasfiyesine tepki
Ülkemizin en köklü uzmanl"k bankalar"ndan biri olan Emlak Ban-

D!SK üyesi Bank-Sen ve KESK üyesi Tüm Banka-Sen 12 Ma-
y"s'ta konuya ili$kin yapt"klar" ortak bir toplant" ile mücadeleyi yayg"n-
la$t"rma karan ald"lar.

Ba$türk'ün an"s" Yalova'da ya$at"l"yor

D!SK ve Genel-!$ Genel Ba$kam Abdullah Ba$türk'ün an"s"n" ya-
$atmak için do%um yeri olan Yalova'da yeni yap"lan bir parka ad" ve-
rildi.
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Yalova Belediyesi taraf"ndan hizmete aç"lan park için 18 May"s
2001, Cuma günü yap"lan törene kat"lan Genel Ba$kan Çelebi katk" ve-
ren herkesi kutlad".

!#-Kur genel kurulu topland"
!$ ve !$çi Bulma Kurumunun kald"r"lmas"ndan sonra olu$an !$-

Kur'un ilk genel kurulu 16 May"s 2001, Çar$amba günü Ankara'da ba$-
lad".

Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl"%" bünyesinde olu$turulan !$-
Kur Genel Kurulunda D!SK'i Genel Ba$kan Süleyman Çelebi ve Genel
Sekreter Murat Tokmak temsil etti.

Kemal Türkler davas"

Kurucu genel ba$kan"m"z Kemal Türkler'in katledilmesiyle ilgili
dava, 28 May"s 2001, Sal" günü Bak"rköy 2. A%"r Ceza Mahkemesin-
deki duru$ma ile devam etti.

Genel sekreterler toplant"s"

Konfederasyonumuz ve sendikalar"m"z aras"ndaki çal"$malar"n
uyumlula$t"r"lmas" amac"yla D!SK Genel Sekreteri Murat Tokmak'"n ba$-
kanl"%"nda üye sendikalar"m"z"n genel sekreterlerinin kat"l"m"yla 6 Hazi-
ran 2001, Çar$amba günü bir toplant" yap"ld".

Avrupa Komisyonu Türkiye temsilcili%inde toplant"

Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilci%i'nin daveti üzerine Türki-
ye'den Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC)'na üye 4 konfede-
rasyonun temsilcileri 6 Haziran 2001, Çar$amba günü bir araya geldi.

Toplant"ya D!SK ad"na Dev. Maden-Sen uzman" Mahsun Turan
kat"ld".

Süleyman Yeter davas"na devam edildi
Gözalt"nda i$kence sonucu ölen D!SK üyesi Limter-!$'in e%itim

uzman" Süleyman Yeter'in davas" 11 Haziran 2001, Pazartesi günü ya-
p"lan duru$ma ile devam etti.

15-16 Haziran'" and"k
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• 15 Haziran 2001, Cuma Gaziantep ve Antalya'da; 16 Haziran,
¼r Cumartesi ise Adana, Ankara, Bursa, !stanbul, !zmir ve Kocaeli'de Böl-
;,~_••,_. ge Temsilciler Kurulu toplant"lar" yap"ld".
. Toplant"larda ülkemizde ya$anan ekonomik ve siyasi krizlerin ele
@:
~ al"naca%" toplant"da dünya deneyimlerinden yola ç"karak krize kar$"
l emekçilerin mücadele yöntemlerindeki ve taleplerindeki de%i$imlere ili$-
[ kin bir sunum yap"ld".
J D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi Adana'daki, D!SK Genel
1 Sekreteri Murat Tokmak ise !stanbul'da Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde
I] yap"lan Bölge Temsilciler Kurulu'na kat"larak; D!SK'in önümüzdeki dö-
l nem uygulamaya ba$lanacak "D!SK Her Yerde Kampanyas""na ili$kin
f: bilgi verdiler.
t Bankac"lar y"llar sonra alanlarda
":c
; Emlak Bankas"n"n tasfiyesine kar$" harekete geçen emekçiler, hak-
[ Iann" koruyabilmek, Bankan"n tasfiye edilmesi için ileri sürülen gerek-
[, çelerin yanl"$l"%"n" anlatmak amac"yla 16 Haziran 2001, Pazar günü alan-

" lara ~.:."c-Sen taraf"ndan !stanbul, Ça%layan Meydan"'nda yap"lar" mi-
l tinge binlerce Emlak Bankas" çal"$an" kat"ld".
; D!SK Yönetim Kurulu üyesi Musa Çam mitingde yapt"%" konu$-
fr mada, IMF talepleri do%rultusunda uygulanan politikalar"n ülkeyi ve
~:-! emekçileri a%"r kay"plara u%ratt"%"n" belirtti.
!: Avrupa sosyal $art" de%erlendirildi
t? Avrupa Birli%i içindeki sosyal politikalara temel te$kil eden Av-
~j:& rupa Sosyal #art", Avrupa Komisyonu taraf"ndan Strazbourg'da düzenle-
!.· nen bir toplant" ile de%erlendirildi. 21-22 Haziran 2001 tarihlerinde dü-
1, zenlenen toplant"ya D!SK ad"na Genel Koordinatör Ahmet Asena kat"l-! d".
F- Genel-!# Ola%anüstü genel kurulu
( Sendika içindeki yönetim anla$mazl"%"na çozum bulunmas" ama-
f c"yla delegelerin talebi üzerine Konfederasyonumuzun üye say"s" bak"-
I "n"ndan en büyük sendikas" olan Genel-!$ 23-24 Haziran 2001 tarihle-
~-r rinde Genel Kurulunu ola%anüstü olarak toplad". Yap"lan seçimler sonu-
i cunda !smail Hakk" Önal Genel Ba$kanl"%a seçildi.~"f~
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Trakya Bölge Temsilciler kurulu
"D!SK Her Yerde Kampanyas"" kapsam"nda D!SK Trakya Bölge

Temsilciler Kurulu, 27 Haziran 2001, Çar$amba günü Genel-!$ Trakya
#ubesi binas"nda yap"ld".

'$.
1
]
~~
fi

11:

~
Sokakta çal"$an çocuklar"n sorunlar" J
Uluslararas" Çal"$ma Örgütü'niin öncülük etti%i IPEC projesi kap- l__,1

sam"nda "Sokakta çal"$an çocuklar"n sorunlar""n" ele almak amac"yla 28- •
29 Haziran 2001 tarihlerinde Bursa'da bir toplant" düzenlendi. /!

Toplant"ya D!SK ad"na projede görevli Genel-!$ uzman" Hülya fi
Ye$ilgöz, bölge temsilcili%imiz kapsam"ndaki $ube yöneticileri kat"ld". ff

TTB Büyük Kongresi topland" :1
Ülkemizde çal"$an doktorlar"n üst örgütü olan Türk Tabipleri Bir- 1

li~i'nin 29. Kurultay" 30 Haziran 1 Temmuz 2001 tarihlerinde Anka- !
ra da topland". ";,

Genel Ba$kan Süleyman Çelebi TTB Kurultay"na kat"larak bir ko- 1
~

1
1J

1
!
J-~

!stanbul Barosu taraf"ndan 6 Temmuz 2001, Cuma günü !stanbul, !
·:~

Dorint Park Plaza otelinde bir panel düzenlendi. 1
"!$ güvencesi yasa tasar"s"n"n de%erlendirilmesi" ba$l"%" alt"nda ya- 1

p"lan panele D!SK ad"na Hukuk Dairemizin Müdürü Av. Necdet Okcan '
kat"larak bir tebli% sundu. il

:os::.:.~;.,::: konusunda ç"kan anla$mazl"klar" gi-1
1

dermek amac"yla 10 Temmuz 2001, Sal" günü Ankara'da sosyal taraf- •~
!ar"n kat"l"m"yla bir toplant" yap"ld". 1

$
!$verenler ad"na Türkiye !$veren Sendikalar" Konfederasyonu \1

(T!SK), i$çiler ad"na Türkiye !$çi Sendikalar" Konfederasyonu (Türk-!$), 1
Türkiye Devrimci !$çi Sendikalar" Konfederasyonu (D!SK) ve Hak !$çi !
~~:::=..:-;,:;;:.;;::.,.:=:n:;,;,";:;.;:;..;::;.-:::::.:.-~:-»;-:-:::,;.;:;:.;:..;;,~::~:»."fü,::~•:•;~«:::.:vo~¼:..•:,I.;,;..-._._,;:.::.;.~:,.w.;:x,::-..:..:....::::..:::::..i:.,;,.;,,.;.~-....::.~;;;..~~-,..,..:_...:::.:.~:.:..x:.:::..::~~'~;,:«&-.;.~;....;,.;,-,:,:,,,;,,,;;;~;,x~..,.;;;.:,.,,;,,%;...;_;;;_;,.;,-;.:.«:;::d-$

nu$ma yapt".

Nakliyat-!# genel kurulu
Konfederasyonumuza üye Nakliyat-!$ Sendikas" Genel Kurulu 30

Haziran-1 Temmuz 2001 tarihlerinde !stanbul'da yap"ld".

Genel Ba$kanl"%" Ali R"za Küçükosmano%lu yeniden seçildi.

!$ güvencesi yasa tasar"s" tart"$"ld"
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f_:,•. Sendikalar" Konfederasyonu (Hak-!$) yönetim kurulu üyelerinin kat"l"-
- m"yla Türk-!$ genel merkezinde yap"lan toplant"da bir uzla$ma sa%lana-
J
fil matl".
::..

l1 OECD heyetiyle görü#me
1 Ülkemizin de üyesi oldu%u Ekonomik !$birli%i ve Kalk"nma Ör-
f:l gütü (OECD)'nden bir heyet çe$itli konularda bilgi almak amac"yla i$-
i çi konfederasyonu temsilcileriyle bir araya geldi.
.~:;

I 10 Temmuz 2001, Sal" günü Türk-!$ genel merkezinde yap"lan
! toplant"ya D!SK ad"na Genel-!$ genel koordinatörü Serhat Saliho%lu ka-
t
~ t"ld".
r
~(~
l Hükümetin !stanbul bo%az köprüleri geçi$ ücretlerine yapt"%" zam-
1 m" protesto etmek karar" olan TÜKODER'in eylemi D!SK taraf"ndan
J,•.;,·•.· desteklendi. 14 Temmuz 2001, Cumartesi günü !stanbul Bo%az Köprü-
. sünde yap"lan bas"n toplant"s"na D!SK üyeleri de kat"ld".

": Türkler'i and"k
)i Konfederasyonumuzun kurucu genel ba$kan" Kemal Türkler, kat-1 ledili$inin 21. y"l"nda Topkap"'daki mezar" ba$"nda an"ld".
" 22 Temmuz 2001, Pazar günü yap"lan anma törenine D!SK Yö-t
netim Kurulu üyeleri, ba$ta Birle$ik Metal-!$ sendikam"z olmak üzere

j sendikalar"m"z"n ba$kan ve yöneticileri, i$yeri temsilcileri ve Türkler ai-! lesi kat"ld".
f,
tr
i
tt~:
~;
:.:·.
f,:.,.:
&f~-

~
?;

1
-~

l
"'

Tüketicilerin eylemine destek

Budak'" and"k

1980 y"l"nda polislerce öldürülen !lerici Deri-!$ Sendikam"z"n Ge-
nel Ba$kan" Kenan Budak için 25 Temmuz 2001, Çar$amba günü, Si-
livrikap"'daki mezar" ba$"nda bir anma töreni düzenlendi.

TMMOB mitingine destek
Türk Mühendis ve Mimar Odalar" Birli%i (TMMOB) taraf"ndan

düzenlenen "Ülkemize, mesle%imize ve onurumuza sahip ç"k"yoruz; Ba-
%"ms"z', Demokratik Türkiye ve !nsanca Ya$am!" mitingi 28 Temmuz
2001, Cumartesi günü yap"ld". D!SK Yönetim Kurulu, Ankara, Abdi
!pekçi Park"'ndaki mitinge Ankara bölgesindeki üye sendikalar"yla kat"-
l"m sa%lad".
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D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi, mitinge kat"larak,
TMMOB 'nin taleplerine deste%ini sundu ve bu taleplere ili$kin Konfe-
derasyonun görü$lerini yans"tan bir konu$ma yapt".

Ba#kanlar Kurulu toplant"s"
D!SK Ba$kanlar Kurulu 14 A%ustos 2001, Sal" günü Birle$ik Me-

tal-!$ genel merkezinde bir araya geldi.
Toplant"da; Hükümetin yaratt"%" ekonomik ve siyasi kriz, ekono-

mik ve sosyal konsey, iktidar"n uygulamalar"na kar$" milcadele ve 9 Ka-
s"m'da dünya ölçe%inde yap"lan eylem etkinliklere kat"l"m konulan. gö-
rü$üldü.

Ba$kanlar Kurulu, yapt"%" de%erlendirmeleri 15 A%ustos'ta yay"n-
lad"%" bir bildiri ile kamuoyuna aç"klad".

DÖKK toplant"s"
D!SK ve üyesi sendikalar"n örgütlenme daireleri ba$kan ve uz-

manlar"ndan olu$an D!SK Örgütlenme Koordinasyon Kurulu, 24 A%us-
tos 2001, Cuma günü Konfederasyon genel merkezinde bir araya geldi.

Kurul Sonbahar Etkinlik Plan"'n" de%erlendirmeye alarak, haz"rl"k-
lar" gözden geçirdi.

Dünya Bar"# Günü
1 Eylül Dünya Bar"$ Günü nedeniyle tüm dünyada oldu%u gibi

ülkemizde de çe$itli etkinliler düzenlendi.
Türkiye Devrimci !$çi Sendikalar" Konfederasyonu (D!SK), Kamu

Emekçileri Sendikalar" Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mi-
mar Odalar" Birli%i (TMMOB), Türk Tabipleri Birli%i (TTB), Türk Di$-
hekimleri Birli%i (TDB) ve Türk Eczac"lar" Birli%i (TEB) bar"$ özlemi-
ni dile getirmek için ortak bir ça%r" yapt".

6 kurulu$un haz"rlad"%" ortak ça%r" metni 31 A%ustos, Cuma gü-
nü 13 ilimizde yap"lacak etkinliklerle kamuoyuna aç"kland".

!stanbul, Ankara, !zmir, Adana, Gaziantep, Diyarbak"r, Malatya,
Bursa, Kocaeli, Antalya, Mersin, ve Samsun'da yap"lacak etkinliklerde
6 kurulu$un yönetici ve üyeleri bir araya geldi.
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l t"ld"%" bas"n toplant"s"n"n ard"ndan Beyo%lu, !stiklal Caddesi'r"de "Bar"$
l,.,·.::. için elele!" ba$l"%"n" ta$"yan gazete özel say"lan da%"t"ld".

~ Emek Platformu toplant"s"
~.
1 Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu, 3 Eylül 2001, Pazartesi günü
~ Türk-!$ genel merkezinde topland".
f;
{;

i
~tt

DÖKK toplant"s"
D!SK Örgütlenme Koordinasyon Kurulu, Konfederasyonumuzun

önümüzdeki dönemde yürütece%i çal"$malar" belirlemek amac"yla 4 Ey-
lül 2001, Sal" günü topland".

lf !$çi ve !$veren Konfederasyonlar" ve Sendikalar" Zirvesi, "!$siz-
,. lik, !$ten Ç"karmalar, !$yeri Sorunlar" ve Muhtemel Çözüm Yollar"" gün-
1 demiyle 5 Eylül 2001, Çar$amba günü !stanbul Dedeman otelinde top-
f land".1 D!SK toplant"ya yönelik olarak görü$lerini olgunla$t"rmak amac"y-
l la 3 Eylül'de üye sendikalar"n ba$kanlar"yla Konfederasyon genel mer-
t kezinde bir toplant" yapt".t;! Konular üzerinde yeterli görü$me ve ortakl"k sa%lanmas" olana%"

.
!,;,.:•.•, yarat"lamadan bir sonuç bildirgesi yay"nlanmak istenmesi_ üzerine D!SK
, olay" protesto ederek, haz"rlanan bildiriye imza atmad".
f Konuya ili$kin olarak D!SK Yönetim Kurulu 6 Eylül'de bir ba-
~1
t!
:::-:::-

1
t

Sosyal taraflar zirvesi

s"n aç"klamas" yapt".

CTP Genel Ba$kan" Soysal ile görü$me
Cumhuriyetçi Türkiye Partisi Genel Ba$kan" Mümtaz Sosyal ile

D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi 8 Eylül 2001, Cumartesi günü
Ankara'da bir araya gelerek, çe$itli konularla ilgili görü$tü.

1
·t

~~t
f
9.
~

Emek Platformu toplant"s"

Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu, 11 Eylül 2001, Sal" gunu
Türk-!$ genel merkezinde gündemindeki konular"n" görü$mek üzere top-
land".

1 DÖKK toplant"s"

j D!SK Örgütlenme Koordinasyon Kurulu 11 Eylül 2001, Sal" gü-
f nü Konfederasyon genel merkezinde topland".
W7,9u;r~;:;:¼;,~;-;;;;;;:,;-;--a¼M~z:.;,;,;;:m;:;;-;,M,;_;;,;,,:,;,;-;-;-;-;-/;,;;:,;,;-.,.ü;,;,.q;:;,;,;1/,u;,;;;;;;;,;;:::w;-4;:,;;,;;;;:;;;;,,.;;;:;,;,;~¼;:,;;;,-,.;;;;,;;,;;:;;,;;,;,.1,:;:_.:;:;;;;;:~~;:;;:;z::;,,~;,,.;;;:,;~;:;:::;:;;::;;;:;;;:;;_»;:;;;-;;;;::v:::;;;;:;.::~;::.:.;:;.;x~
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Sonbahar Etkinlikleri çerçevesinde bölgelerde yap"lacak i$yeri top- '1"Iant" ve ziyaretlerinin tarihleri tart"$"ld". !
Demokratik anayasa paneli ill;

1
1½
'*il
11
{!'i
1
~1
:1
}
1
:1nen panel, Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde yap"ld". '

Sami :!~ ~:::k:::"!:~:".:eb:..~,~~•~•;::O!":'. 1
kan" Av. Yücel Sayman ve gazeteci, yazar !lhan Selçuk konu$mac" ola- 1
rak kat"ld". l

I~
ida fiye~~~:!:m~:1':.!:::•::~i i:er::~i#:~::~,-:.:: 1

lerini almak amac"yla DÖKK taraf"ndan planlamas" yap"lan "Sonbahar J
}}
'1·~18 Eylül 2001, Sal" günü bas"n toplant"s" ve temsilcilerle toplan- !

t"yla ba$layan etkinlikler kapsam"nda Adana'da 19-20 Eylül tarihlerinde j
Tekstil, Genel-!$ ve Birle$ik Metal-!$ sendikalar"m"z"n örgütlü oldu%u i$- ;_;.*.-
yerleri ziyaret edildi. :!

~~

Meclis 'in Anayasa de%i$ikli%i için özel gündemle toplant"ya ça%-
r"ld"%" bir dönemde demokratik, özgürlüklere aç"k bir anayasa istemi
güçlü bir biçimde dillendirildi.

Ortaya ç"kan birçok olumsuzlu%un, çürümenin ba$l"ca sebeplerin-
den olan ve 12 Eylül darbesiyle topluma dayat"lan Anayasa 12 Eylül
2001, Çar$amba günü 6 örgütün ortak düzenledi%i bir panelle sorgulan-
d".

Türkiye Devrimci !$çi Sendikalar" Konfederasyonu (D!SK), Kamu
Emekçileri Sendik-alan Konfederasyonu ~SK), Türk Mühendis ve Mi-
mar Odalar" Birli%i (TMMOB), Türk Tabipleri Birli%i (TTB), Türk Di$-
hekimleri Birli%i (TDB) ve Türk Eczac"lar" Birli%i (TEB) taraf"ndan
"Ba$ka bir Türkiye mümkün, demokratik anayasa!" ba$l"%"yla düzenle-

Sonbahar etkinlikleri

etkinlikleri" Adana'dan ba$lat"ld".

21 Eylül 2001, Cuma günü Gaziantep bölgesindeki i$yeri temsil-
cileriyle görü$meler yap"ld", çe$itli kurum ve kurulu$lar ziyaret edildi.

24-25 Eylül 2001 tarihlerinde Ankara bölgesindeki i$yeri ziyaret-
leri yap"ld". Mamak, Yenimahalle, Çankaya belediyesindeki üyelerimizle
görü$üldü.
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r 26 Eylül 2001, Çar$amba günü Tuzla havzas"nda çal"$an Limter-
ji !$ üyesi tersane i$çileriyle ba$layan görü$meler, Kocaeli ve Adapaza-
I r"'ndaki lastik fabrikalar"nda çal"$an Lastik-!$ üyeleri, yine Adapaza-
1 n'ndaki Toprak tesislerinde çal"$an Tekstil üyeleriyle devam etti.
r !$yeri ziyaretleri 27 Eylül'de Bursa, 1 Ekim'de Ayd"n ve Deniz-
f: li, 2-4 Ekim'de !zmir, 10 Ekim'de Edirne ve 11 -12 Ekim 'de Tekir-
tl da% ve çevresiyle tamamland"
tt:·
t
f
l

KESK yönetimiyle ortak toplant"
D!SK ve KESK yönetim kurullar" 28 Eylül 2001, Cuma gunu

~ ortak bir toplant" gerçekle$tirerek önümüzdeki döneme ili$kin birlikte
tf mücadele konusunu de%erlendirdiler.
i Toplant"da iki konfederasyonun ortak gerçekle$tirmeyi planlad"%"
~• yürüyü$ için teknik haz"rl"klar ele al"nd".
~:-

Sosyal diyalog toplant"s"
~ Hak-!$ genel merkezinden 16 Ekim 2001, Sal" günü yap"lan sos-
l yal diyalog toplant"s"na D!SK ad"na Genel-!$ genel koordinatörü Serhat1 Saliho%lu kat"ld".
f
tt:r
f
; yon genel merkezinde topland".

1 KESK ile birlikte gerçekle$tirilecek Ankara yürüyü$ünün
} m", ye~ ve sorumluluklar"n payla$"lmas" konu$uldu.
t:
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f
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D!SK Ba#kanlar Kurulu
D!SK Ba$kanlar Kurulu, 17 Ekim 2001, Sal" günü Konfederas-

progra-

D!SK ve KESK'ten ortak bas"n aç"klamas"
Bir süredir ortak bir çal"$ma yürütmekte olan D!SK ve KESK,

gerçekle$tirecekleri ortak eylemlilikler konusunda bilgi vermek amac"yla
18 Ekim 2001, Per$embe günü D!SK genel merkezinde bir ortak bas"n
toplant"s" düzenledi.

Genel Ba$kan Süleyman Çelebi ve KESK Genel Ba$kan" Sami
Evren yapt"klar" bu bas"n toplant"s"nda, 5 ayn bölgeden 5 Kas"m'da ba$-
layarak 9 Kas"m'da Ankara'da sona erecek Küresel E$itlik, Adalet ve
Bar"$ Yürüyü$ü'nün amac" ve program"n" anlatt"lar.

Mühendislik ve Mimarl"k Haftas"

Tilrk Mühendis ve Mimar Odalar" Birli%i taraf"ndan Ankara'da
,·
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2001. Cumartesi günü yap"lan aç"l"$ törenine Genel Ba$kan Süleyman
Çelebi kat"ld".

Emek Platformu toplant"s"

Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu, 22 Ekim 2001. Pazartesi
nü Türk Tabipleri Birli%i genel merkezinde topland".

Ba$kanlar Kurulu daha sonra 30 Ekim 2001, Sal" günü ikinci kez
bir araya geldi.

Her iki toplant"n"n gündeminde ya$anmakta olan ekonomik kriz,
i$ten ç"karmalar. yoksulluk, çal"$anlar"n ve emeklilerin reel gelirlerinin
azalmas" gibi konular"n yan" s"ra ülkemizin bir sava$ ortam"na itilmeye
çal"$"lmas" ele al"nd".

Ba$kanlar Kurulu, sonuç al"ncaya kadar belirlenmi$ bir takvim
do%rultusunda mücadele karar" ald"lar.

R"za Kuas'" and"k

Konfederasyonumuzun kurucular"ndan ve Lastik-!$ Sendikam"z"n
unutulmaz genel ba$kan" R"za Kuas'" 30 Ekim 2001, Sal" günü Edirne-
kap" #ehitli%inde düzenlenen bir törenle and"k.

Siyasi partilere ziyaret

D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi ve KESK Genel Ba$kan"

si partileri ziyaret etti.
31 Ekim 2001, Çar$amba günü ÖDP Genel Ba$kan" Ufuk Uras

ve daha sonra EMEP Genel Ba$kan" Levent Tüzel ile görü$tü.

Çelebi ve Evren 1 Kas"m, Per$embe günü ise S!P Genel Ba$ka-
n" Aydemir Güler'i ziyaret etti.

Genel Ba$kanlar haz"rl"klar" tamamlanan yürüyü$ ile ilgili olarak
3 Kas"m 2001, Cumartesi günü KESK genel merkezinde bir bas"n top-
lant"s" düzenleyerek kamuoyunu bilgilendirdiler.

Küresel e$itlik, adalet ve bar"$ yürüyü$ü
!$sizli%e, Yoksullu%a, Yolsuzlu%a ve Sava$a Kar$", Küresel E$it-

lik. Adalet ve Bar"$ !çin 5 koldan yola ç"kan D!SK ve K.ESK yürü-
yü$çüleri Ankarada 30 bini a$k"n emekçi taraf"ndan kar$"land".
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~ Küreselle$menin tahribat"na kar$" eme%in küresel eylem günü olan
} 9 Kas"mda D!SK, KESK, Hak-!$ ve Türk-!$ üyeleri Ankara'da güçle-
t
·~~
(-:

.t:
rini birle$tirdi.

D!SK ve KESK taraf"ndan 5 Kas"mda Edirne ve Denizli'den, 6:..~·
t Kas"mda Diyarbak"rdan, 7 Kas"rn'da Gaziantep ve Samsundar" ba$la-i yan yürüyü$ler Ankarada sonuçland".
.:::
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"!$sizli%e, Yoksullu%a, Yolsuzlu%a ve Sava$a Kar$"; Küresel E$it-
lik, Adalet ve Bar"$ !çin" ba$lat"lan yürüyü$ süresince 25 kentte yerel
eylemler gerçekle$tirildi.

Be$ gün süren yürüyü$ süresince insanca bir ya$am, demokratik,
ba%"ms"z ve özgür bir ülke, ban~ içinde bir dünya talebi dile getirildi.

!$sizli%in ve yoksullu%un önlenmesi, yolsuzluklara kar$" mücade-
verilmesi, insanl"k ay"b" sava$a kar$" durulmas" istendi.
Dünyan"n her yerinde oldu%u gibi e$itlik, adalet ve bar"$ için mü-

cadele $iarlar" yükseldi.
Emekçiler;
Sosyal güvenlik haklar"m"z"n korunmas",

!$ güvencesi yasas"n"n ç"kar"lmas",

!$sizlik sigortas"n"n ya$ama geçirilmesi,
Sendikal örgütlenme ve toplu sözle$me hakk"n"n önündeki engel-

Ierin kald"r"lmas",

Kamu emekçilerinin grev ve toplu sözle$me hakk"n"n tan"nmas"
için mücadelede kararl"l"klar"n" vurgulad".

Üretimin, istihdam"n art"r"lmas",

Kaynaklar"m"z"n yurtd"$"na kaç"r"lmas"na neden olan ve tüm ma-
li sistemi sarsan k"sa vadeli sermaye hareketlerine denetim getirilmesi,

Kay"t d"$" ekonominin kay"t alt"na al"nmas",

!ç ve d"$ borçlar"n yeniden takvimlendirilmesi,
IMF için de%il, halka hizmet için bütçe yap"lmas" gibi bir çok

talep yol boyunca gündeme ta$"nd".
IMF reçetelerinin hiç bir sorunumuza çozum getirmedi%i, uygu-

land"%" her iilkede ekonomilerin çökü$üne, halk"n yoksulla$mas"na, i$siz-
li%e neden olan bu reçetelerden tümüyle vazgeçilmesi,
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Uluslararas" Özgür Sendikalar Konfederasyonu öncülü%ünde ger- 1
çekle$tirilen eylemlere güçlü bir kat"l"m da ülkemizden geldi. D!SK ve ~
KESK'in ba$latt"%" eylemlilik Ankara'da Türk-!$ ve Hak-!$ üyelerinin de ~
kat"l"m"yla tamamland". !

Önce ODTÜ kav$a%"nda bir araya gelen yürüyü$çülerimize Emek j
Platformu Ba$kanlar Kurulu üyeleri kat"ld". Sloganlar"m"z e$li%inde iler- i
leyen yürüyü$çülerimiz Tando%an Meydan"'nda kendilerini bekleyen bin- l
lerce D!SK ve KESK üyesiyle birle$ti. ··].

D!SK ve KESK üyelerinden olu$an ortak korteji S"hh"ye Meyda- l
n"'ndaki Türk-!$ ve Hak-!$'li emekçiler kar$"lad". S"ras"yla KESK Genel 1.•.j

Ba$kan" Sami Evren, Türk-!$ Genel Ba$kan" Bayram Meral, Hak-!$ Ge- ::.!·•:!•
nel Ba$kan" Salim Uslu ve D!SK Genel Ba$kam Süleyman Çelebi 30 1
bini a$k"n bir kitleye hitap etti. ,,

Ba$kanlar konu$malar"nda özetle; uygulanan politikalar"n yaratt"%" "
y"k"m"n tüm ülkeyi tehdit eden sosyal bir tehlikeye yol açt"%"n", 2002 1
bütçesiyle .y"k"m"n d:"na d_a .h"~~:"naca%", ~evletin kü~ültülmesi ad"na ~o~- :~
yal devletin tasfiyes"ne g"d"ld"g", IMFrun reçetelenne boyun e%en ikt"- i
dar"n ve halk"n sorunlar"na yabanc"la$an Meclis'In ülke sorunlar"na çö- ;!
züm üretmedi%i, i$ten ç"karmalara kar$" ortak mücadeleye haz"r olunma- 1
s" gerekti%i, küreselle$menin emekçiler ve yoksul halklar üzerindeki tal"- !
ribat"na kar$" emek güçlerinin uluslararas" dayan"$ma ve mücadelesinde 1
ortakl"%"n zorunlu oldu%unu vurgulad". j

ll
D!SK ve KESK taraf"ndan ba$lat"lan ortak yürüyü$ ve Ankara ~

bulu$mas" öngörülenin üzerinde bir ba$ar"yla sonuçland". Ortak etkinli- 1
%in düzen ve disiplini iki örgütün tüm üyeleri ve örgütlü, örgütsüz tüm 1
emekçiler aç"s"ndan s"n"f milcadelesine umut ve güven veren bir etki !
~tt". 1
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Emek Program"n"n uygulanmas",

Ülkeyi yönetemez hale gelen ve t"kanan siyasetin önünün aç"lma-
s" için siyasi partiler ve seçim yasalar"n"n demokratik, kat"l"mc" ve aç"k
bir i$leyi$e kavu$turulmas" istendi.

5 koldan gelen D!SK ve KESK emekçileri 9 Kas"m'da Ankara'-
da birle$ti.

Uluslararas" sermayenin ç"karlar"n", emperyalizmin hedeflerini ta-
yin etmek için Katar'da toplanan egemen güçlere kar$" emekçiler dün-
yan"n her yerinde seslerini yükselttiler.



TÜS!AD Ba#kan" Özilhan'"n ziyareti
Türkiye Sanayici !$adamlar" Derne%i Ba$kan" Tuncay Özilhan bir

gerçekle$tirerek 8 Kas"m 2001, Per$embe günü Konfederasyonumu-
zu ziyaret etti.

Emek Platformu bölge toplant"lar"
Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu, 15 Kas"m 2001, Per$embe gü-

nü dönem sözcüsü TTB genel merkezinde topland". Toplant"da önümüz-
deki mücadele sürecine tabanda haz"rl"k yapmak amac"yla çe$itli mer-
kezlerde bölge toplant"lar" yap"lmas" kararla$t"r"ld".

Bu çerçevede ilk toplant" 17 Kas"m 2001, Cumartesi günü Di-
yarbak"rda yap"ld". 24 Kas"mda !stanbulda ve 25 Kas"mda ise !zmir>
de yap"lan toplant"larla tamamlanan bu etkinliklere Emek Platformu'nu

1 olu$turan örgütlerin bölgelerdeki yönetici ve temsilciler kat"ld".
::::
f Ba$kanlar Kurulu üyelerinin sunu$ konu$malar"yla ba$layan bölget
f toplant"lar"nda temsilciler yerel düzlemdeki sorunlar" dile getirdi.
F Toplant"larda emekçilerin omuzlar"na y"k"lan yüklerin art"k ta$"na-
f maz oldu%u, uygulanan yanl"$ politikalar"n de%i$tirilmesi için emekçile-
1 rin en geni$ eylem birli%inin sa%lanmas" gerekti%i, Emek Platformu ve1 üye örgütlerin muhalefetin öncülü%ünü üstlenmesi gerekti%i vurguland".
'j;.

'."~,,•,.· !$ güvencesi yasas"n"n, derhal ç"kar"lmas", üretimi ve istihdam" ar-
t t"racak uygulamalar"n ba$lat"lmas", halka hizmeti öngören bir bütçe ha-
": z"rlanmas", sava$ k"$k"rt"c"l"%"na kar$" ç"k"lmas" gibi bir dizi talebin ya-
t
fr
~=ftt
f
f::·:;:·
~:-:~1 Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu üyelerinin de birer sunu$ ko-~, nu$mas" yapt"%" bölge toplant"lar"nda D!SK'in görü$lerini Genel Ba$kan
tf Süleyman Çelebi anlatt".
f 1 Aral"k hedefiyle haz"rl"klar"na ba$layan !stanbul EP Bile$enleri

. ?:! 16 Kas"m 2001, Cuma günü bir araya gelerek yürütülecek çal"$malar"f programlad". 24 Kas"m 2001, Cumartesi günü EP !stanbul Bile$enleri
t bölge toplant"s" yap"ld". Hatay Dü%ün Salonunda yap"lan ilk toplant"ya
"h7/X1//.l"/,<,M'/4,~;:,;-;,g,;;:;,;.,7.:z;;;;;,p;,;,;,,14¼,;.;Q'/✓/hJ✓,,,,;,,(;,,/ü/,.iühiHü//;;,,};,/,-.;0;(;,i.;.;,,/."✓ ;:;;;~;;._.;.;,;~;::..-;,,»;~;u;;.,,jX;,:i.,:.;,;:;;;,;,,;;;,;;,;;;::::~~-..-.:;,:•:•»✓¼::;:::::;-x:;:;~:;;:=_;;-;:;:;.::;.;:;:;,;,,;:;❖ ;:;~:;:;:.-,

n" s"ra yerel ve bölgesel sorunlar da dile getirildi.
Diyarbak"r Bölge Toplant"s"nda üzerinde durulan

ise Kürt Sorunu oldu.
di%er bir konu

Oldukça geni$ kat"l"m ve ilgiyle gerçekle$tirilen toplant"larda söz
alan her konu$mac" Emek Platformu Program"n"n ya$ama geçirilmesi için
mücadelede kararl" olunmas" gerekti%ini belirtti.
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D!SK Genel Ba$kam Süleyman Çelebi de kat"larak bir konu$ma yapt".
EP !stanbul Bile$enleri daha sonra 26 Kas"m 2001, Pazartesi günü !s-
tanbul Tabip Odas"'nda bir araya gelerek geli$meleri de%erlendirdi. Bu-
rada al"nan kararlar 28 Kas"m 2001, Çar$amba günü yine !stanbul Ta-
bip Odas"nda yap"lan bir bas"n toplant"s"yla kamuoyuna aç"kland".

Ba#kanlar Kurulu toplant"s"

D!SK Ba$kanlar Kurulu 28 Kas"m 2001, Çar$amba günü Konfe-
derasyon genel merkezinde bir araya geldi.

Ya$anan ekonomik kriz ve iktidar"n krizin faturas"n" emekçilere
ç"karma giri$imleri, Emek Platformu'nun eylem program" ve I Aral"k
uyar"s" konular"n" ele ald".

Ba$kanlar Kurulu yapm"$ oldu%u tespit ve alm"$ oldu%u kararla-
n 29 Kas"m'da yay"nlad"%" bir bildiri ile kamuoyuna aç"klad".

Emek Platformu'nun 1 Aral"k uyar"s";

Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu kararlar" a$ama a$ama ya$ama
geçirildi. Ülke çap"nda kitlesel bas"n aç"klamalar" ve bölge toplant"lar"-
n"n ard"ndan 1 Aral"k'ta yine tüm ülkede emekçiler, emekliler, kamu
çal"$anlar" alanlan doldurdu.

rulu'nun kendi içinde yapt"%" görev da%"l"m"na göre; D!SK Genel Ba$-
kam Süleyman Çelebi !zmir'de, Türk-!$ Genel Ba$kan" Bayram Meral
ve KESK Genel Ba$kan" Sami Evren !stanbul'da, Hak-!$ Genel Ba$ka-

na'da, Dönem Sözcüsü Türk Tabipleri Birli%i Ba$kan" Dr. Fusün Sayek
ve di%er Ba$kanlar Kurulu üyeleri Ankara'daki etkinliklere kat"ld".

D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi; !zmir Gündo%du Meyda-
n"'oda toplanan Emek Platformu üyeleri, çe$itli demokratik kitle örgütü
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40 a$k"n kentte yüz binler iktidar"n IMF ve Dünya Bankas"'n"n 1
talimatlar"na teslim olmu$ politikalar"na kar$" tepkilerini dile getirdi. ;

1 Aral"k uyar" eylemi nedeniyle Emek Platformu Ba$kanlar Ku- ]
·~
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m Salim Uslu Kocaeli'de, Kamu-Sen Genel Ba$kan" Resul Akay Ad•-1
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temsilcileri ve siyasi partilerin üyelerinden ola$an 20 bini a$k"n bir kit-
leye hitap etti.

Çelebi mitingdeki konu$mas"nda, IMF politikalar"yla istihdama ve
üretime kaynak ayr"lmad"%"n" belirterek, "Uygulanan tedbirler, üretimi ar-
t"rmay" de%il, istihdam" ve üretimi daha da daraltmay" amaçl"yor" dedi.
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i "!$sizli%e, Yolsuzlu%a ve Yoksulllu%a Hay"r" ba$l"%" alt"nda EP
t !stanbul Bile$enleri taraf"ndan Ça%layan Meydan"'nda düzenlenen miting
·~:-
}:-

}
~ $i#li ve Okmeydan" istikametinden yürüyerek alana toplanan
t emekçiler ve emekliler yo%un ya%"$ ve so%u%a ald"r"$ etmeden ya$ad"k-l 1ar" s"k"nt"lar" sloganla$t"rd"lar. 30 bini a$k"n bir kitle kararl"l"klar"n" vur-
f\' gulayan, iktidar"n duyars"zl"%" kar$"nda genel grevle uyar"ya haz"r olduk-
~• lar"n" belirten sloganlarla tepkilerini dile getirdiler.
~
;.t.i.• Hükümetin istifa ça%"r"ld"%"Bmitingde ilk

1
k~n~$l~kay" T

1
ürk

1
-ik$ Ge-

,: nel Ba$kan" Bayram Meral yapt". ayran" Mera "$s"z " , yo suz u , aç-

geni$ bir kat"l"mla gerçekle$ti.

! l"%"n ülkenin birinci sorunu haline geldi%ini belirtti.

J Daha sonra kürsüye gelen KESK Genel Ba$kkan" Sami E
1
vr%en kise

r bugünkü tablonun sorumlusu olan iktidarlar"n"n yü ü ve sorum u u a-
l mu emekçilerine, i$çilere, emeklilere, yoksul halka y"kmaya çal"$t"klar"-
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n" söyledi.

Ankara Emek Platformu'nun Güvenpark'ta yapmay" planlad"%" ba-
s"n aç"klamas" Valilik taraf"ndan engellendi.

Bas"n aç"klamas" yap"lmas"na ili$kin her hangi k"s"tlay"c" yasa
hükmü olmamas"na kar$" Valili%in ald"%" karan keyfi bir uygulama ola-
rak de%erlendiren Platform, Güvenpark karar"nda direndi.

De%i$ik noktalarda toplanan ve Güvenpark'a do%ru yuruyu$e ge-
çen emekçilerin önü emniyet güçleri taraf"ndan kesildi. D!SK ve KESK
üyelerinin olu$turdu%u kortejler Ziya Gökalp Caddesi'r"de oturma eyle-
mi yapt".

D!SK ve KESK kortejleri önlerine konulan barikatlara "emekçiye
de%il IMF'ye barikat" sloganlar"yla yan"t verdi ve di%er kortejlerle bu-
lu$maya kararl" olduklar"n" gösterdiler.

Türk-!$ Genel Merkezi önünde bir araya gelen i$çilerin yolu da
barikatla kesildi. Çe$itli yönlerden gelen kortejler daha sonra Mithat Pa-
$a Caddesinde bulu$tular.

Ankara Emek Platformu Dönem Sözcüsü Ümit Erkol haz"rlanan
ortak bas"n aç"klamas"n" okudu. Bas"n aç"klamas"nda siyasi iktidarlar"n
uygulad"klar" politikalar sonucunda Türkiye'nin, tarihinin en a%"r ekono-
mik krizini ya$ad"%", ekonomik kriz nedeniyle IMF'den al"nan kredile-
rin ülkenin borç yükünü art"rd"%" vurguland".
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Emek Platformu'nun Ankara'daki mitingine 13. Ankara Film Fes-
tivali için ba$kentte bulunan Hülya Koçyi%it, Rutkay Aziz ve Berhan
#im$ek'in de yer ald"%" bir grup sinema sanatç"s" destek verdi.

Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu'nun ça%r"s"yla harekete geçen
on binlerce emekçi özellikle sanayi kentlerinde alanlara akt".

Hava ko$ullar"n"n oldukça kötü olmas"na, birçok kentte etkili ya-
%"$ ve so%uk havan"n yan" s"ra çe$itli engellere ra%men oldukça geni$
kat"l"mla gerçekle$en eylemler iktidarlarla kredi ili$kileri içindeki medya
tekelleri taraf"ndan görmezden gelinmeye çal"$"ld".

Alanlarda bir araya gelen emekçiler mücadelenin daha geni$ bo-
yutlu bir biçimde ve daha kararl" bir çizgide sürdürülmesini, Emek Plat-
formu'nun geli$melere daha fazla müdahalesini istediler.

Nusrettin Y"lmaz'" and"k
Geçirdi%i ani bir kalp krizi nedeniyle aram"zdan ayr"lan Deri-!$

Sendikam"z"n Genel Ba$kan" Nusrettin Y"lmaz, 3 Aral"k 2001, Pazarte-
si günü Hasdal'daki mezar" ba$"nda düzenlenen bir törenle an"ld".

Avrupa Konseyinden ziyaret
Avrupa Konseyi temsilcilerinden olu$an bir heyet 5 Aral"k 2001,

Çar$amba günü Konfederasyonumuzu ziyaret edere, Genel Ba$kan Sü-
leyman Çelebi ve yönetim kurulu üyelerimizle görü$tü.

Emek Platformu toplant"s"

Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu, dönem sözcüsü Türk-!$'in ev
sahipli%inde 7 Aral"k 2001, Cuma günü bir araya geldi.

Bu toplant"da her türlü me$ru ve demokratik eylemi haz"rlamak
amac"yla yerel yap"lanlar"n güçlendirilmesi kararla$t"r"ld".

ETUC'un ça%r"s"yla yap"lan Avrupa bizimdir yürüyü$ü
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC)'un ça%r"s"yla 100 bi-

ni a$k"n emekçi 13 Aral"k 2001 tarihinde Belçika'n"n ba$kenti Brük-
sel'de bir araya geldi.
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•· Ba$kan" Sami Evren'in de aralar"nda yer ald"%" ortak heyet "Küresell Adalet, E$itlik ve Bar"$" pankartm" ta$"d".
•~::
;::;

D!SK ve KESK heyeti, alana giri$i "Türkiye" anonsuyla duyurul-
~ du ve büyük bir alk"$la selamland". •
t ETUC Avrupa'da örgütlü 60 milyon emekçinin taleplerini duyur-! mak amac"yla gerçekle$tirdi%i bu yürüyü$ nedeniyle yay"nlad"%" bir bil-
t diriyle #u görü#leri dile getirdi;
:;;::

~·[ Avrupa'da ekonomik durum giderek kötüle$mekte ve kapanan, kü-
f çülen i$yerleri nedeniyle AB 'nin tam istihdam hedefinden h"zla uzakla-! $"lmaktad"r.

Avrupa'da ekonomik ko$ullar kötüle$mektedir;

[,'..·•.• Bu nedenle Avrupa'daki sendikalar Leaker"'de (Brüksel'in banli-
yösü) yap"lacak AB zirvesi öncesinde seferberlik karan alm"$t"r.r

l Ba#türk ve Kendirligil an"ld"
f Konfederasyonumuzun ve Genel-!$ Sendikam"z"n unutulmaz Genel! Ba$kan" Abdullah Ba$türk ve AS!S Genel Ba$kan" R"fat Kendirligil, 21
f Aral"k 2001, Cuma günü düzenlenen törenlerle an"ld".

Ba$türk için Zincirlikuyu mezarl"%"nda yap"lan törenin ard"ndan
~ Feriköy'deki mezarl"kta Kendirligil için bulu$uldu.~·
1

T!SK Genel Kurulu

Türkiye !$veren Sendikalar" Konfederasyonu (T!SK)'nun 21. Ge-

'.',.r..••.••..••••·•· nel KuH~l
1
u, 22-2

1
~ dAral"k 2

1
001 tari

1
1"lerind

1
e Ankara'daktop

1
Iand"._SK G

. " ton ote "n e yap" an gene kuru un aç"l"$"na at" an Dl e-
} nel Ba$kan" Süleyman Çelebi, burada bir konu$ma yapt".! !$ güvencesi konusunda ortak tav"r
r.. !$ güvencesi yasa tasar"s" konusunda i$veren örgütlerinin ba$latt"-
. %" polemik nedeniyle Emek Platformunun ortak tutumunu sergilemek
!.•• amac"yla 26 Aral"k 2001, Çar$amba günü !stanbul Türk-!$ Bölge Tem-
' silcili%inde bir bas"n toplant"s" yap"ld".
f
f
~'.-

% 2002 YILI ETK!NL!KLER!f
t; #$ güvencesi ve i# yasas" için bilim kurulu
~?:
f Sosyal taraflar aras"ndaki anla$mazl"klara çözüm bulmak amac"y-
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la Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bak:anl"%"'n"n davetiyle sosyal taraflar
taraf"ndan tayin edilen ö%retim üyelerinden ola$an Bilim Kurulu 12 Ocak
2002, Cumartesi günü çal"$malar"na ba$lad". •

Emek Platformu ba#kanlar kurulu

Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu, dönem sözcüsü Türk-!$'in ev
sahipli%inde 15 Ocak 2002, Sal" günü topland".

D!SK ad"na Genel Ba$kan Yard"mc"s" ve OLEY!S Genel Ba$ka-
n" Enver Öktemin kat"ld"%" toplant"da ba$ta sosyal güvenlik sistemi ol-
mak üzere, ekonomik kriz ve ba%l" geli$meler ele al"nd".

Hükümetin uygulamalar"n"n ve çal"$anlar"n sorunlar" kar$"s"ndaki
duyars"z yakla$"m"n"n tepkileri yo%unla$t"rd"%"na dikkat çekildi%i toplan-
t"da yeni eylemlilik süreçlerine yönelik haz"rl"klar"n sürdürülmesi karar-
la$t"r"ld".

Hükümetin diyalo%u reddeden tutumunu sürdürmesi halinde, Eko-
nomik Sosyal Konsey üyesi Türk-!$, D!SK ve Hak-!$ Konsey toplant"-
lar"na kat"lmayacaklar"n" bildirdi.

vencesi yasa tasla%"n"n bir an önce Meclis'e sevk edilmesini istedi.
Siyasetin önünün t"kand"%" ve demokrasinin i$lemez hale geldi%i

tespitini yapan Ba$kanlar Kurulu Seçim ve Siyasi Partiler yasalar"n"n de-
mokratikle$tirilerek seçimlere gidilmesi görü$ünü dile getirdi.

Naz"m için vatanda#l"k mücadelesi
Naz"m Hikmet'e vatanda$l"k hakk"n"n geri verilmesi amac"yla

olu$turulan giri$im kurulu 18 Ocak 2002, Cuma günü Konfederasyonu-
muzu ziyaret etti.

Lastik-!# ola%anüstü genel kurulu
Lastik-!$ Sendikam"z, 19-20 Ocak 2002 tarihlerinde Ola%anüstü

Genel Kurulu'nu toplad".
Yeni bir yönetim olu$turmak: amac"yla yap"lan Genel Kurul son-

ras"nda Genel Ba$kanl"%a Abdullah Karacan seçildi.
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MEDA ortak e%itimleri ba$lad"
ETUC, D!SK, K.ESK, Hak-!$ taraf"ndan ortak düzenlenen ve Av-

rupa Komisyonu taraf"ndan desteklenen e%itim projesi 21-24 Ocak 2002
tarihlerin aras"nda Ankara'da, • Hak-!$ genel merkezinde ba$lad".

Koreli emekçilerle uluslararas" dayan"$ma
Güney Kore'de örgütlü Kore Sendikalar Konfederasyonu (KCTU)

Ba$kan" Dan Byung-ho ve üyesi Kore Metal !$çileri Federasyonu
(KMWF) Ba$kan" Mun Sung-hyun en temel sendikal haklar"n" kullan-

Güney Koreli sendika liderlerinin serbest b"rak"lmas" için 22
Ocak'ta uluslararas" alanda bir kampanya düzenlendi.

Konfederasyonumuzun da üyesi oldu%u Uluslararas" Özgür Sendi-
kalar Konfederasyonu (ICFTU) ve ba%l" örgütü Uluslararas" Metal !$çi-

Bizler, sendikal hak ve özgürlüklerimiz için mücadele veren ve
bu u%urda a%"r bedeller ödeyen ve hala ödemeye devam eden Türkiye-
li emekçiler olarak Güney Koreli s"n"f karde$lerimizin mücadelesine sa-
hip ç"kt"k.

D!SK Ankara Bölge Temsilcisi Mehmet Ali Akgün tutuklanan
Güney Koreli sendikac"lar"n serbest b"rak"lmas" amac"yla Güney Kore
Ankara Büyükelçili%i önünde bir bas"n aç"klamas" yapt".

Konfederasyonumuza üye Birle$ik Metal-!$ Sendikam"z taraf"ndan
haz"rlanan bir protesto mektubu Güney Kore Ankara Büyükelçili%ine su-
nularak Güney Koreli sendika liderlerinin derhal serbest b"rak"lmas"n" ve
uygulanan bask"lar"n son bulmas"n" talep edildi.

E%itim daireleri ortak toplant"s"

D!SK E%itim. Koordinasyon Kurulu, 23 Ocak 2002, Çar$amba gü-
nü Konfederasyon genel merkezinde topland".

Yap"lan toplant"da önümüzdeki dönemde yap"lacak e%itim toplan-
t"lar"na ili$kin programlar ele al"nd".

Demokrasi için ortak mücadele

!ktidar taraf"ndan Meclis'e sunulan ve medya organlar"nda "mini
demokrasi paketi" an"lan yasa tasar"s"na kar$" 7 örgüt ortak t""tum ald".
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D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi; 26 Ocak 2002, Cumarte- ~
si günü !stanbul'da düzenledi%i bir bas"n toplant"s"yla Tilrk-!$, Hak-!$, I"
D!SK, KESK, TMlvfOB, TfB ve IDB taraf"ndan haz"rlanan ortak ~et- •

.
ni kamuoyuna aç"klad". ]

Ortak aç"klamada Meclisten geçirilmek istenilen yasa tasar"s"n"n; 1
. !fade özgürlü%ünü tümüyle ortadan kald"rd"%". 1lJ

I~1
1
J
1
1
1
i
1.,

Kutsal devlet, köle vatanda$ anlay"$"n" güçlendirdi%i.
Vatanda$lar"n keyfi bir biçimde suçlanabilmesine zemin haz"rlan-

d"%" vurguland".

ILO/IPEC Toplant"s"
Çocuk i$çili%inin önlenmesi projesi kapsam"nda yürütülen e%itim

seminerleri 24-25 Ocak 2002 tarihlerinde Antalya'da, 29-30 Ocak 2002
tarihlerinde Kayseri'de devam etti.

Emek Platformu
Emek Platformu Ba$kanlar K""rulu, 8 #ubat 2002, Cuma günü

Hak-!$'in dönem sözcülü%ünde topland".

!ktidar"n uygulamalar", IMF ile yap"lan anla$malar, demokratikle$-
me, i$ güvencesi, kamu çal"$anlar"n"n sendikal haklan gibi konular ele
al"nd". Toplant"da al"nan kararlar ayn" gün yay"nlanan bir bildiri ile aç"k-
land".

Sendikal haklar için madencilerin mitingi
Anayasa'n"n kendilerine tan"d"%" bir hakk" kullanarak sendikaya,

Dev. Maden-Sen'e üye olan maden i$çileri bask" ve tehditlerle engel-
lenmeye çal"$"ld".

Dev. Maden-Sen ve üyesi maden i$çileri taleplerini duyurmak, el-
de edebilmek amac"yla 9 #ubat 2002, Cumartesi günü, Bolu ili, Men-
gen ilçesine ba%l" Gökçesu beldesinde bir miting düzenledi.

"Sendikas"zla$t"rmaya, i$sizli%e ve yoksullu%a kar$"" ba$l"%"yla ya-

1
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·.""'i
•·

l
1
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1

p"lan mitinge çevre il ve ilçelerdeki maden i$çileri ve aileleri de kat"ld". !
ÖDP yöneticilerinden ziyaret 1
Özgürlük ve Dayan"$ma Partisi (ÖDP) yöneticilerinden olu$an bir l

heyet, 11 #ubat 2002, Pazartesi günü Konfederasyonumuzu ziyaret ede- 1
rek, partilerinin ba$lataca%" yeni projeler konusunda bilgi verdi. i
s;,":<,,s,;,.;:»x<•:•a,,:,,>;,•i:>S:,S>:,:«•:•i;:«CMiS•:<,;•:\'"<;v.¼<s«·:❖ i.S,«<««':-"<<':S<,"""'-'"''-0:<';<.<,x,<,<<"'*"''"'"-'"''"'"~'""""'"°'''"''"-"''"'''"'"'"-'"~'
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D!SK 35 Ya$"nda
Konfederasyonumuzun kurulu$unun 35. y"l" nedeniyle 13 #ubat

r" 2002, Çar$amba günü bir dizi etkinlik düzenlendi.

1
J

Konfederasyonumuz ve üye sendikalar"m"z"n yöneticileri ve i$ye-
ri temsilcilerimizden olu$an bir heyet önce Topkap" mezarl"%"nda D!SK
kurucusu ve ilk Genel Ba$kan" Kemal Türkler'i, ard"ndan da Zincirli-
kuyu Mezarl"%"nda Konfederasyonumuzun ikinci Genel Ba$kan" Abdul-

t lal" Ba$türk'ü mezar" ba$"nda yap"lan törenlerle an"ld".
tr D!SK'in kurulu$una ve büyümesine katk" veren, i$çi s"n"f"n"n hak
~::;; ve özgürlükler mücadelesinde ya$am"n" yitirenler an"s"na sayg" duru$u
t", yap"ld".
rt D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi ve Genel Sekreter Murat
\'. Tokmak yapt"klar" konu$malarla D!SK'in kurucular"n"n koymu$ oldu%u
\ ilkelerle mücadelenin sürdürülece%i mesaj"n" verdi.

Etkinlik program" çerçevesinde !stanbulda yap"lan bir forumla}:

1;· önümüzdeki dönemin ba$l"ca gündem maddeleri ele al"nd".
f Birle$ik Metal-!$ Sendikam"z"n genel merkezinde yap"lan
r~ Genel Ba$kan Süleyman Çelebi'nin konu$mas"yla ba$lad".

r

1
f::-

forum

D!SK Genel Sekreteri Murat Tokmak taraf"ndan yönetilen forum-
da ilk önce !$kur !stanbul !l Müdürü Osman Kansak, yeni uygulamaya
geçen i$sizlik sigortas" hakk"nda bir sunu$ yapt".

"-~,•-••_-_ !$sizlik sigortas" mevzuat" konusunda bilgi veren Kar"sak"n sun~-
. $unun ard"ndan uygulamalarda ortaya ç"kabilecek sorunlar ve beklentile-
1 re ili$kin bölümüne geçildi.
-~;; Toplant"n"n sonraki bölümünde ise !stanbul Teknik Üniversitesi
ö%retim üyesi Prof. Dr. Devrim Ulucan çal"$ma ya$am"yla ilgili yasalar
ve olas" de%i$ikler konusunda bir konferans verdi.

D!SK üyesi sendikalar"n merkez ve $ube yöneticilerinin kat"l"m"y-
la gerçekle$tirilen forumda, çal"$ma ya$am"n" belirleyen yasalara ili$kin

!stanbul'daki kutlama program" 5-9 Kas"m 2001 tarihlerinde 5 ay-
r" bölgeden Ankara'ya yap"lan yürüyü$e kat"lanlara birer sertifika veril-
mesiyle tamamland". Kutlamalar kapsam"nda D!SK bölge temsilcilikle-
rinde de çe$itli etkinlikler yap"ld". Bu etkinliklerde Ankara yürüyü$çüle-
rine sertifikalar" verildi.
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EP bas"n aç"klamas"

Emek·Platformu !stanbul Bile$enleri 14 #ubat 2002, Per$embe gü-
nu "$ güvencesi için olsa gerek ÇSGB !stanbul Çal"$ma Bölge Müdür-
lü%ü önünde bir bas"n aç"klamas" yapt".

Konfederasyonumuzun kurulu$ y"ldönümü nedeniyle D!SK Yöne- 1
jtim Kurulu taraf"ndan yay"nlanan bir bildiri tüm bölge temsilciliklerin- ,

de ve i$yerlerinde okundu. j;;
;.t

:"
j
1
:"
:{
~i

!sveçli milletvekillerinden ziyaret

!sveçli bir grup milletvekili çal"$ma hayat"yla ilgili bilgi al"$veri-
$inde bulunmak için 25 #ubat 2002, Pazartesi günü Konfederasyonumu-
zu ziyaret etti.

Genel Ba$kan Süleyman Çelebi, !sveç heyetiyle Tekstil !$çileri

Saraçhane park"nda bir araya gelen ço%unlu%u i$çilerin olu$turdu-
%u grup, buradan yürüyerek Bölge Müdürlü%ü önünde topland". 1.,

1
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Sendikas" genel merkezinde görü$tü.

Sad"k Gürbüz konseri

Konfederasyonumuz ve Cumhuriyet .gazetesinin i$birli%iyle halk
müzi%i sanatç"s" Sad"k Gürbüz bir resital verdi.

25 #ubat 2002, Pazartesi günü !stanbul, Atatürk Kültür Merke-
zi'ndeki resital ilgiyle izlendi.

Tersane i#çisine silahl" sald"r"
D!SK üyesi Limter-!$ Sendikas"n"n uzun mücadeleler sonucunda

örgütlendi%i ve toplu sözle$me yetkisi ald"%" Tuzla'daki Yonca Tersane-
si'nde i$veren hukuksuz uygulamalarla sald"n kampanyas" ba$latt".

ç"kar"lan arkada$lar"m"z"n i$lerine iadesi talebini dile getiren i$çilerden
25'i, 28 #ubat'ta i$yerine gittiklerinde içeri al"nmad".

!$verenin bu tutumu üzerine i$çiler Tersane önünde sessiz bekle-
yi$e ba$lad". !$çilerin bekleyi$i sürerken, ta$erona ba%l" oldu%u söylenen
bir grup i$veren taraf"ndan Tersaneye sokulmaya çal"$"ld".

Kaçak olarak çal"$t"r"lmak üzere getirilen bu gruptan baz" ki$iler,
yap"lmakta olan hukuk d"$" durumu protesto eden Tersane i$çilerine sal-
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":, d"rd". Olaylan yat"$t"rmaya çal"$an Limter-!$ Genel Ba$kan" Kaz"m Ba-
t
f=r!:
1g
:.::-k~:r
.:.::-
,",:-

1r

k"$ gerek i$verenin getirtti%i bu grup ve güvenlik eleman" olarak çal"$-
t"r"lan ki$iler taraf"ndan sald"r"ya u%rad" ve tartakland".

Genel Ba$kanlar"n" kurtarmaya çal"$an i$çilerin üzerine i$verenin
güvenlik elemanlar"nca ate$ aç"ld". Onlarca merminin at"ld"%" bu ortam-
da çevrede bulunan emniyet güçleri olaylara seyirci kald". Hiçbir yasal
statüsü olmayan ve aç"k biçimde yasalar" ihlal ederek, birçok insan"n
ya$am"n" tehdit ederek ate$li silah kullananlar hakk"nda hiçbir i$lem ya-
p"lmad".til, Ancak bir süre sonra Tersane önünde sessizce beklemeye devam

r eden i$çiler, emniyet güçlerince da%"lmaya zorland". #iddet kullanan em-
~;:
:_;<:_'. niyet güçleri 10 ki$iyi kelepçeleyerek gözalt"na ald". Keyfi biçimde gö-
zalt"na al"nanlar Konfederasyonumuzun giri$imleriyle gece geç saatlerde

I serbest b"rak"ld".
f
il'.

!;
AB aday ülke sendikac"lar" topland".
Avrupa Birli%i'ne aday ülkelerden sendika temsilcileri Avrupa

f Sendikalar Konfederasyonu'nun davetiyle !stanbul'da topland".

ii Haz"rl"k çal"$malar"na Konfederasyonumuzun da kat"ld"%" toplant"-
) da, Meda Projesi kapsam"nda aday ülkelerde yürütülen ortak e%itimler
" için olu$turulan sendikal komisyonlar"n çal"$malar" ele al"nd".
j; Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC)'un deste%iyle D!SK,
f Hak-!$ ve KESK taraf"ndan ortak olarak olu$turulan Türkiye-AB Sendi-
I kal Koordinasyon Komisyonu bir taraftan sendikal kadrolar"n e%itimi ve
bilgilenmesi di%er taraftan sanal ortamda bir veri bankas"n"n olu$turul-
mas" do%rultusunda önemli ad"mlar att".

Komisyon, 1-2 Mart 2002, tarihlerinde, Hotel Dorint Park Pla-

~:.

fÇ;
j~f za'da ulusal ve uluslararas" bak"mdan son derece önemli bir toplant"ya! ev sahipli%i yapt".
ff
·!
t:
f
~
~:,:,

j topland". Basma kapal" olarak yap"lan bu toplant"da aday ülkelerdeki ulu-
1 sal komisyonlar çal"$malar"n"n kar$"la$t"r"lmas", Birlik üyesi ülkelerin ge-
f çirdikleri deneyimler· ve mevcut ko$ullar konular"nda bilgi al"$ veri$in- •
fil de bulunuldu.
~;
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Birinci gün; Türkiye gibi aday üye statüsünde bulunan 12 ülke-
nin ve Birlik üyesi ülkelerin emek örgütlerinin temsilcilerinin kat"laca%"
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Geni$leme Çal"$ma Grubu
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Toplant"n"n bas"na aç"k olarak yap"lan ikinci giln program"na Dev- 1
let Bakan" ve Ba$bakan Yard"mc"s" Mesut Y"lmaz, Çal"$ma ve Sosyal 1
Güvenlik Bakan" Ya$ar Okuyan, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ~
(ETUC) Genel Sekreteri Emilio Gabaglio, D!SK Genel Ba$kan" Süley- i
man Çelebi, Hak-!$ Genel Ba$kan" Salim Uslu, KESK Genel Ba$kan" ~
Sami Evren ve konfederasyonlar"n yöneticileri kat"ld". ~

Bu toplant"n"n hemen ard"ndan ETUC Genel Sekreteri Emilio Ga- ·":

baglio bir bas"n toplant"s" yapt". Bas"n toplant"s"na D!SK, Hak-!$ ve ,
KESK genel ba$kanlar" da kat"ld". Bas"n toplant"s"nda ETUC çal"$mala- ..
n, Avrupa Birli%i yap"s" içinde emekçilerin yeri ve rolü konular"nda bil- !
gi verilecek ve ülkemizin adayl"k süreci ve sosyal boyut konular"na de- !
%inildi. !

!sveçli kamu emekçllerlnln zlyaretl i
!sveç Kamu Görevlileri Sendikas"ndan bir heyet 7 Mart 2002, J

Per$embe günü Konfederasyonumuzu ziyaret ederek, ülkemizdeki sendi-
kal mevzuat, haklar ve özgürlükler konusunda bilgi ald".

Dev. Maden-Sen'in paneli ve dayan"$ma gecesi
Konfederasyonumuza üye Dev. Maden-Sen, bir y"ld"r sürdürdü%ü

mas"n" hedefleyen bu panelin ard"ndan ayn" günün ak$am"nda Mengen,
Gökçesu i$çileriyle dayan"$ma gecesi düzenledi. 9 Mart 2002, Cumarte-
si günü yap"lan her iki etkinli%e de kat"lan D!SK Genel Ba$kan" Sü-
leyman Çelebi birer konu$ma yapt".

Naz"m Hikmet için 100. y"l etkinlikleri
Mücadeleci kimli%iyle tüm dünyada hakl" bir üne sahip ozan"m"z

Naz"m Hikmet'in do%umunun 100. y"l" nedeniyle çe$itli etkinlikler dü-
zenlendi. 15 Mart 2002, Cuma günü Naz"m Hikmet Vakf" taraf"ndan
düzenlenen etkinli%e kat"lan D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi bu-
rada bir konu$ma yapt".

Tersanelerde örgütlenme mücadelesi
!rili ufakl" bir çok tersaneyi bar"nd"ran Tuzla havzas"ndaki kay"t

d"$" ve hukuk d"$" çal"$t"rmaya kar$" mücadeleyi yükselten tersane i$çi-
leri çe$itli bask"larla kar$" kar$"ya kald".
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Tüm bu zorluklara kar$"n örgütlenmenin ba$ar"ld"%" yerlerde ise
i$verenler pervas"zca i$çileri i$ten ç"kar"yordu. Bunun tipik bir örne%i
olan Yonca Tersanesi'ndeki uygulamalar" protesto etmek amac"yla 20
Mart 2002, Çar$amba günü tersane önünde bir bas"n toplant"s" yap"ld".

D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi, Tersane önünde yapt"%"
bas"n toplant"s"nda Tuzla havzas"ndaki olaylar"n i$ güvencesi yasas"n"n
ne kadar zorunlu oldu%unu bir kez daha kan"tlad"%"n" belirtti.

Tüketici Konseyi topland"
Sanayi Bakanl"%" taraf"ndan yap"lan ça%r"yla 28-29 Mart 2002 ta-

rihlerinde toplanan Tüketici Konseyi'ne Konfederasyonumuz ad"na Ge-
nel Ba$kan Yard"mc"s" Enver Öktem kat"ld".

!#sizlik sigortas" uygulamas" ba#lad"
Uzun süreli bir mücadelenin sonucunda i$sizlik sigortas" ülkemiz-

de de uygulanmaya ba$lad".

Gerek kapsam", gerek süresi ve gerekse sigorta ödene%i bak"m"n-
dan son derece yetersiz olmas" nedeniyle Konfederasyonumuz taraf"ndan
ele$tirilen bu uygulaman"n ba$lat"lmas" nedeniyle Ankara'da bir tören dü-
zenlendi.

!$-Kur genel müdürlü%ü taraf"ndan 29 Mart 2002, Cuma günü ya-
p"lan törene kat"lan D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi yapt"%" ko-

Filistin halk"yla dayan"#ma

Irkç" !srail hükümetinin art"k bir soy k"r"ma dönü$en sald"r"lar"n"
k"namak ve her gün bombalanan, devlet ba$kanlar" tanklarla ku$at"lan
Filistin halk"yla dayan"$ma amac"yla Filistin Büyükelçili%i ziyaret edildi.

1 Nisan 2002, Pazartesi günü gerçekle$tirilen ziyarete Konfede-
rasyonumuzun da aralar"nda bulundu%u bir çok demokratik kitle örgütü
temsilcisi kat"ld".
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D!SK ad"na ziyarette yer alan Bölge Temsilcimiz Mehmet Ali
Akgün, Konfederasyonumuzun dayan"$ma duygular"n" dile getirdi.
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T!SK toplant"s"n"protesto '

Konfederasyonumuz, i$ güvencesi yasa tasar"s"ndaki tutumu nede- ,_I_;
niyle T!SK taraf"ndan 5-7 Nisan 2002 tarihlerinde, Ni%de'de düzenlenen "

1"Büyüyen Kay"t D"$" 'Sektör" konulu toplant"y" protesto etti. ~

Konuya ili$kin al"nan karar bir yaz"yla T!SK'e iletildi. ,

Filistin'e özgürlük mitingi i
··"

Özgürlük ve Dayan"$ma Partisi taraf"ndan düzenlenen "Filistin'e j
özgürlük mitingi" 7 Nisan 2002, Pazar günü Ça%layan Meydan"'nda ya- i_
p"ld". Konfederasyonumuz taraf"ndan da desteklenen mitingde D!SK Ge- J
nel Ba$kan" Süleyman Çelebi de bir konu$ma yapt". 1
.-,•.,; •• •• ,·· ··;> •• ···:· •••• ·;;;· ,,•.·.·..·, x ·· ·,s,.•·: ••...,-···.··»c···w;-;:••,··.·v·; /.iF·••.• ··-xc-:•·w•···:·· ··;+c···r; <·;eW·'·--C··;•·;·;,..;,,,c;y •.•,.• ,,_....,,_J

Emek Platformundan siyasi partilere ziyaret
Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu, 2-3 Nisan 2002 tarihlerinde

Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret ederek, i$ yasas" ve i$
güvencesi konusundaki endi$elerini dile getirdiler.

Ba$kanlar Kurulu yapt"%" ziyaretleri de%erlendirmek amac"yla da-
ha sonra 3 Mart 2002, Çar$amba günü dönem sözcüsü Hak-!$'in ev sa-
hipli%inde bir araya geldi.

Filistin büyükelçili%ine ziyaret

Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu, Filistin halk"yla dayan"$ma
amac"yla 2 Nisan 2002, Sal" günü Filistin Büyükelçili%i'ni ziyaret etti .

Ba$kanlar Kurulu, Büyükelçi Fuat Yassen ile görü$tü.

KESK Genel Kurulu

Konfederasyonumuzun karde$ örgüt olarak kabul etti%i Kamu
Emekçileri Sendikalar" Konfederasyonu (KESK) genel kurulu 5-7 Nisan
2002 tarihlerinde !stanbul'da topland".

Kamu çal"$anlar"n"n sendikal haklar"n" düzenleyen yasan"n ç"kma-
s"ndan sonra yap"lan bu ilk genel kurul bu neden iki ayr" numara ile
belirlendi. KESK'in fiilen çal"$malar"na ba$lad"%" süre içinde 4. yasan"n
ç"kmas"ndan sonra ise 1. genel kurul olarak kay"tlara geçti.

Genel Ba$kan Süleyman Çelebi, Genel Kurula kat"larak,
mücadele temelinde bir konu$ma yapt".
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1
~t nna yol açan, bir tiir hücre cezas" uygulamas" olan F tipi cezaevleri
ti konusunda bir çözüm bulmak için ba$lat"lan giri$imler sürdü.
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lf 12 Nisan 2002, Cuma 'günü Ankara otelinde yap"lan panele ka-
! t"ld".f
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F tipi cezaevi sorununa çözüm aray"$"
Siyasi tutuklu ve hükümlüler aras"nda gerginli%e ve ölüm oruçla-

Bu do%rultuda !nsan Haklan Derne%i genel merkezinde yap"lan
toplant"ya D!SK Ankara Bölge Temsilcisi Mehmet Ali Akgün kat"ld".

Filistin halk"yla dayan"$ma için 1 dakika karanl"k eylemi

Filistin'in "rkç" !srail yönetimi taraf"ndan i$gal edilmesi ve Filis-
tin Devlet Ba$kan" Yaser Arafat'"n ku$at"lmas" üzerine harekete geçen
bar"$ gönüllüleri, Filistin halk"yla dayan"$ma amac"yla 1 dakika karan-
l"k eylemi düzenledi.

9 Nisan 2002, Sal" günü, saat 21.00'den itibaren ba$lat"lan ey-
!emler nedeniyle Genel Ba$kan Süleyman Çelebi bir bas"n aç"klamas"
yaparak "Filistin 'i ve Arafat'" ku$atan karanl"%" payla$mak, Filistin'de
ayd"nl"k için 1 dakika karanl"k eylemi"nin desteklendi%ini duyurdu.

1 May"s haz"rlan ba#lad"
D!SK, KESK ve Hak-!$ genel sekreterleri, 1 May"s haz"rl"klar"m

görü$mek amac"yla Hak-!$ genel merkezinde bir araya geldi.

9 Nisan 2002, Sal" günü yap"lan toplant"da 1 May"s'"n bu y"lki
içeri%i, program" ele al"nd".

Emek Platformu toplant"s"

Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu, 11 Nisan 2002, Per$embe gü-
nü Hak-!$ genel me!kezinde bir araya geldi.

Ba$kanlar Kurulu, 3 Nisan toplant"s"nda al"nan kararlar gere%i ya-
p"lacak eylem program"na son $eklini verdi.

!$ güvencesi için mücadeleye devam

!ktidar"n, i$verenlerin istekleri do%rultusunda oyalad"%" ve i$ ya-
sas"nda de%i$ikli%e ba%lad"%" i$ güvencesi konusundaki talebin dile ge-
tirilmesi için Emek Platformu taraf"ndan Ankara'da bir toplant" düzen-
lendi.

Meslek hastal"klar" sempozyumu
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Konfederasyonumuzun düzenleyicileri aras"nda yer ald"%" ve 13- ~.!,..
14 Nisan 2002 tarihlerinde Ankara'da yap"lan Meslek Hastal"klar" Sem- j
pozyumu'nda çe$itli çal"$ma gruplar" olu$turuldu. ":,:

"Meslek Hastal"klar"nda Kay"t Tutma, Veri Toplama ve !statisti-
ki De%erlendirme Yöntemleri" konulu çal"$ma grubuna OLEY!S; ]

1"Çal"$ma· Ortam"nda Koruyucu Sa%l"k Hizmetleri ve !S!G Orga- 1
nizasyonu" konulu çal"$ma gurubuna Dev Maden-Sen; j

"Meslek Hastal"%" Tan"m" ve Meslek Hastal"klar" Listesinin Gün- i
celle$tirilmesi" konulu çal"$ma grubuna BMetal-!$, •"-.•

"Meslek Hastal"klar" Sorunu ve Sendikal Görevler" konulu çal"$-

ma grubuna Genel-!$ Sendikam"zdan birer temsilci kat"ld". l"··:•···
Ankara Üniversitesindeki sempozyumun aç"l"$ töreninde D!SK

ad"na Yönetim Kurulu üyemiz Ali #ahin bir konu$ma yapt".

Sosyal demokrasi tart"$"ld" !
TÜSES taraf"ndan 16 Nisan 2002, Sal" günü !stanbul Dedeman t',".,._

otelinde düzenlenen "Dünya'da ve AB'de sosyal demokrasi" paneline
D!SK ad"na Musa Çam konu$mac" olarak kat"ld".

Solda yeni bir parti giri#imi
Eski SHP Genel Ba$kan" ve eski Devlet Bakan" ve Ba$bakan

Yard"mc"s" Murat Karayalç"n ve eski SHP Genel Sekreteri ve eski Kül- ••
tür Bakan" Fikri Sa%lar 19 Nisan 2002, Cuma günü D!SK Genel Mer- \I'.

kezi'ni ziyaret etti. [

Bir süredir solda yeni bir parti kurulmas" yönünde çal"$malar yü- (
~~~~ ~arayalç"n ve Sa%lar, D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi ile i
goru$tu. )

1 May"s toplant"lar" 1
1 May"s i$çi s"n"f"n"n uluslararas" birlik, mücadele ve dayan"$ma 1

günü nedeniyle yap"lacak mitingin haz"rl"klar" için 17 Nisan 2002, Çar- ;1
$amba günü önce EP !stanbul Bile$enleri Türk-!$ Bölge Temsilcili%in- ~
de, D!SK üyesi sendikalar"n örgütlenme daire ba$kanlar" ve $ube ba$- i
kanlar"_ ise Konfederasyonumuz genel merkezinde topland". _ !

Istanbul için miting ba$vurusu 19 Nisan 2002, Cuma günü DISK, j
KESK, Türk-!$, Hak-!$ ve Memur-Sen taraf"ndan olu$turulan düzenleme 1
kurulu taraf"ndan yap"ld". Ba$vurunun ard"ndan Düzenleme Kurulu Ba$- 1
~,v.;-.;-;•::,;.;,.•;-;-~;::.½:;❖ ;,.,;-i:w.~:r.~-$-..;•;:,;";•;~..,-..,.;.;,..;:;•:.v..::-.:~x•:❖ ,,~-~:.:..;.;~,.;..~,:.;'>!:-:,;,;;;.,;:;,,,.;._..;,-..-;.;w,.-..;,....;_v,.--.:;~,,•·•"-~-.....-:,._..""vn'w;-;,,,,,;.*;_'~'~'~"~'"-.,:·~\.,x~:"...-..:-.%..._'-: ~'"-~...:;.;.,,,,..._....,,'-:·~
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r kan" ve D!SK Genel Sekreteri Musa Çam Valilik önünde bir bas"n aç"k-
jl lamas" gerçekle$tirdi.
Y 1 May"s #ehitleri an"ld"
~. Her y"l an"lan 1 May"s $ehitleri "ç"n 29 Nisan 2002, Pazartesi
i gunu iki ayn etkinlik yap"ld". !lk etkinlik 1977 $ehitleri için Taksim,t1 Kazanc" Yoku$u ba$"nda, ikinci etkinlik ise 1996 $ehitleri için Kad"köy,
Tu Sö%ütlüçe$me'de gerçekle$tirildi.
j
r
}:

ilir
1

Buralarda yap"lan bas"n aç"klamalar" ve sayg" duru$lar"ndan son-
ra 1 May"s ortak bildirileri da%"t"ld".

Emek Platformundan I May"s ça%r"s"

Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu, emekçileri ve halk" I May"s
mitinglerine kat"l"m için davet etmek amac"yla 29 Nisan 2002, Pazarte-

~.;·\',,,';:•'··• si günü Hak-!$ genel merkezinde bir bas"n toplant"s" gerçekle$tirdi.
. 1 May"s tüm ülkede co#kuyla kutland"

1
":

I!:
;:::r
1!rr·

Konfederasyonumuz i$çi s"n"f"n"n uluslararas" birlik, miicadele ve
dayan"$ma günü 1 May"s için haz"rl"klara ba$lad".

D!SK Örgütlenme Koordinasyon Kurulu (DÖKK), 4 Nisar"'da, ge-
r"el merkez binam"zda topland". Genel Sekreterimiz Musa Çam ve Ör-
gütlenme Dairesi Ba$kan"m"z Ali Y"lmaz ba$kanl"%"nda yap"lan toplan-
t"da, I May"s'"n bu y"lki içeri%i, haz"rlanacak bildiri ve afi$lerde veri-
lecek mesajlarla ilgili öneriler ele al"nd".

Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu, 3 Nisan'da Ankara'da yap"lan·
toplant"s"nda 1 May"s kutlamas"n" da gündemine alarak; "etkinlikler ko-
nusunda çal"$ma yapmak üzere üç i$çi konfederasyonunun (Türk-!$, Hak-
!$, D!SK ve KESK) genel sekreterlerinden olu$an bir komiteni~ toplan-
mas"n" kararla$t"rd".

Platform taraf"ndan ortak bir afi$ ve bildiri haz"rland" DÖKK
Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu kararlar"n" da dikkate alarak haz"rl"k-
lar"n ba$lat"lmas" ve çal"$malar" yürütmek üzere bölge temsilciliklerinin
görevlendirilmesi karan ald".

!stanbul, Ankara ve !zmir'in büyüklü%ü ve önemi nedeniyle fark-
bir konumda de%erlendiren DÖKK ülke düzeyindeki haz"rl"klar"n ya-
s"ra istanbul'daki çal"$malar" do%rudan üstlendi.

Ankara'daki haz"rl"klar"n koordinasyonu için Yönetim Kurulu üye-
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miz. ve Ankara Bölge Temsilcimiz Mehmet Ali Akgün, !zmir'deki ha-
z"rl"klar"n koordinasyonu için de Genel-!$ Bölge Ba$kan" Kani Beko gö-
revlendirildi.

Konuya ili$kin ön yaz"lar sendikalar"m"za ve bölge temsilcilikle-
rimize gönderildi.

Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu'nda !stanbul çal"$malar"n" yü-
rütmek üzere Türk-!$, Hak-!$, D!SK, KESK ve Memur-Sen görev üst-
lendi.

D!SK Genel Sekreteri Musa Çam ba$kanl"%"nda Türk-!$, Hak-!$,
D!SK ve KESK temsilcileriyle bir düzenleme kurulu olu$turuldu.

Düzenleme Kurulu, Emek Platformu !stanbul Bile$enleri'yle bir
toplant" yaparak l May"s 2~2, çal"$ma program"na son $eklini verdi.

Çal"$ma Program"n"n ilk ad"m" olarak 1 May"s 2002 Düzenleme
Kurulu üyeleri 19 Nisan, Cuma günü saat 09.00'da !stanbul Valili%i'ne
miting ba$vurusu yapt".

!stanbul Vali Yard"mc"s" Osman Demir ile yap"lan görü$menin ar-
d"ndan Düzenleme Kurulu Ba$kan" Musa Çam, Vilayet önünde bas"na
verdi%i demeçte 1 May"s'"n en görkemli biçimde kutlanmas" için haz"r-
l"klar"n sürdü%ünü ve tüm emekçileri aileleriyle birlikte mitinge bekle-
diklerini belirtti.

Bas"n aç"klamas"na Emek Platformu üyesi 15 örgütün !stanbul'da-
ki temsilcileri, sendikalar"n $ube yöneticileri de kat"ld".

Emek Platformu taraf"ndan "E$itlik, Özgürlük, Kalk"nma ve Sos-
yal Adalet !çin! Ba$ka Bir Türkiye Mümkün!" ba$l"%" alt"nda kutlanma-
s" öngörülen 1 May"s 2002, !stanbul Program" çerçevesinde 24 Nisan'-
da KESK Genel Merkezi'nde di%er kat"l"mc" kurulu$larla toplant" yap"l-
d".

29 Nisanda 1 May"s 77'de ya$am"n" yitiren emekçiler Taksim
Kazanc" Yoku$u'nda ve 1 May"s 96'da ya$am"m yitiren emekçiler ise
Kad"köy, Sö%ütlüçe$me'de an"ld".

Yürütülen haz"rl"klar hakk"nda bilgi vermek ve halk" l May"s'a
davet etmek amac"yla Düzenleme Kurulu Ba$kan" Musa Çam 30 Ni-
san'da D!SK genel merkezinde bas"n toplant"s" yapt".

Ayn" gün ula$"m $irketlerinin emniyet yetkilileri taraf"ndan 1 Ma-
y"sa kat"lacaklar" ta$"mamalar" yönünde uyar"lmas" üzerine D!SK Genel
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Ba$kan" Süleyman Çelebi taraf"ndan yeniden bir bas"n toplant"s" yap"la-
rak, Valili%in ve Emniyet Müdürlü%ünün gerginlik yaratan bu uygula-
madan vazgeçmesi istendi.

Emek Platformu Ba$kanlar Kumlu'nun 1 May"s'a ili$kin ça%r"s"
ülkenin yer yerinde yank" buldu.

Saptanabilen 42 ilde yap"lan mitinglerde 1 milyona yak"n emek-
çi ve emek dostu alanlarda birle$ti.

Platformun ald"%" karar do%rultusunda "E$itlik, Özgürlük, Kalk"n-
ma ve Sosyal Adalet !çin; Ba$ka Türkiye Mümkün!" ba$l"%" alt"nda ya-
p"lan kutlamalarda ICFTU ve ETUC üyesi Türk-!$, Hak-!$, D!SK ve
KESK öncü bir rol üstlendi. Memur-Sen ve ba$ta TMMOB olmak üze-

ting haz"rl"klar"nda görev üstlendi.

Emek Platformu içinde 1 May"s kutlamalar"na kat"lmayan Kamu-
Sen, Ba%kur Emeklileri Derne%i ve Türk Veteriner Hekimleri Birli%i im-
zalar"n" çektiler.

Genelde Platformun etkinliklerinde çok yer almayan bu örgütle- .
rin tutumu do%al olarak çal"$malara her hangi bir etkisi olmad".

1 May"s kutlamalar"nda Emek Platformu üyelerine emekten yana
siyasi partiler de yo%un destek verdi.

CHP, HADEP, ÖDP, EMEP, !P, TKP ve DS!P yönetici ve üye-

Kutlamalar"n en geni$ boyutlu oldu%u yer her zaman oldu%u gi-
bi yine !stanbul oldu. D!SK Genel Sekreteri Musa Çam ba$kanl"%"nda
Türk-!$, Hak-!$, D!SK, KESK ve Memur-Sen temsilcilerinden olu$an bir
düzenleme kurulu taraf"ndan yürütülen çal"$malar belirlenen program çer-
çevesinde ba$ar"yla uyguland".

D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi 100 bini a$k"n bir kitle-
nin kat"ld"%" !stanbul'daki 1 May"s mitinginde yer ald".

Tüm etkinliklerde D!SK ad"na ba$ta Genel Ba$kan olmak üzere
tüm yönetici ve temsilcilerimiz ortak bir metin okudu. Ba$l"%"yla oku-
nan metinde D!SK'in içinde bulundu%umuz ko$ullara ili$kin saptamala-
r" ve önümüzdeki sürece ili$kin hedefleri dile getirildi.

Uluslararas" Özgür !$çi Sendikalar" Konfederasyonu (ICFTU)'da 1
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May"s nedeniyle bir bildirge yay"nland". !stanbul'daki mitingde de oku-
nan bildirgede sermayenin küresel boyutlu sald"r"lar" kar$"s"nda emekçi-
lerin ortak mücadelesinin önemi vurguland".

Türkiye'deki 1 May"s kutlamalar"na i$ güvencesi yasas"n"n ç"ka-
r"lmas" ve Filistin 'e özgürlük talebi damgas"n" vurdu.

Hükümetin uygulamalar" sert bir biçimde ele$tirildi, yap"lan yol-
suzluklar k"nand", demokrasi, özgürlük talepleri yinelendi.

!sveçli parlamenterlerin ziyareti

Memleketlerinde i$i gücü olmayan bir grup !sveçli parlamenter
çal"$ma hayat"yla ilgili görü$ al"$veri$inde bulunmak amac"yla 6 May"s
2002, Pazartesi günü Konfederasyonumuzu ziyaret ederek, Genel Ba$kan
Süleyman Çelebi ile görü$tü.

!# Sa%l"%" ve Güvenli%i Haftas" kutland"
Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl"%" taraf"ndan düzenlenen "!$

Sa%l"%" ve Güvenli%i Haftas"" nedeniyle 9 May"s 2002, Per$embe günü
bir tören düzenlendi.

Törene kat"lan Genel Ba$kan Süleyman Çelebi de kat"larak bir
konu$ma yapt".

D!SK'ten aç"k toplum ça%r"s"
D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi, ülkemizde ciddi bir so-

run haline gelen kirlenmeye kar$" tüm toplumu aç"kl"%a ça%"rd".

Çelebi, öncelikle topluma kar$" sorumluluk üstlenenler olmak üze-
re sendika, demek, vak"f, meslek örgütü, siyasi parti gibi kurum ve ku-
rulu$larda; kamuda ve ba%l" kurulu$larda; özerk kurumlarda görev alan-
lar"n, milletvekillerini mal varl"klar"n" kamuoyuna aç"klamaya davet ede-
rek mal beyan" kamuoyunun bilgisine sundu.

Emek örgütlerinden Ortado%u'da bar"$ giri$imi

D!SK, KESK, Türk-!$, Hak-!$ ve TMMOB temsilcilerinden olu-
$an bir heyet 12-16 May"s tarihlerinde !srail ve Filistin'e ziyarette bu-
lundu.

D!SK'in giri$imleriyle olu$turulan ziyaret heyetinde D!SK Genel
Ba$kan" Süleyman Çelebi, Hak-!$ Genel Ba$kan" Salim Uslu, Türk-!$
Genel E%itim Sekreteri Salih K"l"ç, KESK Genel Ba$kan" Sami Evren,
TMMOB Yönetim Kurulu Ba$kan" Kaya Güvenç yer ald".
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" Heyet hareketinden önce, ziyaret ile ilgili olarak 12 May"s 20021 Pazar saat 11:30'da !stanbul Atatürk Havaliman" V1P Salonu'nda bir ba-
ili s"n toplant"s"nda yapt".t
~ Dört günlük ziyaret s"ras"nda çok yo%un görü$melerde bulunan
f heyet, Filistin'de 14, !srail'de ise 8 toplant" yapt".
; !srail'de !$çi Partisi lideri #imon Perez, !srail !$çi Sendikalar"
t Konfederasyonu (H!STARDUT) ba$kan", !srail Bar"$ Derne%i ba$kan"

Filistin'de ise ku$atma alt"nda ya$ayan Filistin Devlet Ba$kan" Ya-fr
r ser Arafat, Filistin !$çi Sendikalar" Federasyonu Ba$kan" ve ILO tem-
i
1
silcisi ile görü$tüler.

Türkiye'den emek örgütlerinin Arafat'" ziyareti tanklar taraf"ndan
I ku$at"ld"ktan sonra yap"lm"$ ilk ziyaret oldu.

Gerek Filistin Devlet Ba$kan" Yaser Arafat ve !srail D"$i$leri Ba-
r kan" Simon Perez ile yap"lan görü$melerde, gerekse di%er görü$melerde
j heyet;
f
f - Sivillere yönelik kör $iddetin onaylanamayaca%"n", bununla bir-
likte i$gal ve askeri operasyonlar"n bir an önce bitirilmesi gerekti%ini,f

- !ki taraf"n sivil toplum örgütlerinden ba$layarak bar"$a katk" ve-
1 recek bir diyalog süreci için destek olmaya haz"r olduklar"n" belirtti.
~:! 016 May"s, Per$embe günü Atatürk Havaliman"'nda ziyaretlerle il-
i,_! gili de%erlendirmelerini bir bas"n toplant"s"nda kamuoyuna aktaran heyet,
" verdikleri mesajlara olumlu yan"tlar ald"klar"n" vurgulad".
;~ Bas"n toplant"s"nda;

Her iki tarafta da ço%unlu%un bar"$ istedi%i,
fr
~:

ft Türkiye'ye ve halk"m"za büyük sempati oldu%u, her iki toplumun
f da bizlerden bar"# yönündeki giri#imler bak"m"ndan beklenti içinde bu-l 1undu%u,
;!

Heyet üyeleri ziyaret s"ras"nda;

Sava$"n insan ya$am" üzerindeki y"k"c" etkisine tan"kl"k ettikleri-
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Hiç kimsenin kendini güven içinde hissetmedi%ini, korkunun ege- 1
men oldu%unu, J

I
i
1~
1
!\
It

Ya$amlar"n, ailelerin parçaland"%"n", özellikle Filistin'de onbinler-
ce insan"n i$siz, evsiz kald"%"n", en temel gereksinimlerin kar$"lanamaz
hale geldi%ini,

Uygulanan tecrit ve ayr"mc"l"k nedeniyle Filistinlilerin biryerden
bir ba$ka yere geçmelerinin yasakland"%"n",

:::,~:· ,::~:o:.::nn::~ :~~a::: :::~;::: bu ,.. "
lamda en çok emekçilerin zarar gördü%ünü gözlemlediklerini aktard"lar. 1

•:<

!$ güvencesi için Türk-!$ eylemine destek j
;#

D!SK Yönetim Kurulu 10-11 May"s 2002 tarihlerinde yapt"%" özel 1
toplant"da i$ güvencesi ve çal"$ma ya$am"na ili$kin yeni geli$meleri de- 1

i!%erlendirerek Türk-!$'in 14-17 May"s 2002 tarihlerinde yap"lmas" plan- il
"l

lanan eylemlerini destekleme karan ald"%"n" aç"klad". ;l
J

15 May"s 2002, Çar$amba günü D!SK Ankara Bölge Temsilcili- 1
il
:4
:1·!J

1
1
,t.;,.

%i önünde bir araya gelen D!SK üyeleri, i$ güvencesi yasas"n"n ç"kar"l-
mas" talebini içeren bir pankart açarak Güvenpark'a kadar yürüdüler.

Filistin büyükelçisinden ziyaret

Filistin Büyükelçisi !brahim Tamim 17 Nisan 2002, Cuma günü
Konfederasyonumuzu ziyaret ederek, Genel Ba$kan Süleyman Çelebi ile

Emek Platformundan Cumhurba#kan"na ziyaret
Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu, 21 May"s 2002, Sal" günü

Cumhurba$kan" Ahmet Necdet Sezer'i Çankaya Kö$künde ziyaret etti.

Grev erteletmeye tepki
Lastik fabrikalar"ndaki grup toplu i$ sözle$melerinin uzla$mazl"k-

la sonuçlanmas" ve i$veren sendikalar"n"n uzla$maz tavr" sonucunda gre-
vin gündeme gelmesiyle birlikte Hükümetin grevin erteleme karar"n" ay-
n" anda almas" tepkiyle kar$"land".

!$verenlerin grev karar"ndan önce milli güvenlik kuruldan ve ba-
kanlar kurulundan erteleme karar"n" ç"kard"klar" anla$"ld".
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Ya$anan bu geli$meler üzerine Konfederasyon genel merkezinde
22 May"s 2002, Çar$amba günü bir bas"n toplant"s" yapan Genel Ba$-
kan Süleyman Çelebi ve Lastik-!$ Sendikam"z"n Genel Ba$kan" Abdul-
lah Karacan, iktidar" ve i$verenleri ele$tirdiler.

!srail ba#konsoloslu%una ziyaret
Emek örgütü temsilcilerinin !srail ve Filistin'e yapt"klar" ziyarete

ili$kin izlenimleri aktarmak amac"yla D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çe-
lebi, 27 May"s 2002 tarihinde !stanbul'daki !srail Ba$konsoloslu%unu zi-
yaret etti.

Çal"#an çocuklar sorunu tart"#"ld"
Çocuklar"n çal"$t"r"lmas"n"n önlenmesine yönelik yürütülmekte olan

ILO/IPEC projesi kapsam"nda 27-28 May"s 2002 tarihlerinde bir toplan-
t" yap"ld".

Kapadokya Dedeman otelinden yap"lan toplant"ya D!SK E%itim
Dairesi Ba$kan" Ali #ahin ve Genel-!$ Ara$t"rma Dairesi uzman" Hülya
Ye$ilgöz kat"ld".

TMMOB Genel Kurulu topland"
Türk Mimar ve Mühendis Odalar" Birli%i'nin Genel Kurulu 31

May"s 2002 tarihinde Ankara'da ba$lad".

DS! Genel Müdürlü%ü toplant" salonunda yap"lan genel kurulun
aç"l"$ törenine kat"lan D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi, güncel ge-
li$meleri de%erlendiren bir konu$ma yapt".

Filistin Büyükelçisinin yemekli toplant"s"
Emek örgütlerinin !srail ve Filistir"'e yapt"klar" ziyaret nedeniyle

Filistin Büyükelçili%i, 31 May"s 2002 tarihinde Ankara'da yemekli bir
toplant" düzenledi.

Yol-!$ genel merkez binas"nda yap"lan toplant"ya gezi heyetinde
de yer alan D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi kat"ld".

D!SK Geni#letilmi# Ba#kanlar Kurulu topland"
D!SK Ba$kanlar Kurulu 3-5 Haziran 2002 tarihlerinde !stanbul'da

Birle$ik Metal-!$ genel merkezinde topland".

!$ yasas"nda yap"lmak istenilen de%i$iklikler konusunda Bilim Ku-
rulu 'nda yer alan Prof. Dr. Devrem Ulucan'dan bilgi alan ve görü$le-
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rini ileten Ba$kanlar Kurulu, daha sonra gündemindeki çe$itli sorunlar"
görü$tü.

D!SK Geni$letilmi$ Ba$kanlar Kurulu, gündemdeki temel sorunla-
r" de%erlendirerek önümüzdeki dönemde izlenecek politikalar" saptad".

Toplant"da ekonomik kriz, siyasi geli$meler, Avrupa Birli%i süre-
ci, demokratikle$me ve tüm bunlar"n emekçiler üzerindeki etkileri, çö-
züm yollan ele al"nd".

!$çi s"n"f"n"n nesnel ko$ullar" ve bunlar" a$mak için gerekli mü-
cadele araçlar", örgütlenme modelleri tart"$"ld".

Yap"lan de%erlendirme ve tespitler 6 Haziran'da yay"nlanan bir
bildiri ile kamuoyuna aç"kland".

173 örgütten Avrupa Birli%i deklarasyonu

Türkiye-Avrupa Birli%i Kar"na !sti$ari Kurul taraf"ndan ba$lat"lan
bir giri$imle, aralar"nda i$çi ve i$veren konfederasyonlar", demokratik kit-
le örgütleri ve çe$itli sivil toplum kurulu$lar"n"n da bulundu%u 173 ör-
güt taraf"ndan ortak bir deklarasyon yay"nlad".

5 Haziran 2002, Sal" günü !stanbul Ceylan Oteli 'nde yap"lan ge-
ni$ kat"l"ml" bir toplant" ile kamuoyuna aç"klanan deklarasyonda;

Avrupa Birli%i hedefinin, ülkemizin demokratik, ça%da$, modern,
$effaf ve laik bir hukuk devleti, güçlü, istikrarl" ve sürdürülebilir bir eko-
nomi, bir refah toplumu olma arzusu ile örtü$tü%ü için desteklendi%i,

Tam üyelik yükümlülüklerinin, ekonomik, siyasi ve sosyal alan-
larda ülkemizin ihtiyaç duydu%u reformlar"n gerekleri olarak alg"land"%",

Türk toplumunun, bu reformlar"n sa%layaca%" ça%da$ ya$am biçi-
mini hak etti%ine ve tam üyeli%in Avrupa Birli%i için de önemli aç"-
l"mlar ve kazan"mlar sa%layaca%"na inan"ld"%" belirtildi.

ILO Genel Kurulu topland"

Uluslararas" Çal"$ma Örgütü (ILO) 90. Genel Kurulu, 3-20 Hazi-
ran 2002 tarihlerinde !sviçre'nin Cenevre kentinde topland". D!SK Ge-
nel Kurula, 9-13 Haziran tarihlerinde Genel Ba$kan Süleyman Çelebi,
Genel-!$ Genel Ba$kan" !smail Hakk" Önal, Lastik-!$ Genel Ba$kan" Ab-
dullah Karacan, Birle$ik Metal-!$ Genel Ba$kan" Ziya Y"lmaz'dan olu-
$an bir heyetle kat"ld". Genel Kurulu ülkemizdeki hak ihlallerini içeren
bir dosya sunuldu.
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., 15-16 Haziran direni#i an"ld"rt Türkiye'deki i$çi hareketi ve D!SK tarihinde önemli bir yeri olan
; 15-16 Haziran 1970 Büyük !$çi Direni$i çe$itli etkinliklerle an"ld".
~;:

!stanbul'da düzenlenecek etkinliklerin program"n" olu$turmak ama-
;; c"yla 1 1 Haziran 2002 tarihinde D!SK genel merkezinde Avrupa yaka-
f s" $ube ba$kanlar"yla, 12 Haziran 2002 tarihinde ise Birle$ik Metal-!$
~• genel merkezinde Anadolu yakas" $ube ba$kanlar"yla birer toplant" ya-
t
i p"ld".
11;

t
ft
f

!:

!stanbul'daki anma etkinli%i "Geçmi$ten gelece%e 15-16 Haziran"
ba$l"%" alt"nda 14 Haziran 2002, Cuma günü Kad"köy'deki Cafera%a
Spor Salonu'nda gerçekle$tirildi. Genel Ba$kan Süleyman Çelebi'nin ko-
nu$mas"yla ba$layan $ölende türküler e$li%inde halaylar çekildi. Halk
danslar" gösterileri yap"ld".r

~!: Ege bölge temsilcili%imiz ise 15 Haziran 2002, Cumartesi günü
f !zmir Fuar Aç"khava tiyatrosunda bir etkinlik gerçekle$tirdi.
ft Ayn" gün Limter-!$ üyesi Yonca tersanesi i$çilerinin sürdürmekte
f
i oldu%u grev ziyaret edildi. Emniyet güçlerinin ziyareti engelleme giri-
!f:t $imleri kar$"s"nda D!SK üyeleri kararl" bir mücadele sergileyerek 15-16

1
• ~:
?

Haziran ruhunun canl" oldu%unu gösterdiler.

Di%er D!SK bölge temsilcilikleri de çe$itli toplant"lar düzenledi-
l ler.
tttr
t
t
·i:
j
l
~:
:;:,:

~ #& yasas" tart"$mas" için haz"rl"k toplant"lar"
1 !$ Yasas"nda yap"lmak istenilen de%i$iklikler ve Bilim Kurulu'nun
"! haz"rlad"%" raporu görü$mek amac"yla D!SK üyesi sendikalar"n hukuk da-l ireleri ba$kan ve uzmanlar" 17 Haziran 2002 tarihinde D!SK genel mer-·
1 kezinde bir araya geldi. Yap"lan de%erlendirmeler sonucu haz"rlanan bir
f. •l raporun DISK Ba$kanlar Kurulu'na sunulmas" kararla$t"r"ld".
·1.1;;;.xr;,.»/hi»,,!;,;;;,-/✓,;m.,-»/.X·--»:,.,::rMWhU-////✓/,•}Y ///;,'///✓ .;.~q;:.· _..,;r;:_~✓»;;);,;,;,·:,;.:'-'..·.!~;::!;:;,;,;,;f~;,~;r;-;;;;;,;,;:;.;-,!.;Y.,.:7,;.~.;.~:-;;;;;:::;:x~;x.;;::::;:o;~;..::.;;x::;:;;;:::,::;;:=:•fü.;;;;:.:_:;.:-;:;.:::.::::::=::-.;;:.:::-.:.v;.:

16 Haziran 2002, Pazar gunu "se Birle$ik Metal-!$ Sendikam"z
15-16 Haziran Bir Dönüm Noktas" ba$l"%"yla bir panel düzenledi. Ka-
d"köy, Altunizade Petrol-!$ Konferans Salonu'nda Genel Sekreter Musa
Çam yönetiminde yap"lan panele #inasi Kaya, Mehmet Karaca, Atilla
Özsever, Süleyman Üstün konu$mac" olarak kat"ld".

Ayn" gün D!SK üyelerinden olu$turulan bir heyet Dev. Maden-
Sen Mengen Kömür Ocaklar" direni$ine destek ziyareti ve bas"n· aç"kla-
mas" yapt".
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20 Haziran 2002 tarihinde D!SK genel merkezinde toplanan Ba$-
kanlar Kurulu, hukukçular"n görü$lerini de%erlendirdi.

ÇSGB'n"n davetiyle Bilim Kurulu raporunun görü$ülece%i toplan-
t"ya bir toplant" yap"ld". 21-23 Haziran 2002 tarihlerinde Abant'ta yap"-
lan toplant"ya D!SK bir heyetle kat"ld". D!SK Ba$kanlar Kurulu'nda
olu$turulan görü$ler burada dile getirildi.

!nsanca ya#anacak ücret talebi
Asgari ücretin belirlenme biçimini ele$tirmek ve insanca ya$ana-

cak bir düzeye getirilmesini talep etmek amac"yla 25 Haziran 2002 ta-
rihinde Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl"%" önünde bir kitlesel bas"n
aç"klamas" yap"ld".

D!SK Geni$letilmi$ Ba$kanlar Kurulu kararlan do%rultusunda ha-
rekete geçen D!SK Yönetim Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu
toplant"s"n"n gerekçe gösterilmeden ertelenmesini de protesto ederek, ko-
nuya ili$kin kamuoyunu bilgilendirdi.

D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi'nin yapt"%" bas"n toplant"-
s"na, D!SK Yönetim Kurulu üyeleri, merkezi Ankara'da bulunan sendi-
kalar"m"z"n yöneticileri, i$yeri temsilcileri kat"ld".

D!SK Tekstil Meslek Lisesi ilk mezunlar"n" verdi

D!SK üyesi Tekstil !$çileri Sendikas"n"n giri$imleriyle çal"$mala-
r"na ba$layan, !stanbul'daki D!SK Tekstil Meslek Lisesi ilk mezunlar"-
n" verdi.

27 Haziran 2002 tarihinde yap"lan mezuniyet törenine CHP Ge-
nel Ba$kan" Deniz Baykal da kat"larak bir konu$ma yapt".

Emek Platformu Ba#kanlar Kurulu topland"
Dönem sözcüsü Hak-!$'in davetiyle Emek Platformu Ba$kanlar

Kurulu 2 Temmuz 2002 tarihinde Ankara'da Hak-!$ genel merkezinde
top~and".
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@Toplant"da son siyasi ve ekonomik geli$meler, yeni dönem söz- ""
\cüsünün belirlenmesi konulan görü$üldü. Bu toplant"dan sonra sözcülük ]

DiSK'~g:~ için sosyal taraflar bir araya geldi 1
!$ yasas" de%i$ikliklerinde ortaya ç"kan anla$mazl"klar"n giderilme- @

si amac"yla D!SK, Türk-!$, Hak-!$ ve T!SK ba$kanlar" 9 Temmuz 2002 1
~- •••• ••V :/;:,:.-·•,:•· •••• ·:X «:,:.; '·\•,•;-. • •w "::<;.:;- ·:4. G" • ·~:.::,;·· ~xv'< ··:-;,-:._,- .;;._.;_.:,;••·• .... : 0' •:<- ·· r,-,,.~'•:./•'\":,·· ..;· •. -· ..__./'.'··<:J·_";/'' \~·:;·-;-.,....;:.-;.,:,-..:;:,-;.;~:.._,;~..;.."-•c·····•s ··-;.••;;;(·~
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tarihinde Ankara'da biraraya geldi. Shereton otelinde yap"lan toplant"da
üzerinde anla$maya var"lan konular yay"nlanan ortak bir aç"klama ile ka-
muoyuna aç"kland". Yap"lan aç"klamada $u görü$lere yer verildi:

"T!SK'in ça%r"s" üzerine 'Üretim-!stihdam' konular"n" görü$mek
üzere biraraya gelen !$çi ve !$veren Konfederasyonlar", a$a%"daki husus-
lan kamuoyuna aç"klamay" uygun görmü$tür.

1- TBMM derhal toplanmal"d"r. Böyle bir ortamda Meclis'in ta-
tilde olmas" lükstür.

2- Siyasi Partiler Yasas", Seçim Yasas", gerekirse Anayasa'da ge-
rekli de%i$iklikler yap"larak erken genel seçimlere gidilmelidir.

3- AB'ye uyum yasalar", ulusal ç"karlar"m"za uygun $ekilde ele
al"narak gecikilmeksizin ç"kar"lmal"d"r. . _

4- Koalisyon Hükümetinin siyasi ve ekonomik tercihin yat"r"m ve
istihdamdan yana olmam"$t"r.

5- !$sizlik ve istihdam, Türkiye'nin bugün ve gelecekteki en bü-
yük sorunu haline gelmi$tir.

6- Rant ekonomisinden üretim ekonomisine geçi$ temel hedef ol-
mal"d"r. TBMM, bu konularda ivedilikle önlem almak zorundad"r.

7- Üretim ve istihdama dönük teknik çal"$malar"m"z; tüm kesim-
lerin sorumlulu%unu içerecek $ekilde sürecektir.

8- !$çisi ve i$vereni ile Türkiye'nin mevcut dinamikleri, sorunla-
r" a$acak güçtedir. Tüm siyasi partiler de bizler gibi üretim ve istihda-
ma odaklanmal"d"r."

Hasan Algül'ü son yolculu%una u%urlad"k

D!SK Genel Ba$kan dan"$manlar"ndan ve uzun y"llar D!SK ve
Maden-!$ saflar"nda mücadele veren Hasan Algül, bir süredir kanser te-
davisi görmekteydi. Geç kalan te$his sonucu hastal"%"n Heri safhalar"
geçmesi yap"lan tüm giri$imleri sonuçsuz b"rakt".

Gö%üs kanseri nedeniyle ya$am"n" yitiren Algül için 11 Temmuz
2002 tarihinde ya$am"nda önemli bir yer tutan Merter'deki eski D!SK ge-
nel merkezi önünde bir tören yap"ld". Törende eski D!SK genel ba$kan-
lar"ndan Kemal Nebio%lu ve !stanbul Milletvekili R"dvan Budak, D!SK
Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi birer konu$ma yapt". Tören sonras"nda
Algül'ün cenazesi memleketinde topra%a verilmek üzere yola ç"kar"ld".
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D!SK i$ yasas" tart"$mas"nda tutumunu aç"klad" '!·!
Uzun y"llard"r tart"$"lan ve 12 Eylül döneminin kal"nt"s" antide- '1

mokratik hükümlerle dolu 1475 say"l" !$ Yasas"'n"n de%i$tirilmesine ili$- !
kin yürütülen çal"$malar titizlikle takip edildi. ;

Yasa de%i$ikli%ine ili$kin haz"rl"klar" yapmak üzere, isimleri "$ç", 1
i$veren konfederasyonlar" ve Bakanl"k taraf"ndan bildirilen 9 ki$ilik bir l
Bilim Kurulu olu$turuldu. ilf

JBilim Kurulu, do%rudan kendilerini öneren kurum ve kurulu$lar"n
temsilcisi olarak de%il, akademik bilgi ve birikimleri do%rultusunda, gü- ~
nümüz dünyas"n"n çal"$ma ko$ullar" ve normlar", özellikle uluslararas" ;
sözle$melerini dikkate alan bir anlay"$la çal"$malar"n" yürüttü. 1

i1
J·~
\~
'i
1
j
J
J
J

Ulucan, gerek Yönetim Kurulumuza gerekse Ba$kanlar Kurulumuza bil- ~
:1
:1

J
l

Bilim Kurulu'nun haz"rlad"%" ön taslak, önce Bakanl"%a ard"ndan
da Bakanl"k kanal"yla Konfederasyonlara sunuldu.

Tüm bu süreçlerde Konfederasyonumuz, Bilim Kurulu'nun olu$u-
mundan itibaren konuya ili$kin geli$meleri yetkili kurullar"na sundu.

Yasa de%i$ikli%ine ili$kin yürütülen haz"rl"klar konusunda Konfe-
derasyonumuz taraf"ndan Bilim Kurulu'na önerilen Prof. Dr. Devrim

gi verdi.
Sendikalar"m"z"n ba$kan ve yöneticilerinin yan" s"ra uzmanlar"m"-

z"n da kat"ld"%" ve son olarak sendikalar"m"z"n tüm bölge ve $ube ba$- J
;~

kanlar"n"n da kat"l"m"yla yap"lan toplant"larda yasa de%i$ikli%inden bek- il
.:~
\1
!
J
l
\i-;:,:

1
lmer At"$ ba$kanl"%"nda toplanan uzmanlar konuyu tüm yönleriyle de%er- i

lendirdi. Hukuk Dairemiz gelen öneriler do%rultusunda bir rapor haz"r- 1
lad" ve D!SK Ba$kanlar Kurulu 20 Haziran 2002, toplanarak çal"$mala- j

lentilerimiz, duyarl" oldu%umuz konular ele al"nd".
D!SK her alanda oldu%u gibi bu konuda da aç"kl"k ilkesini so-

nuna kadar i$letti.
Bilim Kurulu taraf"ndan haz"rlanarak, Bakanl"%a sunulan ve Kon-

federasyonumuza iletilen !$ Yasas" Ön Tasar"s" gerek sendikalar"m"z"n
kurullar"nda ve gerekse ilgili uzmanl"k dairelerimizde de%erlendirildi.

Genel Sekreterimiz Musa Çam ve Hukuk Dairesi Ba$kan"m"z Ta-

n de%erlendirdi. j
Bakanl"%"n ça%r"s"yla Bilim Kurulu ve konfederasyon temsilcileri- 1!nin kat"l"m"yla 21-23 Haziran tarihlerinde Abant'ta yap"lacak teknik top- '
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[ lant"y" da göz önünde bulunduran Ba$kanlar Kurulumuz, Konfederasyo-
.:..~

1r
J:~t
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1
l'::::.

i
f
ftr
~;:

11:

!:::•
i~,;< Bir süredir, Hak-!$ taraf"ndan sürdürülen Emek Platformu Dönem
,, Sözcülü%ü, 3 Temmuz 2002 tarihinden itibaren D!SK'e geçti.
j, Dönem sözcülü%ünün D!SK'e geçmesinin hemen ard"ndan gün-f
i demdeki güncel geli$meleri de%erlendirmek, bir eylem program" olu$tur-
)
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numuzu temsil edecek heyete ve alaca%" tutuma yönelik bir dizi karar
ald".

Abant toplant"s"na kat"lan temsilcilerimiz daha sonra yap"lan tek-
nik toplant"ya ili$kin bir rapor haz"rlayarak, Yönetim Kurulumuza sun-
du.

D!SK Yönetim Kurulu 15 Temmuz 2002, Pazartesi günü yap"lan
toplant"s"nda sunulan raporu de%erlendirerek, konuya ili$kin tutumunu ay-
n" gün bir bas"n aç"klamas" ile kamuoyuna duyurdu.

Yap"lan aç"klamada, haz"rlanan tasla%"n birçok yönden kabul edi-
lemez oldu%u, i$ yasas"n"n 2821 ve 2822 say"l" yasalarla birlikte ele
al"nmas" gerekti%i ve i$ güvencesinin bu çal"$malardan ayr" acil olarak
ç"kar"lmas" gerekti%i vurguland".

Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu ve etkinlikleri

mak ve sendikal mücadeleye destek vermek amac"yla Emek Platformu
Ba$kanlar Kurulu 16 Temmuz 2002, Sal" günü toplant"ya ça%r"ld".

Yalova'da yap"lan toplant" öncesinde çe$itli sendikal sorunlara
dikkat çekmek için bir dizi etkinlik düzenlendi.

Ba$kanlar Kurulu toplant" öncesinde ülkemizdeki çarp"k uygula-
malar"n tipik örneklerini olu$turan Yalova'da iki i$letmeyi ziyaret.

Bunlardan ilki oldukça karl" bir i$letme olmas"na ra%men, krizi
gerekçe göstererek, i$çileri i$ten ç"karma tehdidiyle sendikalar"ndan isti-
faya zorlayan ve toplu sözle$me haklar"n" ellerinden olan AK-EL'di.

Türk-!$'e ba%l" Teksif'in örgütlü bu i$yerinde 36 y"ld"r uygula-
nan toplu sözle$me düzeni, i$verenin 12 Eylül yasalar"n"n tan"d"%" ko-
layl"klarla ortadan kald"r"ld" ve 700 AK-EL i$çisi sendikas"zla$t"r"ld".

Ba$kanlar Kurulu'nun ziyaret etti%i ikinci i$yeri olan Yalova El-
yaf ise bir ba$ka çarp"kl"%" ortaya serdi. Türkiye'de alan"nda iki i$let-
meden biri olan Yalova Elyaf, Hükümetin yaratt"%" ekonomik krizin kur-
ban"yd". Bu i$letme yeterli sermaye, kredi bulamad"%" için 16 ayd"r, fa-
aliyetlerini durdurmu$tu. Hak-!$'e ba%l" Öziplik-!$ üyesi 1.400 i$çi, ken-
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di olanaklanyla i$yerine gelerek, hemen tümü yenilenmi$, makine ve ak- '.{
sam"n bak"m"n" yürütüyordu. !I

,1

1
1
1

1l
i
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1
1J
1
!!
1
iD!SK'in kurucu genel ba$kan" ve T. Maden-!$'in unutulmaz ön- 'l

deri Kemal Türkler, katledili$inin 22. y"l"nda Topkap"'daki mezan ba- (.•.;_i
$"nda an"ld". i

22 Temmuz 2002 tarihinde yap"lan anma törenine D!SK ve sen- 1
dikalanm"z"n ba$kan ve yönetim kurulu üyeleri, D!SK eski yöneticileri, !
::."' ailesi, çe#itli i#kollar"ndan i#çiler, siyasi parti temsilcileri kat"l- !

Törende D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi, Birle$ik Metal- *

!$ Genel Ba$kan" Ziya Y"lmaz birer konu$ma yapt". ll,

Genel-!# Genel Ba#kan" Önal ya#am"n" yitirdi !
1
ilD!SK eski Yönetim Kurulu üyelerinden olan ve bir dönem mil- 1

letvekilli%i de yapan Önal için 25 Temmuz'da Ankara'da bir dizi tören I
yap"ld". !lk tören Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekle$tirildi. Da- i
ha sonra Kocatepe Camii'nde dini tören yap"ld". Genel-!$ genel merke- !
zine yap"lan törenden sonra ise Önal, Kar$"yaka Mezarl"%"'nda topra%a i
verildi. J

i
\1
\1
"D!SK üyesi !lerici Deri-!$ Genel Ba$kan" Kenan Budak, 25 Tem- 1
'il
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D!SK Genel Ba$kan" ve Emek Platformu Dönem Sözcüsü Süley-
man Çelebi bu çarp"kl"%"n, ülkenin geli$mesinin önündeki engelleri gös-
termeye yeterli oldu%unu belirtti.

Yap"lan ziyaretlere, Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu üyelerinin
yan" s"ra Teksif Genel Ba$kan" Zeki Polat ve Öziplik-!$ Genel Ba$ka-
n" Yusuf 'da kat"ld".

Ba$kanlar Kurulu daha sonra Türk-!$ Yalova !l Temsilcili%inde
toplanarak önümüzdeki döneme ili$kin yürütülecek çal"$malar" ve hedef-
leri belirledi. Toplant"da al"nan kararlar ayn" gün yay"nlanarak kamuoyu-
na duyuruldu.

Kemal Türkleri and"k

Genel-!$ Sendikam"z"n Genel Ba$kan" !smail Hakk" Önal geçirdi-
%i ani bir rahats"zl"k sonucu 24 Temmuz 2002 tarihinde ya$am"n" yitir-
di.

Kenan Budak'" and"k

D!SK 12. Genel Kurulu 229



muz 2002, Per$embe günü düzenlenen bir törenle an"ld". Silivrikap" Me-
zarl"%"ndaki törene D!SK ve üye sendikalar"m"z"n yöneticileri, i$yeri tem-
silcileri, Budak ailesi ile Deri-!$ Sendikas" yöneticileri kat"ld".

Emek Platformu etkinlikleri
Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu, 26 Temmuz 2004, Cuma gü-

nü Genel-!$ Sendikam"z"n genel merkezinde düzenlenen bir bas"n top-
lant"s"yla yapaca%" etkinliklerin program"n" aç"klad".

Ba$kanlar Kurulu üyeleri, aç"klanan programa uygun olarak 29
Temmuz 2002, Pazartesi günü TBMM'de toplanarak, Genel Kurulu iz-
ledi ve iktidar partisi temsilcileriyle görü$tü.

Pa$abahçe i$çilerine destek ziyareti
Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu, 22 Temmuzdar" itibaren i$-

yerlerini korumak için mücadele veren tarihi Pa$abahçe #i$e ve Cam
Fabrikas" i$çilerini ziyaret etti.

1 A%ustos 2002, Per$embe günü Türk-!$'e ba%l" Kristal-!$ Sendi-
kas"n"n Pa$abahçe #ubesi'nde bir araya gelen ba$kanlar, buradan Pa$a-
bahçe #i$e-Cam Fabrikas"n"n önüne geldi.

Emek Platformu !stanbul Bile$enleri; !stanbuldaki kurulu$lar"n il
temsilcileri, $ube ve bölge ba$kanlar", i$yeri temsilcileri genel ba$kanla-
ra e$lik etti.

Edip Akbayram, Onur Ak"n ve E$ber Ya%rnurdereli'nin de kat"l-
d"%" ziyaret, yo%un abluka alt"nda mücadele yürüten Pa$abahçe i$çileri-
ne yeni bir soluk getirdi.

D!SK Genel Ba$kan" ve Emek Platformu Dönem Sözcüsü Süley-
man Çelebi, Fabrika önünde yapt"%" bas"n aç"klamas"nda, !$ Bankas" yö-
netiminin, #i$e-Cam yönetiminin büyük bir sorumsuzluk yapt"%"n" belirt-
ti. Çelebi, bu sorumsuzlu%a dur demek için buraday"z, Pa$abahçe'r"in ka-
pat"lmas"na asla izin vermeyece%iz dedi. Türk-!$ Genel Ba$kan" Bayram
Meral ise dün gece yans"na kadar, sorunun bir çözüm noktas"na geldi-
%ini son anda birilerinin devreye girerek, olumsuz bir noktaya ta$"nma-
s"na neden oldu%u söyledi.

Yap"lan aç"klamalar"n ard"ndan Emek Platformu Ba$kanlar Kuru-
lu üyeleri, fabrika bahçesindeki i$çiler ve aileleriyle görü$tü.

Burada D!SK Genel Ba$kan" ve EP Dönem Sözcüsü Süleyman
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Çelebi, Hak-!$ Genel Ba$kan" Salim Uslu, Memur-Sen Genel Ba$kan" r_!_:,-'
Fatih U%urlu ve son olarak Türk-!$ Genel Ba$kan" Bayram Meral i$çi-
lere hitap etti. Ba$kanlar fabrika giri$inde bas"n çal"$anlar"na i$çilerle r
yapt"klar" görü$me hakk"nda bilgi verdi. t~

'I
Çelebi ve Meral burada yapt"klar" de%erlendirmede, !$ Bankas" yö- ~

netiminin hatal" tutumunu sürdürmesi halinde, bu bankalardaki hesapla- I
nn çekilmesi de dahil bir tak"m önlemleri alacaklar"n", konuyla ilgili f~
Emek Platformu'nun da bu konuda katk"s"n"n istenece%ini belirtti. ~

')
Ba$kanlar ziyaretin hemen ard"ndan, Meclisteki i$ güvencesine •~

ili$kin geli$meleri izlemek için Ankara'ya hareket etti. i
:~i
/:f.

• 'i$ güvencesi yasa tasar"s"n"n Meclis'te yeniden gündeme gelme-"]
siyle harekete geçen D!SK Yönetim Kurulu, üye sendikalar"n $ube ba$- ;j
ka~lar"n"n da kat"l"m"yla Geni$letilmi$ Ba$kanlar Kurulu'nu toplant"ya ;j
çag"rd". :!

··,!

:!
]
:t

Geni#letilmi# Ba#kanlar Kurulumuz topland"

6 A%ustos 2002, Sal" günü, Ankara'da Genel-!$ Genel Merkezin-
de toplant"da i$ güvencesi tasar"s"n"n yasala$mas" için yürütülecek çal"$-
malar de%erlendirildi,'

;!~Toplant"da D!SK ve üye sendikalar"n yöneticilerinin siyasi parti- J
lerin grup ba$kanvekillerini, il milletvekillerini Meclis'te ziyaret etmesi l

i%
,c!

jJ
{

Emek Platformu Meclisi izledi J

Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu, aç"klad"%" etkinlik takvimi !
:$

j
1

ve i# güvencesi konusunda bilgi verilmesi, Meclis Genel Kumlu'nun bir-
likte izlenmesi gibi bir dizi etkinli%in yap"lmas" kararla$t"r"ld".

lan Genel Kurul oturumlar"n" izledi.

do%rultusunda Meclis'teki geli$meleri izlemeye ald".
Ba$kanlar Kurulu üyeleri 6 ve 8 A%ustos 2002 tarihlerinde yap"- :;~

j

1!ktidar taraf"ndan haz"rlanan ve i$veren örgütleri taraf"ndan ele$- '!
tirilen i$ güvencesi yasa tasar"s"yla ilgili olarak bir araya gelen D!SK, [I
Türk-!$ ve Hak-!$ genel ba$kanlar" ortak bir aç"klama yaparak konuya ::

j

ll
~1
]
I
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!#çi konfederasyonlar"ndan ortak aç"klama

ili$kin yakla$"mlar"n" dile getirdi.
D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi, Türk-!$ Genel Ba$kan"

Bayram Meral ve Hak-!$ Genel Ba$kan" Salim Uslu taraf"ndan 7 A%us-
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tos 2002, Çar$amba günü yap"lan aç"klamada; !$ Güvencesi Yasa Tasa-
(
fü ns"n"n, Anayasaya, yasalara, hak ve özgürlüklere sayg"l", iyi niyetli ve

r
t

insaf sahibi i$verene ve i$yerine hiçbir yük getirmedi%i., tam tersine, i$-
yerinde çal"$ma bar"$"n"n kurulmas"na ve korunmas"na, üretimin ve üret-
kenli%in artmas"na önemli katk"larda bulunaca%" belirtildi.

If Kamu Emekçileri Sendikalar" Konfederasyonu, KESK
$f 13-17 A%ustos 2002 tarihleri aras"nda düzenlenen Ankara
~ D!SK taraf"ndan desteklendi.
Il 13 A%ustos 2002, Sal" günü KESK genel merkezinde yap"lan bir
:.:.•,• bas"n toplant"s"yla ba$lat"lan yürüyü$le ilgili olarak D!SK taraf"ndan tüm
. üye sendikalara ve bölge temsilciliklerine birer yaz" gönderilerek güzer-
t
•·":~,:.·•,•., gah boyunca etkin kat"l"m istendi.
~ KESK toplu görü$meyi, toplu sözle$meye çevirme belgisiyle ba$-
:;:
~·

KESK'in ba#latt"%"Ankara Yürüyü#üne destek
taraf"ndan
Yürüyü$ü

Iatt"%" bu yürüyü$ süresince: Temel ücretlerin yoksulluk s"n"r"n"n üzerin-
i\ de olmas", zorunlu tasarruf hesab"ndaki birikimlerin ödenmesi, çal"$ma
r::t saatlerinin dü$ürülmesi, do%um izinleri ve kre$ sorununun çözümü, ça-
' l"$ma ya$am"n"n demokratikle$tirilmesi gibi talepleri dile getirdi.
I
f

Genel-!$ genel merkezinde yap"lan toplant" sonras"nda al"nan ka-
rarlar bir bildiri ile kamuoyuna aç"kland". Ba$kanlar Kurulu bildirisinde;

Mevcut seçim sistemi ve siyasi partiler yasas"n"n toplumun bek-
lentilerine yan"t verebilecek bir parlamento yap"s" ve iktidar üretmesinin
mümkün olmad"%" hat"rlat"larak,

Solun güç ve i$birli%inin sa%lanmas" do%rultusunda tüm olanakla-
r"n kullan"larak, çaba sarf edilece%i,

Program" emekten yana olan, seçim bildirgelerinde taleplerimize
yer veren, emek örgütleri temsilcilerinin milletvekili aday listelerinde yer
verilmesinde Konfederasyonumuzla kurumsal i$birli%i içinde olan, talep-
lerimizi ve eme%in temsilcilerini iktidara ta$"yacak sol bir parti destek-
lenece%i vurguland".
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D!SK Ba#kanlar Kurulu topland"

D!SK Ba$kanlar Kurulu, 26 A%ustos 2002, Pazartesi günü Anka-
ra'da Genel-!$ genel merkezinde topland". Ba$kanlar Kurulu, son siyasi
geli$meleri de%erlendirdi.

Emek Platformu Ba#kanlar Kurulu
Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu 27 A%ustos 2002, Sal" günü

Ankara'da topland". Dönem Sözcüsü D!SK'in ev sahipli%ini üstlendi%i
toplant" Genel-!$ genel merkezinde yap"ld".

Ba$kanlar Kurulu daha sonra 5 Eylül 2002, Per$embe günü bir
kez daha biraya geldi. Bu toplant"larda Emek Platformu Program"n"n
güncellenmesine yönelik gerçekle$tirilecek çal"$malar ele al"nd".

D!SK seçimlere yönelik tutumunu aç"klad"
D!SK Ba$kanlar Kurulu, 8 Eylül 2002, Pazar günü Konfederas-

yon genel merkezinde topland".
D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi, Ba$kanlar Kurulu'nda ya-

p"lan de%erlendirmeler "$"%"nda yakla$makta olan genel seçimlere ili$kin
D!SK'in tutumunu aç"klad".

muoyunda yer alan spekülasyonlar" da yan"tlad".

Bas"n toplant"s"nda;
D!SK'in solun seçim ittifak" için çal"$malar"n" son noktaya kadar

yürüttü%ü,
CHP'nin seçime .. ili$kin önerilere ve kurumsal i$birli%ine yana$-

mad"%",
D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi'nin bireysel adayl"%"n"n söz

konusu olmad"%"n" belirtildi.

Siyasi partilerden D!SK'e ziyaret
Yakla$an seçimler nedeniyle sol siyasi partiler Konfederasyonu-

muzu ziyaret ederek seçim programlar" konusunda bilgi verdiler.

Bu do%rultudaki ilk ziyareti ÖDP Genel Ba$kan" Ufuk Uras yap-
t". 17 Eylül 2002, Sal" günü D!SK genel merkezine bir heyetle gelen
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Uras, yapt"klar" çal"$malar, programlar", partilerinin seçimlerdeki
$"mlan konular"nda bilgi verdi.

!kinci ziyareti ise 18 Eylül 2002, Çar$amba günü SHP
Ba$kan" Murat Karayalç"n gerçekle$tirdi.

D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi her iki partinin genel ba$-
kanlar"na, D!SK'in seçimlere ili$kin alm"$ oldu%u Ba$kanlar Kurulu ka-
rar"n" aktararak, solda birli%in sa%lanmas" konusunda D!SK'in çabalar"n"
aktard".

4. Ekonomi Zirvesi topland"
TEB!AT taraf"ndan düzenlenen ekonomi zirvesinin dördüncüsü

21-12 Eylül 2002 tarihlerinde, Antalya'da topland". Seçim sonras" Tür-
kiye ekonomisi ba$l"%" alt"nda düzenlenen zirvenin "Çal"$ma hayat"" otu-
rumuna kat"lan D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi bir tebli% sundu.

Emek Platformu Program" yenilendi
Kamuoyunda "alternatif program" olarak bilinen Emek Platformu

Program", teknik komite taraf"ndan yap"lan haz"rl"klar sonucunda güncel-
lendi.

Program, yap"lan yeni de%i$iklerle Emek Platformu Ba$kanlar Ku-
rulu taraf"ndan 26 Eylül 2002, Per$embe günü bas"na tan"t"ld".

Dönem Sözcüsü ve D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi, Ge-
nel-!$ genel merkezindeki bas"n toplant"s"nda yeni program"n seçimler
öncesinde emekçiler için tercihlerin belirlenmesinde bir k"lavuz niteli%i
ta$"yaca%"n" belirtti.

DGB Ba#kan Yard"mc"s" Bernard'"n ziyareti
Alman Sendikalar Birli%i, DGB Ba$kan Yard"mc"s" Bemard, ül-

kemize yapt"%" incelemeler çerçevesinde Konfederasyonumuzu ziyaret et-
ti.

3 Ekim 2002, Per$embe günü genel merkezimize gelen Bemard
ve beraberindeki heyet, Genel Ba$kan Süleyman Çelebi ile görü$erek,
ortak yürütülen projelerin daha da geni$letilmesini dile getirdi.

D!SK'te de%erlendirme toplant"s"

D!SK üyesi sendikalar"n uzmanl"k daireleri ba$kan ve uzmanlar"
4 Ekim 2002, Cuma günü Konfederasyon genel merkezinde topland".
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Ortak çal"$man"n alt yap"s"n"n olu$turulmas", etkinliklerin en ve- J
rimli $ekilde gerçekle$tirilmesi için at"lmas" gereken ad"mlar de%erlendi- J
~- 1
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!$çi temsilcileri, 8 Ekim'de D!SK Genel Sekreteri Musa Çam'"n "
ba$kanl"%"nda Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl"%"'na yap"lan ihlalle- 1
ri içeren bir dilekçe sundu. Genel Sekreter Çam ve yürüyü$çüler daha J

~~
"f
I
l!
il
·"

TK!, Sendikam"z"n ve Kurumun kendi tespitlerini de dikkate ala- l·~"l
l
]

\i
;~

OMTA# i$çilerinin sendikal hak mücadelesi i
,]

Sendika dü$manl"%"n"n, toplu sözle$me hakk"n" ortadan kald"rma- !
n"n, i$çileri köle gibi görmenin tipik bir örne%ini olu$turan OMTA#'ta, •-'.!
Birle$ik Metal-!$ üyeleri aylarca açl"%a, yoksullu%a, yoksunlu%a ra%men J
hukuksuzluklara kar$" durdu. !

!$verenin hukuk d"$" i$ten ç"karma karar"na kar$" ç"kan OMTA# 1;~~
~i
"OMTA# i$çileri yap"lan bu uygulamalar" protesto etmek, haklar"- i

:.-,.;:,;:-·•·:;;:,•-·;:•:•\·<··•:-·--·-••••.·. ·,;;;.·-:N•: ·;;-:,:;·:;···•:;-····· ··•······•::-•.·-·. ·••·;,:; :~-;;;~ ·•:-{•···-:;;,:'•":'·'.;"(· · .·.-..·:.·.-. ···w·.:·; ·······.;:,,:;:;:•;1;·,.z':: •• ···;-\:· ;,-;.·,·.·,· ····/:·•y-~·-·,:;,..:-.'•·-\~<->.--;;:::;;;.❖ :\.«:::--~:;:,-;;:x:-'·>Yv'..:-;;j

1. Bor Sempozyumu
Dumlup"nar Üniversitesi, son dönemde önemi fark edilen Bor ma-

denini temel alan bir sempozyum düzenledi.

3-4 Ekim 2002 tarihlerinde Kütahya'da düzenlenen 1. Bor Sem-
pozyumu'na D!SK ad"na, Dev. Maden-Sen Genel Ba$kan" Çetin Uygur
kat"larak bir tebli% sundu.

Gökçesu maden i$çileri Ankara'ya yürüdü

Sendikal" olduklar" için i$ten ç"kar"lan Gökçesu maden i$çileri ses-
lerini duyurabilmek için Ankara'ya bir yürüyü$ ba$latt".

Dev. Maden-Sen 'in öncülü%ünde 6 Ekim 2002, Pazar günü ba$-
lat"lan "sendikal hak ihlallerini protesto yürüyü$ü" 8 Ekim, Sal" günü
Ankara'da tamamland".

sonra K"z"lay'daki madenci an"t" ve son olarak maden $irketi merkezi
önünde birer bas"n toplant"s" yapt".

Bakanl"k, Sendikam"z"n haz"rlad"%" $ikayet dilekçesini de%erlendi-
rerek, ilgili kurum olan TK!'nin gerekli çal"$malar" yapmas"n" istedi.

rak, i$vereni sözle$me hükümlerine göre gerekli düzenlemeleri yapmas"
için uyard". TK! aynca sorunlarla ilgili olarak da bir saha ara$t"rmas"
ba$latt".

i$çileri, tümüyle i$ten ç"kar"ld".
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,; n" savunmak, ekmeklerine, i$lerine ve sendikalar"na sahip ç"kmak için 7rf Ekim 2002, Pazartesi günü Gebze'de kitlesel bir bas"n aç"klamas" yap-
tt t!.
t
i ri, buradan Gebze Cumhuriyet Meydan"'na geldi.
i D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi meydanda toplanan i$çile-
!:
{
:::·

Saat 16.00'da OMTA#'"n önünde bir araya gelecek metal i$çile-

re ve medya çal"$anlar"na yapt"%" aç"klamada, metal i$çilerinin büyük bir
haks"zl"%a u%rad"%"n", Anayasal haklar"n" kulland"klar" için cezaland"r"l-

r:f d"klann" ve i$siz b"rak"ld"klar"n" belirtti.
Bas"n toplant"s"na bölgedeki D!SK üyesi sendikalar"n i$yeri tem-

I! silcileri, sendikalar"n merkez ve $ube yöneticileri ve i$çiler kat"ld".

" !$çi sa%l"%" ve i$ güvenli%i uluslararas" konferans"
,: Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl"%" taraf"ndan düzenlenen
! Uluslararas" !$ Sa%l"%" ve Güvenli%i Bölgesel Konferans"'n"n ikincisi An-
::::
t kara'da topland".;:t 9 Ekim 2002, Çar$amba günü, Milli Kütüphane Konferans Salo-
r nu'nda yap"lan aç"l"$ törenine kat"lan D!SK Genel Sekreteri Musa Çam,
fi yapt"%" konu$ma ile konuya ili$kin D!SK'in yakla$"mlar"n" sundu.
1
{

ETUC Yönetim Kurulu topland"

j: Avrupa Sendikalar Konfederasyonu, ETUC Yönetim Kurulu, 9-10
f Ekim 2002 tarihlerinde Brüksel'de topland".

i..._t·::••,· Konfederasyon genel merkezin~e yap"lan toplant"ya D!SK ad"na
: Genel Ba$kan Süleyman Çelebi ve DiSK Brüksel Temsilcisi Yücel Toprr kat"ld".
t
t Toplant"da ETUC taraf"ndan haz"rlanan bir yurtta$lar ve toplum(f Avrupas" için anayasal bir anla$ma ba$l"kl" bir rapor, herkesin ula$abi-
f lece%i kaliteli sa%l"k hizmeti konusunda rapor gibi konular ele al"nd".
:::·:~-
1
t!
¾:f !stanbul'daki Mü$ir Fuat Pa$a Yal"s"'nda düzenlenen toplant"ya
f D!SK ad"na Genel Sekreter Musa Çam kat"ld". Toplant"da Avrupa Bir-

t,~:,::,ü:/:,:~,:~:~::,,,::~:::::::,M::,,,::::,~✓ ,,;,~:::~::::,::::,~:,;;,~,:,:~,~,:,::~,,,,,:,::,,,,,,:,~,:::!.

D"#i#leri Bakanl"%"'n"n daveti
D"$i$leri Bakanl"%" 10 Ekim 2002, Per$embe günü düzenledi%i bir

toplant"da çe$itli toplum kesimlerinin örgüt temsilcilerini bir araya ge-
tirdi.
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Vergi sorunlar" tart"#"ld" !I,
TÜRMOB taraf"ndan 12 Ekim 2002, Cumartesi günü düzenlenen J,

17 Türkiye Muhasebe Kongresi'nde vergi sorunlar" da ele al"nd". j

!stanbul, Lütfü K"rdar Kongre Merkezindeki kongrenin ilk günü, i
"Emek Dünyas"n"n vergiye Bak"$" ve Yeni Politika Önerileri" ba$l"kl" ~
oturuma kat"lan D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi, konuya ili$kin j
bir tebli% sundu.

Çelebi tebli%inde;

l
1:!

Türkiye'deki gelir ve vergi adaletsizli%i giderilmedikçe, ekonomi- 1J.,
::;
0-

mn sa%l"kl" bir i$leyi$e kavu$turulmas"n"n mümkün olamayaca%"n",
--~

Kay"t d"$" ekonominin, dost ahbap kapitalizminin, kirli ili$kilerin il
!.~..,
:";!

görmesi gerekti%ini,

ülkemizde yaratt"%" tahribat" durdurmas"n"n zorunlulu%unu,

Ça%da$, uygar, demokratik ve refah içinde bir ülkenin yolunun
'.).

aç"lmas" için öncelikle hukukun üstünlü%ünün herkes taraf"ndan kabul J
·:":

1

D!SK Ba#kanlar Kurulu topland"

D!SK Ba$kanlar Kurulu, 15 Ekim 2002, Sal" günü Konfederas-
yon genel merkezinde topland".

Ba$kanlar Kurulu, ya$anan siyasi geli$meleri ve seçimlere
lik yap"lan çal"$malar" de%erlendirdi.

Ortado%u'da t"nnand"nlan gerginli%i ve ülkemizi de içine alabile-
cek bir sava$ olas"l"%"n" da gündemine alan D!SK Ba$kanlar Kumlu'nun
görü$leri 16 Ekim'de yap"lan bir bas"n aç"klamas"yla kamuoyuna duyu-
ruldu. Yap"lan aç"klamada;

Demokrasinin yaln"zca seçimlerden ibaret olmad"%"m, örgütlü bir :,
toplumla ayakta kalabilece%ini, toplumsal denetimin olmad"%" bir sistem- J
de her türlü çürüme ve yozla$ma ortam"n"n yarat"ld"%"n" dile getirdi. !

·•1,"
&
::S=~i:"
]
1
1
"1!
j

1

yöne-

Solda bir seçim blo%unun olu$umuna katk" vermek amac"yla ben- I
zeri yakla$"mlar" ta$"d"%"m"z KESK, TMMOB ve TTB ile birlikte özve- ;
rili bir çal"$ma yürütüldü%ü,

Ancak tüm iyi niyetli, özverili, geni$ emekçi kitlelerinin özlem-
lerini yans"tan çabalar"m"za kar$"n istenilen hedeflere ula$"lamad"%" be-
lirtilerek,

:,~
)
~~
;l!
!!~
;~

Halka ve emekçilere seçimlere aktif biçimde kat"lmas" gerekti%i; ~

z·•·;.:-···~::•····•-·.••··············-·-·.•.•.•,;.;·:::-:;:;-;••·•:-:---;,;-;---·.•·:;··:;;•··········:>··~~-·-·.·.·.·c.~:;;;:;;;·····R:~-~.;-:.·.·.·..:,:.:·;;:-:;~;:.:.•·····•;•···•<o;;:.:;~,:;.;;;:;~:-\.;:,•;;;:;;;;;;~-;;.k:.:\..:.:;~-.:;:-:._,-:.,..:.,-;;..;~,;:•:~..:-:~~::•:'>;•,:.:•:.;:~~.;_.;;:;;_;;;_;,-;,;,,;,-~~,--\...:.~-«:-,::;.;;:;;.x~
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j Sand"kta tercihlerini, programlar"nda, seçim bildirgelerinde Emek
t Platformu Program"nda ortakla$t"r"lan eme%in taleplerine yer veren,
!:r emekçilerin beklentileri do%rultusunda politikalar izleyebilecek sol parti-
t
(_]_• lerden yana belirlemesi ça%r"s" yap"ld".

Ba$kanlar Kurulu ayr"ca Filistin'deki i$galin ve ölümlerin durdu-
ff rulmas", Irak üzerinden yürütülen senaryolar"n bozulmas" için mücadele-
f yi vurgulad".
i DSP'Ji bakan ve milletvekillerinden ziyaret
i·· Genel seçimler öncesinde partilerinin görü$lerini aktarmak ama-l c"yla DSP'li bir ~rup bakan ve milletvekili 19 Ekim 2002, Cumartesi
l günü Konfederasyonumuzu ziyaret etti.
tt Ziyarete devlet bakanlar" Masum Türker, Erdo%an Toprak, eski
:::f Maliye Bakan" Zekeriya Temizel, DSP !stanbul milletvekilleri ve millet-
@. vekili adaylar" kat"ld".
~:-

l D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi ile goru$en DSP heyeti,
(! partilerinin yapt"%" uygulamalar ve seçim sonras"nda uygulamak istedik-
? leri politikalara ili$kin yakla$"mlar"n" aktard".
l
l'
f
; Türk Mimar ve Mühendis Odalar" Birli%i, TMMOB taraf"ndant Ankara'da X mitingi yap"ld".
\! . 20 Ekim 2002, Pazar günü Abdi !pekçi Park"'nda yap"lan

,

".;.'.•·••:. ge DiSK taraf"ndan da destek verildi.
; Cezaevlerindeki ölüm oruçlar"na çözüm aray"$"

! F tipi cezaevi uygulamas"na nedeniyle cezaevlerinde ya$anan so-
f; runlara bir çözüm bulma umuduyla harekete geçen D!SK, KESK,
j TMMOB ve TTB ba$kan ve yöneticileri Adalet Bakanl"%"n" ziyaret et-i ti.
f 25 Ekim 2002, Cuma günü Bakan Aysel Çelikel'i ziyaret edentf heyet, ölüm oruçlar"n"n durdurulabilmesi, uygulamadaki yanl"$l"klar"n gi-
! derilmesi, tutuklu ve hükümlülerin haklar"na sayg" gösterilmesi taleple-r
rini iletti.

TMMOB mitingine destek

mitin-

f;
ri Birle$ik Metal-!$ Sendikam"za üye olduklar" ve toplu sözle$me
~ yapmak istedikleri için bask" gören, istifaya zorlanan ve bir k"sm" i$siz
t:!':,,,;,;:;~~..;;-~!!'J!~i-;'1!l;:,✓,;;.:'-!w.i.i!!!v✓ ..-...:!!l!:--;,.;;!'!r,&!!'!'·;;;;.!!!!::,:,;~,-!!-:;;,.,;,!!'!!;,.,..;-✓ .!'-v-"!!!"';~!:!!'!,,;-,;-!:'-'..-;;.■,'-!;.:,;,;::'-!!·,;::-!!'!,;-;,;.✓1!!l'!·t0:"v;,;;l!'!!,.;,,«!'!!!!·,;.;;,;;!!l'!;:,;,;,,.!!!'!·,.::.!!'l:r;,.!✓.!l'l'..;;,.-:l!!l!!,;:,;,'-!!·;,::;.:!!l'!;..,,.;,l!l!!':;:,;;!ll!'l~~✓,;:l!l!!'.;,,.,1!!1!!,~;:..•··:,,.:,!ll!'l·::::~,•·::~;,:1!!1!!.:~~-..••t;;l!!l!!:;:;.;:,.!'!!'.',-;;;,!ll!'l-~::::!!'!.;;;::!l'l'.;,:,:1.!!!!'1.:;:;.;,!l'l'·,:·:-•·;~::!'!!l!;::,;;:.:!1!!'!..~::Nv!'!!'.1.-. :'-""•:-x:.!ll!'l·:;:::.!"!11•:::.-,•..;...~

D!TA# i$çisinin mücadelesine destek
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kalan D!TA# i$çilerinin mücadelesine destek vermek amac"yla 25 Ekim 1
j2002. Cuma günü Ni%de'de bas"n toplant"s" yap"ld". 1:~
1
I
"':1a
',!

1
;f
),
=~
'.1
::!:
'~

1
]~!
::;":-::

Cumhuriyet Meydan"nda yap"lan bas"n toplant"s"na D!SK Genel
Ba$kan" Süleyman Çelebi, Birle$ik Metal-!$ Genel Ba$kan" Ziya Y"lmaz
ve IG Metal Genel Sekreteri Klaus Piegnitz kat"ld".

Kurucumuz Kuas'" and"k
Konfederasyonumuzun kurucular"ndan ve Lastik-!$ Sendikam"z"n

unutulmaz önderi R"za Kuas'" Edirnekap" #ehitli%indeki mezar" ba$"nda
and"k.

30 Ekim 2002, Çar$amba gunu Lastik-!$ Sendikam"z taraf"ndan
düzenlenen törene D!SK Yönetim Kurulu üyeleri, ba$ta Lastik-!$ olmak
üzere üye sendikalar"m"z"n ba$kan ve yöneticileri kat"ld".

"tD!SK ve üye sendikalar"n örgütlenme, bas"n, e%itim, ara$t"rma, "
:~

uluslararas" ili$kiler daireleri ba$kan ve uzmanlar" 31 Ekim 2002, Per- 'i
1::-;
:J:"

Uzmanl"k daireleri toplant"s"

$embe günü Konfederasyon genel merkezinde bir araya geldi.

Lastik-!# sendikam"z"n yeni Kocaeli binas" aç"ld"

caeli

%u binan"n hizmete aç"l"$" nedeniyle 2 Kas"m 2002, Cumartesi günü bir

\
Konfederasyonumuzun kurucu sendikalar"ndan olan Lastik-!$, Ko- I

'J#ubesi yeni ve modem bir sendika merkezine kavu$tu. 1
Ayn" zamanda D!SK Kocaeli Bölge Temsilcili%i'nin de bulundu- i

j
l::}
:~
:;~nel Ba$kan" Abdullah Karacan ba$ta olmak üzere sendikalar"m"z"n mer- ,,

kez ve $ube yöneticileri kat"ld". 1
1
il~!
j

Meclisteki iktidar ve muhalefet partileri uygulanan yüzde IO'luk i
seçim baraj"n"n alt"nda kald". I

1
l
j
l
~~
ij
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tören düzenlendi.

Törene D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi ve Lastik-!$ Ge-

Genel seçimler yap"ld", toplum bir dönemin partilerini sildi

3 Kas"m 2002, Pazar günü yap"lan erken genel seçim ortaya sürp-
riz bir tablo ç"kard".

K"sa bir süre önce kurulun Adalet ve Kalk"nma Partisi, AKP, se-
çimlerde oy kullananlar"n yüzde 25'inin oyu ile Meclis'teki sandalyele-
rin yüzde 60'"na yak"n"n" elde etti.
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Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerin ikinci galibi olarak ç"kt" ve
anamuhalefet partisi olarak Meclis'te yerini ald".

Seçimin bir di%er ilginç sonucu ise tek ba$"na iktidar olma gü-
cünün elde eden AKP'nin genel ba$kan"n"n ald"%" ceza nedeniyle mil-
letvekili aday" olamamas"yd". Bu durum seçimlerden hemen sonra ba$-
bakan kim olacak tart"$mas"n" açt".

D!SK Yönetim Kurulu, seçim sonuçlann" de%erlendirerek, görü$-
lerini 7 Kas"m 2002, Per$embe günü kamuoyuna aç"klad". Yap"lan aç"k-
lamada seçim sonuçlar"n"n toplumsal muhalefete önemli görevler yükle-
di%i, Konfederasyonumuzun di%er emekçi örgütleriyle i$birli%i ve daya-
n"$may" artt"rarak, toplumsal muhalefet örgütü olma bilinciyle mücade-
leyi sürdürece%i belirtildi.

Emek örgütleri seçim sonuçlar"m de%erlendirdi

3 Kas"m erken genel seçimlerinin sonuçlar"n"n ortaya ç"kmas"n"n
ard"ndan emek örgütleri durumu de%erlendirmek için bir araya geldi.

D!SK, KESK, TMMOB ve TTB ba$kan ve yöneticileri 7 Kas"m
2002, Per$embe günü Bolu'da toplanarak seçim sonuçlann" ve önümüz-
deki dönemdeki muhtemel geli$meleri ele ald".

AKP'den d"# siyaset için davet
Seçimlerin galibi AKP, d"$ siyaset, Avrupa Birli%i gibi konular-

da görü$ al"$veri$inde bulunmak amac"yla çe$itli toplum kesimleri örgüt-
lerini davet etti. 8 Kas"m 2002, Cuma Ankara'daki AKP genel merke-
zinde yap"lan toplant"ya D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi kat"ld".

ETUC'tan Türkiye'ye destek

D!SK'in ve ülkemizdeki ETUC üyesi di%er konfederasyonlann bir
süredir yo%un bir $ekilde yürüttü%ü çal"$malar sonuç verdi. D!SK Ge-
nel Ba$kan" Süleyman Çelebi'nin de kat"ld"%" Avrupa Sendikalar Kon-
federasyonu (ETUC) Yönetim Kurulu Avrupa Birli%i geni$leme _süreci-
ne ili$kin bir dizi karar ald".

D!SK'in yo%un çabalar" ve Avrupal" konfederasyon liderleriyle ya-
p"lan görü$meler sonucunda Türkiye'ye destek verilmesi konusu ETUC
gündemine ta$"nd". Yap"lan görü$melerin ard"ndan 20 Kas"m 2002 tari-
hinde ETUC Yönetim Kurulu Türkiye'ye deste%ini sunan karar"n" bir
bas"n aç"klamas"yla Avrupa kamuoyuna duyurdu.
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60 milyon emekçiyi temsil eden Avrupa Sendikalar Konfederas-
yonu ETUC Yönetim Kurulu taraf"ndan oy birli%iyle al"nan ve 12 Ara-
hk'ta toplanacak Avrupa Birli%i Kopenhag zirvesine sunulacak kararla-
r"n Türkiye'ye ili$kin bölümünde $u görü$lere yer verildi:

"ETUC için Türkiye, üyeli%e me$ru bir aday olarak kalmaktad"r.
Son zamanlarda yapt"%" reformlar, 1993 y"l"nda Kopenhag'da tüm aday
ülkeler için saptanan ekonomik ve politik kriterlere cevap vermektedir.
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1ETUC kendi aç"s"ndan Türk üyelerinin demokratik reformlar ve 'l
J

sosyal geli$me için verdikleri mücadeleyi desteklemeye devam edecek- :l_;

t"r•." '":"
I
'j
;~
1

1
;~,,
J
]
il
'~

1
I1
I
1
J
~

1~
"Yasanan talihsizlik, dökülen kan, yitirilen can hepimizin ac"s"d"r. ~~ j

Umuyoruz ki her iki sendika yönetimleri olaylar" ac"n"n ve öfkenin s"- 1
cakl"%"yla de%il, ak"l ve sa%duyu ile de%erlendirecektir. 1
:;;-~:·.:;_;.; ···;····:··.:;;: ·;:;. -.· •• ·-··:··-:·:··.··. ·:,::s.r/C :,: ·:-·:·;;;:_: ·-.:· ·· · · · · ~-WK,; ::f)~;-;.~..",/;'!.~ ·»s:: '.;'·';; :>P\":~·. :;: ...:/;~,;-·.::-~.i.dz':3 -.-~;,,:,.;.c-x\'S·v·:; w--.~·'"-.:···•::;:..:-:,.w,;:: i

ETUC bu ilerlemeleri, memnuniyetle selamlar ve bunlar"n sendi-
kal haklar konusu ile de tamamlanarak ciddiyetle uygulanmas"n" talep
eder.·

Reform sürecinin tamamlanmas"n" desteklemek ve Türkiye'ye üye-
lik görü$melerinin aç"l"$" için 12 Aral"k tarihindeki Kopenhag zirvesin-
de takvim verilmelidir.

Üç D!SK üyesi hunharca katledildi

!stanbul Nakliyat Ambarlar" Sitesinde çal"$an 900'ü a$k"n i$çi "bir
siyasi partinin arac" haline getirildikleri ve bu partinin ç"karlar" do%rul-
tusunda kullan"ld"klar"" gerekçesiyle üyesi olduklar" Tümtis'ten ayr"larak
D!SK'e ba%l" Nakliyat-!$ Sendikas"na üye olmu$lar ve ard"ndan çe$itli
sald"r"lar ve tacizlerle kar$"la$m"$lard".

20 Kas"m 2002, Çar$amba günü sabah saatlerinde kimli%i bilin-
meyen ki$ilerce bir Nakliyat-!$ üyesinin yolunim kesilmesi ve dövülme-
siyle ba$layan gerginlik, istenmeyen olaylara neden oldu.

Ambarlara d"$ar"dan getirilen ve i$çilerin söz konusu partinin mi-
litanlar" oldu%u belirtikleri ki$iler üç i$çi arkada$"m"z O%uzhan Menek,
Cemil Ball" ve #erif Akbulut'u çe$itli yerlerinden b"çaklarla yaralayarak
katletti. Olaylar s"ras"nda 7 Nakliyat-!$ üyesi de yaraland".

Olay yerinde inceleme ve tespitlerde bulunan Türk-!$ !stanbul 1.
Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak ve D!SK !stanbul Merkez Temsil-
cisi Ali Canc" konuya ili$kin $u de%erlendirmeyi yapt":
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! !$çilerin iradesine, tercihlerine sayg" gösterilmesi bu konudaki an-
" la$mazl"klar"n çözümüne giden yolu açacakt"r."ff D!SK Yönetim Kurulu ise 21 Kas"m'da yapt"%" aç"klamada; i$çi-
f lerin iradesine, tercihine sayg" gösterilmemesi, bu irade üzerine ipotek
f
\.t.l.· konulmaya kalk"$"lmas" böylesi gerginliklerin, tart"$malar"n ve hiç kim-
, senin istemeyece%i, ön göremeyece%i olaylar"n meydana gelmesinin anar, nedeni oldu%unu belirtti.
l

1tf verildi.
r

Ya$am"n" yitiren üç arkada$"m"z 21 Kas"m'da Gaziosmanpa$a,
Sultançiftli%i Merkez Camii'nde yap"lan dini törenin ard"ndan topra%a

Turizmde insan kaynaklar" sorunu tart"$"ld"

1w ferans ile sektörün sorunlar" ele al"nd".
::·.
~:
" 21-22 Kas"m 2002 tarihlerinde Nev$ehir'de yap"lan "Turizmde in-
i; san kaynaklar"na ili$kin hedefler ve politikalar" konulu konferansa D!SK
t ad"na OLEY!S uzman" Hakan Reyhan kat"ld".
-!r

Turizm Bakanl"%" ve OECD taraf"ndan ortak düzenlenen bir kon-

Emeklilik sistemleri uluslararas" düzeyde tart"$"ld"
j Uluslararas" Çal"$ma Örgütü, ILO taraf"ndan Macaristan'da düzen-
i !enen bir toplant"da emeklilik sistemleri tart"$"ld".
;·

":..•.•·:.•· 25-26 Kas"m 2002 tarihlerinde yap"lan toplant"ya D!SK ad"na E%i-
: tim Dairesi Müdürü Tonguç Çoban kat"ld".

f!~
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f,.
t Irak'ta sava$a hay"r mitingil Emek Platformu taraf"ndan !stanbul'da düzenlenen "Sava$a Hay"r"
~ mitingi on binleri bulu$turdu.
1;:.:
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Dev-!$ Genel Kurulu topland"

K"br"s'ta örgütlü Dev-!$ Genel Kurulu, 29 Kas"m, 1 Aral"k 2002
tarihlerinde Lefko$a'da Topland".

Uzun y"llard"r, Konfederasyonumuzla s"n"f karde$li%i ve dayan"$-
mas" içinde olan Dev-!$'in Genel Kurulu'na D!SK ad"na Genel Sekre-
ter Musa Çam kat"ld".

Çam, Genel Kurul'da bir de konu$ma yaparak uluslararas" s"n"f
mücadelesi ve dayan"$mas"n"n önemine de%indi.
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Platformu !stanbul Bile$enleri, D!SK üyesi sendikalar"n !stanbul'daki
bölge ve $ube ba$kanlar"yla çe$itli toplant"lar yap"ld".

27 Kas"m 2002, Çar$amba günü !stanbul Tabip Odas"'nda yap"-
lan bir bas"n toplant"s"n"n ard"ndan 29 Kas"m, Cuma günü de önce Na-
z"m Hikmet Vakf"nda sanatç"lar"n kat"l"m"yla bir toplant" yap"ld", hemen
sonras"nda da Taksim'de bildiri da%"t"ld".

Irak'a yönelik sald"r" giri$imlerinin, haz"rl"klar"n h"zland"nld"%" bir
ortamda sava$ kar$"tlar" dünyan"n her yerinde seslerini yükseltti.

Emek Platformu üyelerinin de aralar"nda yer ald"%" çok say"da si-
vil toplum kurulu$u, siyasi partinin kat"l"m" ve deste%iyle "Irak'ta Sa-
va$a Hay"r!" ba$l"%" alt"nda !stanbul, !zmir, Adana, Antalya ve birçok
kentimizde 1 Aral"k, Pazar günü etkinlikler düzenlendi.

D!SK Genel Ba$kam ve Emek Platformu Dönem Sözcüsü Süley-
Çelebi 'nin konu$mac" oldu%u !stanbul'daki mitinge 140 a$k"n ku-man

rulu$ ve üyesi kat"ld".

!stanbul Ça%layan

rarl" olduklar"m vurgulad".
Ayn" gün !zmir Gündo%d"" Meydan"'r"da, Antalya'da ve Adana-

da da miting ve kitlesel bas"n aç"klamalar" gerçekle$tirildi.

Çal"#ma hayat"n"n güncel sorunlar"Bakana aktar"ld"

D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi, Çal"$ma ve Sosyal Gü-
venlik Bakan" Murat Ba$esgio%lu'nu makam"nda ziyaret etti.

2 Aral"k 2002, Pazartesi günü yap"lan ziyarette, çal"$ma
ile ilgili güncel sorunlar, emekçilerin talepleri aktar"ld".

AB'ye kat"l"mda ticaret ve sanayi odalar"n"n rolü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli%i'nin Avrupa Komisyonu Türki-
ye Temsilcili%iyle birlikte düzenledi%i bir toplant"da "Türkiye'nin AB'ye
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f kat"l"ma haz"rlanmas"; ticaret ve sanayi odalar"n"n rolü" ele al"nd". 3
t Aral"k 2002, Sal" günü !stanbul'da yap"lan toplant"ya D!SK Genel Ba$-
i'. kan" Süleyman Çelebi'de kat"ld".

l~-- Nakliyat i$çilerine ba$sa%l"%" ziyareti

D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi, u%rad"klar" sald"n sonucu
ya$am"n" yitiren üç Nakliyat-!$'üyesi i$çinin arkada$lar"na ba$sa%l"%" di-
lemek amac"yla !stanbul Nakliyat Ambarlan sitesini ziyaret etti.

10 Aral"k 2002, Sal" günü Nakliyat-!$ Ambarlar $ubesine giden
Çelebi, burada i$yeri temsilcileriyle bir süre görü$tü.

!stihdam sorunu gündemde
~ Türkiye !$veren Sendikalar" Konfederasyonu, T!SK taraf"ndan dü-
1 zenlenen "!stihdam politikalar" semineri" Ankara'da yap"ld". 12 Aral"k
, 2002, Per$embe günü Hilton otelindeki seminere kat"lan D!SK Genel
t" Ba$kan" Süleyman Çelebi, D!SK'in istihdam konusundaki görü$lerini an-
:::

":;
::::

1

latt".

KESK'in Bar"# ve Demokrasi Sempozyumu

Kamu Emekçileri Sendikalar" Konfederasyonu, KESK taraf"ndan
düzenlenen "Bar"$ ve Demokrasi Sempozyumu" !stanbul'da yap"ld".

t: 14 Aral"k 2002, Cumartesi günü ba$layan ve iki gün süren sem-Y .·

t;
; pozyumun konuklan aras"nda Naum Comsky ve Tar"k Ali gibi ulusla-
·~'. raras" düzeyde isimler de yer ald".

Sempozyumun ikinci günü D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çele-
J:
! bi oturum ba$kanl"%"n" üstlendi.

i Emekçilerin K"br"s için bar"$ aray"$lar"
f KESK'in düzenledi%i sempozyuma konuk olarak kat"lan K"bns'"n
j iki kesiminden emek örgütü temsilcileri, bar"$ sürecinin h"zland"r"lmas"
f için D!SK'in katk"s"n" istedi. D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi, Ge-
fg nel Sekreter Musa Çam, 14 Aral"k 2002, Cumartesi günü Dev-!$ Ge-
l nel Sekreteri Ali Gülle ve POE Genel Sekreteri Pampis Kyritsis ile birft; araya gelerek ortak çal"$ma yürütülmesine ili$kin görü$ al"$veri$inde bu-

l Juoclul~!::~!F:!~::::ikv:::: :::.:Y:l•:;,enledi%i bir kon-

i ferans ile çal"$ma hayat"n"n sorunlar"n" tart"$maya açt".
!.1!'!r;;;,;::"·,-;z.!"!!!..;;,-q,!"li,..p:";;:,.,-"'~;:,,;;"1·;,:;~_,,!'l,;,;,,'!'-;;;-r.!'l;;,-;,.,'!'·-;;;:'!';;;~x'!ll!'!·v,,i:!!l'!.,.,;;.;:!!!l!lw✓ ,l'!l!!1/;,/✓ ,"'-":,;-;,,.!ll!'!·,.:,;,,,:'!ll!'!·::,7,:'!11!'!_~;.:::!ll!'!;;,4'!11!'!;".,;,.,'!ll!'!-:,;,;:!'!!/.,.,!!!l!l.;;,;,;:!l!!',.;;~.."""-;:;y✓ ,""'-'·;;::-,.'!ll!'!·;;;;,;""'-'-;-"Mll!ll.,.;;-;;."'-"·;;:;.,,!ll!'!-,;;:;~"'-".;:;;;.'!ll!'!;;:;::;.'!ll!'!.:i;;;"'-"~;;;;;'!ll!'!;.;;;~.,""'-'··;;;;;.'!ll!'!.;,;;:.,""'-'.-;;:;;ll!ll;;::;:."'-"-:;;;:.;..."'-"·.·::;;"'-":-:~,;!!!"l::::;-:"'-"::::?"...-'!ll!'!•.-;:::'!ll!'!;;:;;:ll!ll,:x:,...""'-'--.-;;;""":::;~-""-;;;:::_!"!II::_:
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"Avrupa Birli%i sürecinde ça%da$ ve demokratik çal"$ma ya$am"" ,,
ba$l"%" alt"nda düzenlenen konferansta ba$ta 2821 ve 2822 say"l" yasa- )
Iar olmak üzere çal"$ma ya$am"yla ilgili hukuksal düzenlemelerin de- ,J
mokratik bir içeri%e kavu$turulmas", ILO Sözle$melerinin uygun hale ge- !
tirilmesi gibi konular ele al"nd". 1

18 Aral"k 2002 Çar$amba günü Sürmeli !stanbul Oteli'nde yap"- '-l
filan konferans" D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi, Çal"$ma ve Sos- J

yal Güvenlik Bakanl"%" Müste$ar Yrd. Özer Özcan, Türk-!$, Hak-!$ ve !
T!SK genel ba$kanlar"n"n konu$malar"yla ba$lad". :~
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Konferans, uluslararas" sözle$meler "$"%"nda ülkemiz hukukunda
demokratikle$me ve de%i$im ihtiyac" ve kolektif ve bireysel i$ hukukun-
da de%i$im ihtiyac" ve sosyal taraflar"n görü$leri ba$l"klar" alt"nda iki
oturum biçiminde gerçekle$tirildi.

Konular akademisyenler ve sosyal taraflar"n temsilcileri taraf"ndan
sunulan tebli%lerle tart"$"ld".

Geni#letilmi# Ba#kanlar Kurulu topland"

D!SK Geni$letilmi$ Ba$kanlar Kurulu, 20-21 Aral"k 2002 tarihle-
rinde !stanbul'da topland".

Birle$ik Metal-!$ genel merkezinde yap"lan toplant"da; 3 Kas"m
Erken Genel Seçimi, 58. Hükümetin program" ve uygulamalar", Kopen- ]
hag Zirvesi ve karan, K"br"s Sorunu ve çal"$ma ya$am"na ili$kin yasal !
düzenlemeler ele al"nd". Ba$kanlar Kumlu'nun yapm"$ oldu%u saptama
ve belirlemi$ oldu%u hedefler 24 Aral"k'ta yap"lan bir bas"n aç"klama-
s"yla kamuoyuna duyuruldu.

Gökçesu maden i$çileriyle dayan"$ma gecesi

Dev. Mader"-Sen'e üye olduklar" için i$ten ç"kar"lan Gökçesu ma-
den i$çileriyle dayan"$ma amac"yla !stanbul'da bir $ölen düzenlendi.

20 Aral"k 2002, Cuma günü Sendikam"z taraf"ndan Cafera%a Spor
Salonu'nda yap"lan $ölene kat"lan D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çele-
bi burada yapt"%" konu$mada s"n"f dayan"$mas"n"n gereklili%ine de%indi.

Genel Ba$kan"m"z Ba$türk'ü and"k

Konfederasyonumuzun ve Genel-!$ Sendikam"z"n Genel Ba$kan"
Abdullah Ba$türk'ü anmak amac"yla 21 • Aral"k 2002, Cumartesi günü
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D!SK Geni$letilmi$ Ba$kanlar Kurulu üyelerinin de yer ald"%" tö-
--:f.;:

!] rende, D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi seçimler sonras"nda orta-
j ya ç"kan tablonun kayg" verici oldu%unu ve i$çi s"n"f"n"n en geni$ mü-
fil cadele birli%ini olu$turmak zorunda olduklar"n", D!SK'in bu anlamda
f üzerine dü$en sorumluluk ve görevleri eksiksiz yerine getirece%ini be-

l'~:.
-}:·

1
ft Platformu Ba$kanlar Kurulu yapt"klar" de%erlendirme toplant"s"n"n ard"n-
t

1 dan B;::~n~!:f:;:· Ba$kanlar Kurulu ba$ta i$ yasas" olmak üzere
t" çe$itli sorunlarla ilgili olarak Ba$bakan Abdullah Gül'e görü$lerini ak-
?, tard".
l
~~:
tM Üyeleri aras"nda yer ald"%"m"z Ekonomik ve Sosyal Konsey 25
1 Aral"k 2002, Çar$amba günü topland".
t::•

lirtti.

Emek Platformu Ba#bakan ile görü#tü
25 Aral"k 2002, Çar$amba günü Ankara'da bir araya gelen Emek

Ekonomik ve Sosyal Konsey topland"

Ba$bakan Abdullah Gül'ün ba$kanl"%"nda Ankara'da toplanan
l'1 Konsey'de ekonomik ve sosyal konular"n yan"nda Konseyin yap"s" ve
f: i$leyi$i, Konsey Ba$kanl"k Divan"n"n olu$turulmas", ilgili Yasa ve Yö-
t.•• netmelik hükümlerine göre Konsey bünyesinde olu$turulmas" gereken Ça-
, l"$ma Kurallar" ve benzeri konular ile Konseyin i$levlerini kurulu$ amaç1 ve felsefesine uygun olarak ifa edebilmesi için neler yap"labilece%i ko-

l:::: nulan tart"$"ld".

D!SK'in Genel Ba$kan Süleyman Çelebi, Genel Sekreter Musa
Çam ve Yönetim Kurulu üyesi Tamer At"$'la temsil edildi%i toplant"ya
Konfederasyonun görü$lerini içeren bir dosya sunuldu.

~
f:t~-:
~:t:
t;:r
m:r" Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu topland"r
ffe. Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu Irak'a yönelik sava$ tehdidi,
~,,"__•·.•.• zorunlu tasarruf fonu birikimleri ve çal"$anlar" ilgilendiren güncel sorun-
; lan de%erlendirmek amac"yla 3 Ocak 2003, Cuma günü !stanbul'da top-
~ land".
"1f
f

2003 Y"l" Etkinlikleri

!stanbul Tabip Odas"'nda yap"lan bu toplant"da al"nan kararlar, 4
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Dönem Sözcüsü ve KESK Genel Ba$kan" Sami Evren ile D!SK
Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi'nin de haz"r bulundu%u bas"n toplant"-
s"nda Emek Platformu'nun önümüzdeki dönemde gerçekle$tirece%i eylem
program" aç"kland".

Bas"n toplant"s"nda Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu'nun sava$
kar$"t" eylem ve etkinlikleri destekleme karan ald"%",

Zorunlu tasarruflar"n hemen ödenmesinin istendi%i belirtildi.

Sava$a hay"r kampanyas" bölgesel mitinglerle sürdü

Emek Platformu'nun giri$imleriyle ba$layan ve "Irak'ta Sava$a
Hay"r Koordinasyonu"nun olu$umuyla boyutlanan sava$ kar$"t" kampan-
ya bölge mitingleriyle geli$ti.

Çal"$ma Bakan"yla i$ yasas" görü$mesi

tart"$malar üzerine Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakan" Murat Basesgi-
o%lu ile bir görü$me yap"ld".

6 Ocak 2003, Pazartesi günü Çal"$ma Genel Müdürlü%ündeki top-
lant"ya Genel Ba$kan Süleyman Çelebi ba$kanl"%"nda D!SK Yönetim
Kurulu üyeleri, sendikalar"m"z"n ba$kan ve yöneticilerinden ola$an bir
heyet kat"ld".

Emek Platformu hukukçular" topland"

%" ele al"narak, ele$tiri konular" üzerinde mutabakat arand".

Ocak, Cumartesi gunu yine ayn" yerde yap"lan bas"n toplant"s"yla ka- i
muoyuna duyuruldu. i
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!stanbul'daki mitingin sonras"nda, 5 Ocak 2003, Pazar günü Bur- M

sa'da, 19 Ocak, Pazar günü Gaziantep'te, 25 Ocak, Cumartesi günü i,.~..'
Mersin'de, 22 #ubat, Cumartesi günü !zmir ve Gebze'de geni$ kat"l"m- j

:{
I" miting ve konserler düzenlendi. ij

~::"
!$ Yasas"nda yap"lmak istenilen de%i$iklikler nedeniyle ba$layan !

1·1

'1i
'1
j;
I

"~I:"!$ yasas"yla ilgili tart"$malarda ortak bir tutum saptanabilmesi I
amac"yla Emek Platformu üyelerinin hukukçular" bir araya geldi. i

6 Ocak 2003, Pazartesi günü yap"lan toplant"da, !$ Yasas" tasla- 1
1
il~

1
1

tasfiye edilmesi amac"yla ba$lat"lan giri$imler sonunda Hükilmet taraf"n- 1
@

«•»:-»:«~;;:;:;:;:;:;.;.;:;.:::-:-;.~:~-:::v:~;;:;:::;:;;,..:;,:.::::.::.::.:::v:::.:.::.:;.x,:-~.,;:_:;:;::,.::;,;;...;,,,..:;,:,:::,.:.;;;:;,;;,:;,:-;:;,:;;;:;:;=::.-;:::.,:..:.:,,:.;::.::::.~-..-..«.;;::;:;:;..,;.,;,;:.;,:;.;;;.,,;,;:.:.;,.;;;,.~::;.,;;..:::..::.::.;.;;,~,;,...:.,-;,,;,.-.;;:.;;,:.;:,.,,,;;;;_:.:.,,.:.-..~-:.:,;;;.-.;;«;;,~.:.,;..;,;~-..:.:;.,;.;;~._,.,;;-x_)

Zorunlu tasarruf fonun tasfiyesi görü#meleri

Uzun süredir sürüncemede b"rak"lan Zorunlu Tasarruf Fonu'nun
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I dan da gündeme al"nd". Fonun tasfiyesine ili$kin uygulanacak yöntem
j konusunda ortaya ç"kan görü$ ayk"r"l"klar" üzerine bir çözüm yolu bu-
r lunmas" için Devlet Bakan" Ali Babacan ile konfederasyonlar bir görü$-
!\ me yapt".
!_}_i__ 8 Ocak 2003, Çar$amba günü yap"lan görü$meye D!SK ad"na Ge-
, nel Ba$kan Süleyman Çelebi kat"ld".
J:

1
Bu toplant"n"n sonras"nda olu$turulan teknik çal"$ma grubu konu-

t ya ili#kin ortak bir çözüm için çal"#t".

1 Çal"#ma mevzuat"yla ilgili durum de%erlendirmesi
2821 ve 2822 say"l" yasalarda yap"lmas" istenilen de%i$iklikler ko-

l nusunda D!SK'in görü$lerinin olu$turulmas" amac"yla !stanbul'da sendi-
;[~ ka yönetici ve uzmanlar"n"n kat"l"m"yla bir toplant" düzenlendi.
f 10 Ocak 2003, Cuma günü D!SK genel merkezinde yap"lan top-f":; lant"da, mevcut durum, ILO nonnlan ve ilgili yasalarda yap"lmas" ge-

·
!:_., reken de%i$iklikler ve D!SK'in yürütece%i mücadelenin esaslar" konular"
, ele al"nd".
ii:

!,
t:r mesi amac"yla toplanmas"na karar verilen Bölge Temsilciler Kurullar"n"n
r; ilki Kocaeli'de yap"ld"..

Bölge Temsilciler Kurulu toplant"lar" ba$lad"

D!SK Geni$letilmi$ Ba$kanlar Kurulu kararlar"n"n ya$ama geçiril-

); il Ocak 2003, Cumartesi günü yap"lan Kocaeli Bölge Temsilci-
f !er Kurulu toplant"s"n", 18 Ocak'ta !stanbul Avrupa Yakas" ve Trakyarff Bölge, 1 #ubat'ta Marmara Bölge, 22 #ubat'ta Ege Bölge, 8 Mart'ta
/I Çukurova Bölge ve 9 Mart'ta Gaziantep Bölge Temsilciler Kurulu top-
[ lant"lar"nda i$ yasas", Irak'a yönelik sava$ tehdidi, ekonomik kriz ve i$-
s=::

f sizlik sorunlar" ele al"nd".?
~;.

ti"rt::
~;r
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Yeniden sosyal güvenlik reformu!
Dünya Bankas", IMF gibi uluslararas" sermayenin üst kurulu$lar",

sermaye örgütlerinin bir süredir gündeme ta$"maya çal"$t"%" sosyal gü-
venlik tart"$mas" bir kez daha alevlendirildi.

!ktidar sosyal güvenlik kurumlar"n"n birle$tirilmesi, sa%l"k ve
emeklilik sigortas" sistemlerinin ayr"$t"r"lmas", kurumlar"n ve i$leyi$leri-
nin yeniden yap"land"r"lmas"n" hedef olan bir çal"$ma ba$latt".

Bu çal"$malarla ilgili olarak Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
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ren düzenlendi.

Temsilcili%in çal"$malar"na ba$lamas" nedeniyle D!SK Ba$kanlar
Kurulu ilk toplant"s"n" Diyarbak"r'da yapt".

Daha sonra D!SK Ba$kanlar Kurulu üyeleri, Diyarbak"r Valisi Ce-
mil Serhatl" ve Büyük$ehir Belediye Ba$kan" Feridun Çelik'i ziyaret et-
ti.

Ayn" gün ak$am, Diyarbak"r'daki emek örgütleri, meslek örgütle-
ri, çe$itli kurum ve kurulu$lar"n temsilcilerinin kat"l"m"yla bir kokteyl
verildi.

l"%"n"n sosyal taraflarla yapt"%" ilk toplant"ya D!SK ad"na Sosyal-!$ Ge- !
'~nel Ba$kan" Özcan Kesgeç ve D!SK Yönetim Kurulu üyesi Tamer At"$ i

kat"ld". '~t

1
J7,~
l
l
il
1
1
fj
1
'!1
il
:·:";,,
11

1:~
•:~

J·:~..~
Toplanan imzalar daha sonra TBMM ba$kanl"%"na sunuldu. j
Diyarbak"r Bölge Temsilcili%imiz çal"$malar"na yeniden ba$lad" i
Bir süredir çal"$malar"na ara verilen Diyarbak"r Bölge Temsilcili- 1

:*:!
I
]j
;
:~
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:~
1
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1
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1~
iil
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il
1
'~

1;.~
:~
i1ABD'nin Irak'a sald"rmak amac"yla ba$latt"%" kampanyan"n dur- ;

---------------------------~]:!,:,;- ·-.• •.•. 'N ;· ••;.:,: ::•·. ·\• ·::;·:,. ·•· ·:..-;/·:·.:.:o•··-· · ···;.V' -.%'.d. • -;,• ):,;,,..;;,~/-'\•; ·,<,;.;:;;;< •.:.::<<•· · ,:-:-·· ·;-.;.·-:;:;;·-:;:,--:;-;;;;;<••···r;· ;.·_\"····;,: ':":'.-' • /;s;.:;y.,:,·-·-;.;..·•·\;c-".x;;;..~;..-,--.- ;-:,- -:;:c~-n-~

Emek Platformu bildiri da%"tt"

Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu, Dönem Sözcüsü KESK'in ev
sahipli%inde Ankara'da toplanarak, gündemindeki konulan de%erlendirdi.

Ba$kanlar Kurulu üyeleri daha sonra K"z"lay'daki Güvenpark'ta
bir bas"n aç"klamas" yaparak, sava$ kar$"t" bildiri da%"tt"lar.

Bar"# için imza kampanyas"
Sanatç"lar, sendika yöneticileri, yazarlar, sanatç"lardan olu$an bir

grup, sava$"n durdurulmas" amac"yla bir imza kampanyas" ba$latt"lar.

Halkevlerinin öncülük etti%i ve "Irak'ta sava$a hay"r koordinasyo-
nu" program" çerçevesinde ba$lat"lan "Bar"$ Beyannamesi" kampanyas"-
n"n ba$lamas" nedeniyle 19 Ocak 2003, Pazar günü, !stanbul'da bir tö-

Tar"k Zafer Tunaya Kültür Merkezindeki törene D!SK üyesi sen-
dikalar"n yöneticileri de kat"larak ilk imzac"lar aras"nda yer ald"lar.

%imiz, çal"$malar"na bir dizi etkinlikle yeniden ba$lad".
22 Ocak 2003, Çar$amba günü düzenlenen bir törenle Temsilci-

li%in plaketi Genel Ba$kan Süleyman Çelebi taraf"ndan çak"ld".

Habur bar"# kap"s" olsun
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{: durulmas" için D!SK Ba$kanlar Kurulu sava$ tehdidi veya sava$tan en
J çok etkilenecek bölgemiz olan Güneydo%u'dan tepkileri dile getirmek
t amac"yla 23 Ocak 2003, Per$embe günü bir bas"n toplant"s" düzenledi.r
ti
r>,.
Kt
lli
":

1~

Silopi'deki Habur s"n"r kap"s"na giden Ba$kanlar Kurulu üyeleri-
ne Diyarbak"r Demokrasi Platformu üyeleri de e$lik etti.

D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi'nin s"n"r kap"s" önünde
yapt"%" bas"n aç"klamas"n"n ard"ndan Ba$kanlar Kurulu üyeleri, bar"$ gü-
vercinleri uçurdu.

Ayn" gün D!SK üyesi sendikalar"n $ube yöneticileri, i$yeri tem-
silcilerinin kat"l"m"yla !stanbul, Saraçhane Park"'nda da bir bas"n toplan-

:::t t"s" yap"ld".
l l00'Ier Meclisi

i Bar"$ Giri$imi'nce ba$lat"lan ve Emek Platformu taraf"ndan da
• !,:_:•. desteklenen lO0'ler Meclisi 25 Ocak 2003. Cumartesi günü Lütfü K"r-

dar Kültür ve Kongre Merkezi'nde topland".r
~::

t:
":
~},,
:~., %u toplant"da i$adamlar", mimarlar, mühendisler, di$hekimleri, yazarlar,rt i$çiler, ö%retmenler, akademisyenler, gazeteciler, esnaflar, i$sizler, emek-
t

1~;
i
ft
1
l~~:.f.:
t~~?:-t
ti~<";"
~i. emekliler, bilim insanlar", doktorlar, eczac"lar, hukukçular, esnaflar, köy-
!:

20 Meslek grubunu temsilcilerinden olu$an ve her meslek grubu
ad"na lO0'er ki$inin kat"ld"%" toplant"da çok say"da yabanc" konuk da
yer ald".

2 bin ki$ilik olmas" planlanan ve çok daha fazla kat"l"m"n oldu-

liler, eczac"lar, hekimler, köylüler, ö%renciler, sanatç"lar, turizmciler ve
hukukçular ban$ isteklerini dile getirdi.

lO0'ler Meclisi'r"in i$çi grubunu Türk-!$, Hak-!$ ve D!SK üyesi
i$çiler olu$turdu. Haz"rlanan ortak metni D!SK/Birle$ik Metal-i$ üyesi
Abbas Ça%an okudu. Emeklileri ise D!SK/Emekli-Sen üyeleri temsil et-
ti. Emekliler ad"na metni Atilla S"ralar okudu.

Toplant"ya D!SK Genel Ba$kam Süleyman Çelebi, Yönetim Ku-
rulu üyeleri Ali Y"lmaz ve Hasan Kaya'da kat"ld".

Meslek gruplar"n"n sözcüleri taraf"ndan haz"rlanan lOO'ler Mecli-
si Sonuç Bildirisi, tiyatro sanatç"s" Macide Tan"r taraf"ndan okundu.

"lO0'ler Meclisi Sonuç Bildirgesi

Biz i$çiler, i$sizler, i$verenler, ö%renciler, ö%retmenler, memurlar,
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türistler, tasar"mc"lar, gazeteciler, turizmciler, mimarlar, mühendisler, din
adamlar"...

lüler, yazarlar, müzisyenler, ressamlar, heykelt"ra$lar, sanatç"lar, karika- :"
J
J

1-:~
i!
~~
;;,;~~

Bugün burada, sava$a, terörün en üst biçimi oldu%unu bilerek ha-
y"r diyoruz.

Biliyoruz ki, bu sava$"n uluslararas" hukukta me$ruiyeti yoktur!

tatörlükleri y"kma bahanesi ile, küresel diktatörlü%ün pervas"z dayatma-
lar"na boyun e%mek, ülkemiz için oldu%u kadar, dünyam"z"n gelece%i
için de y"k"c" sonuçlar do%uracakt"r!.

Bizler, bu ülkenin üreten ve dü$ünen insanlar" ve meslek grup-
lan olarak sava$a hay"r diyoruz. !nsan ya$am"n"n, özgürlü%ün, ba%"ms"z-
l"%"n ve do%al varl"klar"n pazarl"k konusu yap"lmas"na; ABD'nin yay"l-

liAhlaki, insani ve vicdani hiçbir dayana%" da yoktur!... Yerel dik- ,1
j
}

1:!::"
fj
I
J'i
'*!

mac" emellerinin, silah ve petrol tekellerinin ç"karlar" u%runa ülkemizin, i
bölgemizin ve dünyan"n gelece%inin karart"lmas"na kar$" ç"k"yoruz. !

Bar"$ için lOO'ler Meclisi'nden; Büyük Millet Meclisi'ne, Hükü- i
I
4
~1
:;~
::":,"
j
!

mete, tüm yetkililere, Türkiye'nin büyük ço%unlu%unun duygu ve dil$iln-
celerini iletiyoruz.

Türkiye; Ülkemize, bölgemize ve tüm insanl"%a keder, istikrars"z-
l"k ve kriz getirecek bu sava$a kar$" durmal"d"r.

Birle$mi$ Milletleri ve Güvenlik Konseyi'ni de, sava$" engelleme yolun-
da aktif tutum almaya, ülkemizden ve dünyadan yükselen bar"$ç" sese
kulak vermeye ça%"r"yoruz.

Bugün bu sava$a, hangi nedenlerle olursa olsun, hay"r demezsek;
ki$i ki$i, ülke ülke, tüm kurum ve kurulu$lar, tarih ve gelecek ku$ak-
lar önünde sorumlu olaca%"z, suçlu olaca%"z. Oysa dünyan"n bar"$tan ya-
na bütün güçleri birle$erek, bu sava$a kar$" tarihsel bir zafer kazanabi-

Uluslararas" hukukun etkisizle$tirilmeye çal"$"ld"%" bu dönemde, ;J
I
j
J
::,

*J.:~
'i
c'i::~
~t

1:1
1

liriz. 1
Bizler, ülkemiz insanlar"n" temsil eden lOO'ler Meclisi olarak, t.~

dünyadaki ve ülkemizdeki tüm yetkili kurumlan uyar"yoruz: Ankara, ba- ,
ijn$"n ba$kenti olsun, diyoruz. J
:~

Bar"$ç" çözüm umutlar" henüz tükenmeden bu sava$" engelleye- l
lim, :~

,,,,,:::~:
0
,~~:••~::~'.::•••• VM"*>"•Ww-~ .,_"'_*J
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t Sava$a hay"r etkinlikleri
1 Emek Platformu ve Iralc'ta Sava$a Hay"r Koordinasyonu taraf"n-
": dan al"nan kararla, Birle$mi$ Milletler silah denetçilerinin Irak raporunu
~ BM Güvenlik Konseyi'ne teslim etmesinin bir gün öncesinde Türki-

1 ye'den 2:~ca:a%2::/;~:· günü !stanbul, !zmir ba$ta olmak üzere çok
r,, say"da kentte ortak bas"n aç"klamalar"na binlerce bar"$sever kat"ld".r! !stanbul'daki bas"n aç"klamas" için i$çiler, kamu çal"$anlar", sanat-
": ç"lar, yazarlar, ö%renciler, ev kad"nlan Beyaz"t Meydan"'n" doldurdu.
:;:,f D!SK, ba$ta Genel Ba$kan Süleyman Çelebi olmak üzere büyük bir kit-
t le ile alana girdi.

i
ftj Irak'a yap"lacak sald"r"y" ve Filistin'deki zulmü protesto etti.
\ Ayn" saatlerde farkl" kentlerde alanlara gelen binlerce sava$ kar-

.:_!,:.:_:•. $"t", Meclisi sava$a kar$" oy kullanmaya davet etti.
_ Bas"n aç"klamas"n" EP Dönem Sözcüsü ve KESK Genel Ba$kan"
":
tt;::
~ir
•~•
trrr
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f;'

f
f
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i
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1

Farkl" inan"$lardan, farkl" siyasi dü$üncelerden 15 bini a$k"n in-
san ABD'nin sald"r" politikas"na kar$" ç"kt".

Sami Evren yapt".
Evren, hükümeti uyararak yüzde 90'" sava$a kar$" olan bu topra-

%"n insanlar"na sormadan karar alamayacaklar"n" hat"rlatt".

!zmir'deki bas"n aç"klamas"na da yakla$"k 10 bin ki$i kat"ld".
Gündo%du Meydan"'nda toplanan sava$ kar$"tlar" elele tutu$arak bar"$
zinciri olu$turdu.

D!SK tüm kentlerdeki etkinliklere kitlesel destek vererek, sava$a
kar$" mücadeledeki kararl"l"%"n" gösterdi.

Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu
Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu, 28 Ocak 2003, Sal" günü

TMMOB genel merkezinde topland". Toplant"da zorunla tasarruf fonu bi-
rikimleri, K"br"s sorunu ve sava$ kar$"t" etkinlikler tart"$"ld".

Ba$kanlar Kurulu ertesi gün Ba$bakan Yard"mc"s" Abdüllatif #e-
ner'Ie görü$tü.

D!SK Ba#kanlar Kurulu topland"
D!SK Ba$kanlar Kurulu, 31 Ocak 2003, Cuma günü, Konfede-

rasyon genel merkezinde topland".
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Toplant"da 1475, 2821 ve 2822 say"l" yasalarda yap"lmak isteni-
len de%i$ikliklere ili$kin son geli$meler de%erlendirildi.

Ege'de bar"$ sürecine emekçi katk"s"

Türkiye, Yunanistan ve K"bns'taki emekçi
ne katk" vermek amac"yla Atina'da topland".

6-7 #ubat 2003 tarihlerinde Yunanistan'dan

1
1~
J
1örgütleri bar"$ süreci- ~

),
f"GSEE'nin ev sahip- j

li%inde yap"lan toplant"ya Konfederasyonumuz ad"na Genel Ba$kan Sü- !
leyman Çelebi, Bas"n-Yay"n ve Halkla !li$kiler Dairesi Müdürü H. Er- I
gün !$eri ve E%itim Dairesi Müdürü Tonguç Çoban'dan olu$an bir he- ~
yet kat"ld". 1

tBölgesel bar"$"n korunmas" ba$l"%" alt"nda yap"lan toplant"lar"n ar- ,

1d"ndan kat"lan tüm örgütlerin imzas"yla bir bildiri haz"rland". Ortak me-
tin yine Atina'da düzenlenen bir bas"n toplant"s"yla kamuoyuna duyurul-
du.

Yunanistan'dan; GSEE, ADEDY; Türkiye'den; Hak-!$, D!SK,
KESK; K"bns'tan; TÜRK-SEN, SEK, DEV-!#, PEO, KTAMS,
PASYDY'nin kat"l"m"yla gerçekle$tirilen toplant"da tüm örgütlerin olum-
lu bir ortam içinde ülke halklar"n" ilgilendiren;

Irak'ta sava$"n önlenmesi ve geni$ anlamda bölgemizde bar"$"n
korunmas" yolundaki insiyatifler,

K"br"s sorununun adil ve kal"c" bir çözümün bulunmas" ve
Türkiye'nin Avrupa Birli%i üyeli%inin de%erlendirilmesi konular"n-

da yap"c" bir diyalog geli$tirdi%i belirtildi.

Ya#am hakk"n" savunaca%"z
!ktidar"n ABD'nin talepleri do%rultusunda ülkemizi lrak'ta bir sa-

va$a do%ru sürükleyen tutumuna kar$" durmak amac"yla D!SK, KESK,
TMMOB ve 1TB ba$kanlar" taraf"ndan ortak bir bas"n aç"klamas" ya-
p"ld".

imzalar"yla yay"nlanan bas"n aç"klamas"nda,

Ba$ta tüm Ankaral"lar olmak üzere, herkes yurtta$l"%"n bir gere-
%i olarak, milletvekillerini sava$"n olumsuzluklar" hakk"nda bilgilendir-
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.~ mek ve Hükümetin "Yabanc" askerlerin ülkemizde konu$land"r"lmas" ve
ft Türk Silahl" Kuvvetlerinin Irak'a girmesi" amac"yla yetki talebini red-
~~r detmeye davet etmek için Meclise ça%"r"ld".

I Yetki talebinin oylanaca%" 18 #ubat 2003 Sal" günü TBMM'nir
" ziyaret edeceklerini aç"klayan ba$kanlar aç"klamada; bölgemizde büyükr
1

i
bir y"k"ma yol açacak sava$"n, ülkemizde de iç bar"$" zedeleyece%inden
duyduklar" kayg"y" dile getirdiler.

Bar"$ isteyenler Kad"köy meydan"nda bulu$tu

Irak'ta Sava$a Hay"r Koordinasyonu'nun ça%r"s"yla 15 #ubat 2003,
1 Cumartesi günü geni$ kat"l"ml" bir bas"n toplant"s" yap"ld".
f;
1

Ayn" zamanda tüm dünyadaki bar"$ savunucular"n"n da alanlara
ç"kt"%" bu tarihte, !stanbul, Kad"köy Meydan"'na çok say"da sava$ kar-
$"t" geldi.

~:.~:

!
r

Emek örgütü temsilcileri ve sanatç"lar"n bar"$ talebini dile getir-
di%i bas"n toplant"s"n"n ard"ndan bir grup kendi dar siyasi ç"karlar" ad"-
na bas"n toplant"s"n" gölgelemeye çal"$t".

Bu grubun provokatif davran"$lar" ba$ta D!SK olmak üzere çe$it-

Milletvekilleriyle görü#me

Heyet, milletvekillerini "yabanc" askerlerin ülkemizde konu$land"-
nlmas" ve Türk Silahl" Kuvvetlerinin Irak'a girmesi" amac"yla iktidar
taraf"ndan istenen yetki talebini reddetmeye davet edildi.

Hükumet, artan kamuoyu tepkisi nedeniyie 18 #ubat'ta yap"lacak
oylamay" erteledi.

Avrupa Konseyinden ziyaret

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Delegasyonundan
olu$an bir heyet 20 #ubat 2003, Per$embe günü Konfederasyonumuzu
ziyaret etti.

Heyet Genel Ba$kan Çelebi ile görü$erek çal"$ma hayat"yla ilgi-
li sorunlar ve talepler konusunda bilgi ald".
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Bir süredir gündemde olan kamunun yeniden yap"land"r"lmas" pro- j
jesinin bir parças" olan kamu personel rejimi de%i$ikli%i 22-23 #ubat j
2003, tarihlerinde Ankara'da düzenlenen bir sempozyumla tart"$maya 1{
~~- 11

]t,
1J1

Sava#a kar#" rock konseri
Kat"l"mc"lar" aras"nda Konfederasyonumuzun da yer ald"%" !zmir

Sava# Kar$"t" Platform taraf"ndan 22 #ubat 2003, Cumartesi günü bir
konser düzenlendi.

Gündo%du Meydan"nda yap"lan ve çok say"da sanatç"n"n sahneye
ç"k.t"%" "sava$a kar$" rock konseri"ne binlerce sava$ kar$"t" kat"ld".

Personel rejiminde de%i#iklik tart"#mas"

Türkiye'de kamu Personeli Rejiminin Yeniden Yap"land"r"lmas"
ba$l"%"n" ta$"yan sempozyumda, iktidar taraf"ndan haz"rlanmakta olan de-
%i$iklik önerileri ele al"nd".

Devlet Bakanl"%" taraf"ndan düzenlenen sempozyumun ikinci gü- "
nü, i$çi, kamu emekçisi ve i$veren konfederasyonlar"n"n kat"ld"%" otu- iJ,"
rumda bir konu$ma yapan Genel Ba$kan Süleyman Çelebi; yap"lmak is- ._,_._i

1
•

tenilen de%i$ikli%in önemli tehlikeler içerdi%ini belirtti.

AB süreci ve istihdam sorunu ele al"nd"
Türkiye !$ Kurumu, !$-Kur taraf"ndan düzenlenen bir sempozyum-

la istihdam sorunu Avrupa Birli%i'ne üyelik süreci yönünden ele al"nd".

27 #ubat 2003, Per$embe günü, Ankara'da yap"lan sempozyuma
kat"lan Genel Ba$kan Çelebi, D!SK'in istihdam sorununa yakla$"m", i$-
sizli%in önlenmesi yönündeki önerilerini dile getirdi.

D!SK-AR'"n yeniden yap"land"rma çal"#malar"
Geni$letilmi$ Ba$kanlar Kumlu'nun önerilerini de dikkate alan

D!SK Yönetim Kurulu, D!SK-AR'"n yeniden aktif ve etkin hale getiril-
mesi için Perihan Sar"'n"n koordinatörlü%ünde çal"$malar" ba$latt".

28 #ubat 2003, Cuma günü, Ankara'da düzenlenen bu dan"$ma
toplant"s"na ba$ta 80 öncesinde D!SK-AR'"n ilk müdürü Prof. Sadun
Aren ve Maliye eski bakanlar"ndan Zekeriya Temizel olmak üzere ala-
n"nda sayg"n bir çok ki$i kat"ld".
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Halk Bu Sava#" Durduracak Mitingi
1 Aral"k 2002'de !stanbul'da 30 bini a$k"n emekçinin ba$latt"%"

Sava$a Hay"r kampanyas", 1 Mart 2003'de yüz bini a$k"n bir kat"l"mla
Ankara'da dev bir gösteriye dönü$tü.

D!SK, KESK, TMMOB ve TTB'nin ça%r"s"yla, Emek Platfor-
mu'nun deste%iyle gerçekle$tirilen "Halk Bu Sava$" Durduracak" mitin-
gine ülkenin dört bir yan"ndan bar"$ severler kat"ld".

Hipodrom'a toplanan on binler, 4 kilometrelik yolu tümüyle kap-
lad".

Toplumun her kesiminden de%i$ik inanç ve dü$ünceden, genciyle
ya$l"s"yla, kad"n" erke%iyle, çal"$an" emeklisiyle; ö%rencisi ö%retmeniyle,
doktoru mühendisiyle, mimar" hukukçusuyla on binler bir sel oldu, An-
kara caddelerini kaplad".

10.30'da ba$layan yürüyü$ün ilk grubu S"hh"ye Meydan"'na gel-
di%inde hala Hipodrom yeni gelenleri kar$"lamaktayd".

Önde konfederasyon ve birliklerimizin ba$kan ve yöneticileri, si-
yas" partilerimizin genel ba$kanlar", sava$a hay"r diyen milletvekilleri,
sanatç"lar, yazarlar, ayd"nlar, dü$ünürler ard"ndan sakatlar federasyonu
üyeleri, D!SK ve ba%l" sendikalar, KESK ve ba%l" sendikalar, Türk-!$
üyesi sendikalar, meslek örgütleri, TMMOB, TTB, T. Di$ Hekimleri Bir-
li%i, Halkevleri ve çe$itli dernekler, Irak'ta Sava$a Hay"r Koordinasyo-
nu, ö%renci birlikleri, siyasi dergilerin okurlar", siyasi partiler, geni$ halk
kitleleri uzun bir kortej olu$turdu.

Mitingin ilan edilen ba$lama saatinde henüz kortejin sonu Hipod-
rom'dan hareket edememi$ti, oysa alan h"nca h"nç dolmu$tu.

D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi, çe$itli kentlerden gelen
yüz binlerce imzay" miting görevlileriyle Meclis'e götürdü.

Tüm alan, göz alabildi%ine gökku$a%"n" aratmayan bir renklilikte,
co$kuyla dolu, ama sava$" durdurabileceklerine inanan binlerce insan
alanda hayk"r"yordu. Bayraklardan, flamalardan, pankartlardan, ba$larda-
ki $apkalardan olu$an bir insan denizi binlerce metrekarelik alan" kap-
lam"$t".

Miting alan"nda ad"m atman"n olana%" kalmad"%" anla$"ld"%"nda
ba$lama karar" verildi. Önce ba%"ms"zl"k, demokrasi, bar"$ ve özgürlük
u%runa yitirilenler için sayg" duru$u yap"ld".
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!lk sozu D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi ald". Düzenleyi-
ci dört ad"na halk" selamlayan Çelebi sava$"n uzun vadeli bir plan"n
ürünü oldu%unu, ABD'nin tek ba$"na imparatorlu%unu tüm dünya ülke-
lerine kabul ettirme sava$" yap"ld"%"n" söyledi. Çelebi hükümeti uyara-
rak yanl"$ yapanlar"n ak"betinin ne oldu%unu hat"rlatt" ve "sava$" gerek-
çe göstererek haklar"m"za, ekme%imize uzat"lmas"na izin vermeyelim" de-
di.
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1di%i tezkere on binlerin, Türkiye'nin dört bir yan"ndan gelenlerin oyla- 1

r"yla r::::::
1
":~ sözü ald", Görkem Yektan ve Orhan Alkaya bar"$ ça%- 1

Jns"m okudu. ,

Grup Mor ve Ötesi, Nejat Yava$o%ullar", Rojin, Mezopotamya 1
~~Kültür Merkezi, Ferhat Tunç, Melike Demira% ve son olarak Edip Ak- "

bayram $ark"lar"yla; Rutkay Aziz ve Ataol Behramo%lu $iirleriyle mitin- 1;l
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!kinci konu$may" KESK Genel Ba$kan" ve EP Dönem Sözcüsü
Sami Evren yapt". Sami Evren konu$mas"nda; ülkemizin yüzde 94'ilnün
sava$a kar$" oldu%unu, Amerika'n"n kendi egemenli%ini kurmak için böl-
geyi ate$e atmaya karar verdi%ini söyledi. Evren büyük iddialarla ikti-
dara gelenlerin ülkeyi sava$ ortam"na sokman"n d"$"nda hiçbir varl"%"n"n
hissedilmedi%ini belirtti.

Meclis'te gizli oturum için kap"lar"n kapat"ld"%" anda, tam saat
14.00'de S"hh"ye Meydam'nda halk oylamas" yap"ld". Hükümetin öner-

gi bayram yerine dönü$türdüler.

Tüm sanatç"lar"n, örgütlerimizin ba$kan ve yöneticilerinin, siyasi
parti temsilcilerinin halk" selamlamas" ve hep birlikte Meclis'e dönerek,
dakikalarca at"lan "sava$a hay"r" slogan"yla miting sona erdi.

!nsanlar"n isteksizce alandan ayr"lmaya ba$lad"%" dakikalarda Mec-
lis'teki oylama da tamamland" ve !ktidar önergesine yeterli oyu bula-
mad"%" için tezkereyi geçiremedi. Türkiye sava$a hay"r dedi.

Dört örgüt taraf"ndan 2 Mart 2003, Pazar günü yay"nlanan ortak
de%erlendirmede; 100 bini a$k"n ayd"nl"k yüzlü insan"n yak"n tarihin en
büyük eylemini gerçekle$tirerek, sava$ politikalar"na kar$" tek yürek ol-
du%u ve bu eylemin y"llard"r toplumun büyük kesiminin umutlar"n", ha-
yallerini yok etme çabalar"na kar$"n, umutlar"m"z"n ve hayallerimizin ger-
çekle$ebilece%i inanc"n" aç"%a ç"kard"%" belirtildi.
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f Ça%da$ Gazeteciler Derne%i Kurucu Genel Ba$kan", D!SK/Bas"n-
~· !$ Sendikam"z"n eski Genel Ba$kan", Alaattin Orhan geçirdi%i trafik

1

Bas"n-!$ eski genel ba$kan" Orhan ya$am"n" yitirdi

kazas" sonucu ya$am"n" yitirdi.
t
[;
r dini tören düzenlendi.
tr
{

Orhan için 3 Mart 2003 Pazartesi günü Kartal Merkez Camii'nde

Ba#kanlar Kurulu toplant"s"
D!SK Ba$kanlar Kurulu, 6 Mart 2003, Per$embe günü Konfede-i rasyon genel merkezinde topland",

tr
f

• Genel Ba$kan Süleyman Çelebi, toplant" öncesinde bir bas"n aç"k-
lamas" yaparak iktidar"n emekçi örgütlerinin uyar" ve taleplerini gözar-
d" ederek haz"rlad"%" i$ yasas" de%i$ikli%i tasar"s"n" Meclis'e sevk etme-

l sini ele$tirdi.
; Gün boyu süren görü$melerin ard"ndan D!SK Ba$kanlar Kurulu
f- yay"nlad"%" bir bildiri ile iktidar"n ekonomi, d"$ politika gibi çe$itli alan-
='
Jj lardaki uygulamalar"n" ele$tirerek, özellikle i$ yasas"nda yap"lmak isteni-
~ len de%i$ikliklere de%indi.
t:·
f
~;

r
) Üç i$çi konfederasyonunun "!$ Kanunu Tasar"s""na ili$kin itiraz
1 ve çekincelerini üyelerine ve kamuoyuna aç"klamak ve tasar"n"n bu ha-~:i liyle yasala$mas"n" engellemenin yol ve yöntemlerini görü$mek üzere
l çok ivedi olarak, Ankara'da yap"lacak büyük bir kapal" salon toplant"s"
r ça%r"s"n"n ortakla$a yap"lmas"n"n önerilmesini,

Toplant"ya aynca KESK, TIB ve TMMOB'nin de .ça%r"lmas"n"n

Ba$kanlar Kurulu toplant"da;

~:-

j:
, yararl" olaca%"n", .
i-t Di%er i$çi konfederasyonlar"n"n buna kat"lmamas" halinde bu gi-
ri$imin D!SK taraf"ndan gerçekle$tirilmesi ve bir mücadele hatt" çizil-
mesini kararla$t"rd".

D!SK Yönetim Kurulu bu kararlar do%rultusunda Türk-!$ ve Hak-
!$ yönetimlerine bir ça%r" metni gönderdi.

I:
!·

1,
1 Dört örgütten iktidar"n bütçe tasar"s"na tepki

f D!SK, KESK, TMMOB ve TTB ba$kanlar" 9 Mart 2003, Pazar1 günü yay"nlad"klar" ortak bir bildiri ile iktidar"n haz"rlad"%" bütçe tasa-
~· ns"n" ele$tirdi.
:?

t;,;-;-;,~;;::;,,:,;-/;-;-;,;--0f/;;;;:.-;.¼w;,.1-;.;;-4;,;:,;-;/..:;;--.,-;,;;,;;.;-;,;-ü/k;:,;-;;:m-:;;;:,..-;-;-;-✓ ,;::,;-;;,.;;;-~».:);-;;:;:;,;t:x-:1/;;;«x:;:;:-;-;-;;:;:-;.;-;:«:M:~:;:_;;;::,:;::,;-;.:.::;.;:-;-;;:;.,:x:-;»::::;:;.;:::;:;~:;:;:;;,:.-;:;;:.::::-::::::::::;;;;.,;:;:«:::.:::::;:.:;:;:;.
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Dört örgüt taraf"ndan yay"nlanan bildiride "Umutlar"m"z"n yok
edilmesini önlemek, sava$" durdurmak, insan" yok sayan 2003 Bütçesi- ;

~
1
i
1'~t"1- Tezkere TBMM gündemine yeniden getirilirse, oylama günü !l

tüm ülkede, tüm yerle$im ve çal"$ma birimlerinde demokratik-me$ru di- f
renme biçimleri hayata geçirilecektir. fj

Kurulu~~d!n::~~n:::%"sa;;: !:3u!~:~es\:;i~;~:ig!~:n1:u~k~":::~ •"t
lacakt"r.. ;

Aynca, sava$a kar$" uluslararas" hareketin takvimi olan 15 Mart 1
ve 21 Mart tarihlerinde dayan"$ma ortam"n"n gere%i yap"lacakt"r. Bu çer- i,,,~,,_
çevede 14 Mart'ta Silopi'den !skenderun'a "!pek Yolu Bar"$ Yolu Ol- ]

sun" program" gerçekle$tirilecek, 15 Mart 2003 Cumartesi günü ise !s- '._•!•--,_::,__
kenderun•da bölgesel bir miting gerçekle$tirilecektir. _

Her geçen gün daha da büyüyen, sava$" durdurma, adil, özgür,
demokratik ve bar"$ içinde bir ülke olabilece%imiz, bar"$ ve refah için- j!

~

1il
Sermayenin istekleri do%rultusunda yap"lmak istenilen i$ yasas" !

1
1
@Komisyon toplant"lar"nda emek örgütlenin taleplerini dinlemekle ,1
1Ii
il
1
1i
j
]
1ma Müdürlükleri önünde bir bas"n aç"klamas"yla iktidar"n tutumu k"nan- 1

ili. 1
¾
]

;;:;:;.;;;,;;:;:~;;;:;;;;;:;:;.;:;;;_.;:;;:;:;:;;;:;:::.::".:.,:-::;:;;;_:;;;_:;:;:;:;;;_:..~;;;_:;:.;.;;_;;_:;~:;;;_;;;,;:;;,;:;;;_:;;;_;;_;;_:;:.;.~;-,;;,_~;:;;;_;;;;_;_;;;;_.;.:;:;_;;_:;:.;.;;_;;_.;:.;,,:.;-._.;;.;;_;.;;_~:.,...;:~;;_~·.;;:_~:;~-.:;:;:;;..":;:..\-.i-:i."'-:;,;;_;;_;;;;.:.;:.,-:;,::,;.'(.:..,-.;:...:..-..;::,,.-:;~.:..":,.".;.."..;;_:..~--:..-.;.~~~,-::.~~~~-.;;;_;;_*;:..":,:...: ·~..:..--:,::::_;,-;..~

nin reddini sa%lamak için tüm vicdan sahibi insanlar", toplumun tüm ke-
simlerini 'demokratik direnme hakk"m' kullanmaya ça%"r"yoruz" denildi.

Bildiride aynca bir de eylem program" aç"kland". Söz konusu
programda $u ba$l"klar dikkati çekti:

de bir bölgede ya$ayabilece%imiz umudunun gerçekle$mesi için herkes-
le beraber gere%ini yapaca%"m"z ku$kusuzdur."

!# yasas" de%i#ikli%ine kar#"mücadele

de%i$ikli%ine kar$" tepkiler sürdü.

yetinen iktidar, bildi%i yolda "srarl" davrand".
Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu ya$anan geli$meler üzerine l l

Mart 2003, Sal" günü TMMOB genel merkezinde bir araya geldi.

Bu toplant"n"n hemen ertesi gün 12 Mart, Çar$amba günü D!SK
Ba$kanlar Kurulu, Ankara Bölge Temsilcili%inde bir araya gelerek mü-
cadeledeki kararl"l"k vurguland".

Ayn" gün D!SK bölge temsilciliklerinin oldu%u her ildeki Çal"$-
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, 13 Mart, Per$embe günü yeniden toplanan Ba$kanlar Kurulu, mü-
I cadelenin ortakla$t"r"lmas" yönünde çal"$ma yap"lmas"n", aksi halde tek
~~
~~:r:
tt
1s ya geldi. Ba$kanlar ortak mücadele verilmesi konusunda anla$t".
f: D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi, Türk-!$ Genel Ba$kan" Sa-
t lih K"l"ç ve Hak-!$ Genel Ba$kan" Salim Uslu imzas"yla yay"nlanan or-
' tak bildiride;
i! !$çi haklar"n"n sald"r" alt"nda oldu%u, !$ Kanunu Tasar"s"n"n bir
! çok noktada i$çi haklar"n" ortadan kald"rd"%", 57. Hükümet döneminde
ffi kabul edilen 4773 say"l" !$ Güvencesi Kanunu'nda sa%lanm"$ olan hak-
~-t

ba$"na da olsa mücadelenin sürdürülmesini kararla$t"rd". •
Bu karar do%rultusunda yap"lan giri$imler sonucunda D!SK, Türk-

!$ ve Hak-!$ genel ba$kanlar" ayn" günün ak$am"nda Ankara'da bir ara-

lar kald"r"lmak istendi%i vurguland".

D!SK'in ald"%" eylem karan do%rultusunda 14 Mart, Cuma günürr
i AKP il binalar" önünde yap"lacak bas"n toplant"lar" üç konfederasyonun
[ ortak eylemi haline getirildi. !$yerlerinde bildiriler okundu.
r Bas"n aç"klamalar"na yüzlerce emekçi kat"larak, iktidar"n yasay" ge-
f ri çekmesi istendi. Bu etkinliklerden sonra Emek Platformu Ba$kanlar Ku-
lj rulu 18 Mart, Sal" günü TMMOB genel merkezinde bir kez daha topla-
r narak durum de%erlendirmesi ve bir dizi yeni etkinlik plan" yapt".f
j EP Ba$kanlar Kurulu 19 Mart, Çar$amba günü TBMM'yi ziyaret
;_i,•• etti. Ayn" gün D!SK Yönetim Kurulu Cumhurba$kan" Ahmet Necdet Se-
; zer'in Çankaya Kö$künde ziyaret ederek, i$ yasas" konusundaki endi$e-
r lerini iletti.i !pek yolu bar"$ yoludur yürüyü$ü

1, Sava$a kar$", bar"$"n savunulmas" amac"yla yürütülen kampanya-
~;f !ar birbirini izledi. D!SK, KESK, TMMOB ve TTB bu konuda yine ön-
j cülük üstlenerek ABD'nin Irak'a sald"r"s"ndan en çok etkilenen Güney-
}. do%u bölgesindeki sorunlara dikkat çekmek amac"yla üç günlük bir ey-.,,
f lem gerçekle#tirdi.
ft,f:·,:j . d d!pek yolu bar"$ yoludur ba$l"%"yla gerçekle$tirilen eylem çerçeve-
' s"n e ört örgütün temsilcilerin olu$an bir heyet 12 Mart 2003, Per$em-
;,,~:•·.• be günü Silopi'den yola ç"kt". 15 Mart Cumartesi günü Mersin'de bir
; mitingle sonuçland"r"lan yürüyü$ süresince bar"$ savunucular" çe$itli bas-! k"lar ve engellerle kar$"la$t"lar.
t;;.;,.&;-q✓,:;;;,;;,;,;,4~;,/✓~;i,.:;.:~:;,;,/;M;¼0',r,;;,;q.:,;;;;.;:;;:~'l.:/✓,:~;~w/k,:.;::,;;;::;;;;,;,;,;,.:,.:,;,;;;;;:;;"::.:;;:,;;;;-;;:;;;:;:;:-;;,;,;~~;:,;;~;~;::;;-;;:;::;;:;:f;:,;;:;;;~;,;;:;:;;:;:::;:;;:;::;!;'.;:;;;:;:~~:~~;:;;;;.:;:~;.:;:;:::;;:;;:;~;.=;::::;,;:.::;:;:;~
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tü'r"ün 158 say"l" Sözle$mesi'ne uygun olarak haz"rlanan i$ güvencesini
düzenleyen 4773 say"l" Yasa 15 Mart 2003 tarihinden itibaren yürürlü-
%e girdi

Yasa'r""n yürürlü%e girme tarihini üç ileriye almaya dönük olarak
haz"rlanan ve bir oldu bitti biçiminde Meclisten geçirilen 4828 say"l"
Yasa ise Cumhurba$kan" Ahmet Necdet Sezer taraf"ndan 31 Mart 2003
tarihinde Mecliste iade edildi.

!$ güvencesi yasas" yürürlü%e girdi lj

Sekiz y"l" önce TBMM'de onaylanan Uluslararas" Çal"$ma Örgü- j
1
'!
X
I
H::::·•ii
i1"-:1
J

t"%" bir bas"n aç"klamas"yla Cumhurba$kan"'n"n önemli bir hukuksal ha-
tay" önledi%ini belirtti.

}
Bu geli$me üzerine D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi yap- J

J"
J

!!
'•:;":
1
1%

ve yo%un mücadele gücünü gösterdi.

14 Mart 2003 tarihinde ülke çap"nda AKP il merkezleri önünde
yap"lan etkinliklere yo%un kat"l"m oldu. Etkinliklerde üç i$çi konfederas-
yonu taraf"ndan haz"rlanan ortak metin okundu.

için
!zmirli bar"$ savunucular" bir kez
bir araya geldi.

15 Mart 2003, Cumartesi günü Gündo%du Meydan"'nda yap"lan
"Bar"$ için $ark" söylüyoruz" konserine binlerce !zmirli kat"ld".

ABD'yi ve iktidar" protesto etmek için aralar"nda D!SK Genel
Ba$kan" Süleyman Çelebi'nin de bulundu%u yüzlerce bar"$ savunucusu
20 Mart, Per$embe günü ak$am saatlerinde Taksim, Atatürk Kültür Mer-
kezi önünde bulu$tu.

22 Mart, Cumartesi günü emek örgütlerinin öncülü%ünde olu$tu-
rulan sava$a hay"r koordinasyonu taraf"ndan Kocaeli'de bir miting dü-
zenlendi.

D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi, lrak'ta Sava$a Hay"r Ko-
ordinasyonu, ISHK ve D!SK, KESK, TMMOB, TTB ad"na bir bas"n
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l'. toplant"s" yapt". 25 Mart, Sal" günü Taksim Hill otelde yap"lan bas"n
N toplant"s"na emek örgütü temsilcileri, yazarlar, sanatç"lar kat"ld".

I;
~;

rt

ISHK taraf"ndan haz"rlanan eylem program" çerçevesinde bu kez,
ABD 6. Filosu erlerinin denize döküldü%ü !stanbul, Dolmabahçe Saray"
önünde geni$ kat"l"ml" bir bas"n toplant"s" daha düzenlendi.

27 Mart, Per$embe günü yap"lan bas"n toplant"s"na yüzlerce ba-

Avrupa Eylem Günü
D!SK'in de üyesi oldu%u Avrupa Sendikalar Konfederasyonu

ETUC taraf"ndan ilan edilen Avrupa Eylem Günü nedeniyle !stanbul
Nakliyat Ambarlar"nda bir bas"n toplant"s" yap"ld".

21 Mart 2003, Cuma günü D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çe-
lebi taraf"ndan yap"lan bas"n toplant"s"na ba$ta Nakliyat-!$ üyeleri olmak
üzere D!SK üyesi sendikalar"n $ube yöneticileri ve i$yeri temsilcilerin-
den olu$an çok say"da ki$i izledi.
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[: CGT Genel Kuruluna kat"l"m,,
f; Geçmi$ y"llarda D!SK'in yak"n ili$ki içinde oldu%u Frans"z Ge-r
~ ne! Emek Konfederasyonu CGT'nin 24-28 Mart 2003 tarihlerinde yap"-
t lan genel kuruluna D!SK ad"na Genel Sekreter Musa Çam kat"ld".1 Genel Kurul nedeniyle düzenlenen uluslararas" sempozyuma bir
tebli% sunan Çam, küreselle$me, sermayenin dayatt"%" yeni çal"$ma mo-

1·} delleri ve s"n"f dayan"$mas"n"n gereklili%i üzerine bir de%erlendirme yap-
f t".
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f·~:
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~-
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!stikrar politikalar"n"n sosyal maliyeti

IMF ve Dünya Bankas" taraf"ndan borçlu ülkelere dayat"lan "is-
tikrar politikalar""n"n sosyal maliyeti !stanbul Üniversitesi !ktisat Klu-
bü'nce düzenlenen bir panelle tart"$"ld".

20 Mart 2003, Per$embe günü yap"lan panele kat"lan D!SK Ge-
nel Ba$kan" Süleyman Çelebi, uygulanan politikalar"n özellikle çal"$an-
lar ve ekonomik dengeler üzerindeki olumsuz etkilerini sergiledi.

Sosyal taraflar çal"$ma mevzuat" için topland"

Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl"%"'n"n davetiyle sosyal
lar 2 Nisan 2003, Çar$amba günü Ankara'da bir araya geldi.

taraf-
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iJ
Süleyman Yeter davas" sonuçland" 1

. J
Limter-I$ Sendikam"z"n e%itim uzman" Süleyman Yeter'in 1999 j

y"l"nda gözalt"nda i$kenceyle katledilmesi nedeniyle aç"lan dava 1 Nisan j
2003, Sal" günü sonuçland". 1

il:~
Mahkeme, bir san"k hakk"nda beraat, bir san"k hakk"nda ise 10 ;!,.

1
i

4 y"ld"r süren davan"n san"klar"ndan biri ise bir devlet memuru j

1Davan"n sonuçlanmas" nedeniyle D!SK Genel Sekreteri Musa Çam
bir bas"n aç"klamas" yaparak davan"n sonucunun aç"k biçimde bir kez
daha ülkemizdeki hukukun çifte standartlar"n", i$kencenin neden önlene-
medi%ini sistematik biçimde ortaya koydu%unu söyledi.

Çam aç"klamas"nda $u görü$leri dile getirdi;

"Yaz"l" hukuku uygulamayan, uygulanmas"n"n önüne engel diken
bir adalet sistemi ne topluma güven verebilir, ne de suçun önlenmesi-
ni sa%layabilir.

Süleyman Yeter davas"n"n sonucunda bir ceza verilmi$tir, ancak
bu ceza bir ödül halini alm"$t"r. Bu haliyle kamu vicdan"n" tatmin et-
medi%i gibi, suçun te$viki gibi sonuçlar"na toplum olarak katlanmak zo-
runda kald"%"m"z a%"r bir bedel de yaratm"$t"r."

Ba#kanlar Kurulu topland"

Toplant"da i$ güvencesi, i$ yasas" tasla%", çal"$ma hayat"yla ilgili
yasalar ve güncel geli$meleri de%erlendirildi. Ba$kanlar Kurulu toplant"-
s"nda ele al"nan konulara ili$kin kararlar 5 Nisan'da yap"lan bir bas"n
aç"klamas"yla kamuoyuna duyuruldu.

Aç"klamada; i$ güvencesi yasas"n"n uygulanmas"n" erteleyen yasa-
n"n Cumhurba$kan" taraf"ndan veto edilmesinin olumlu bulundu%u,
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Toplant"da mevcut yasa düzenlemelerinin yaratt"%" s"k"nt"lar ve de-
%i$tirilmesi istenilen maddeler ele al"nd".

y"l hapis cezas" verdi. Mahkeme olay"n as"l faillinin belli olmamas" ve
mahkemedeki hal ve davran"$lar"n" gerekçe göstererek san"%"n cezas"n"
iki kez indirdi.

olmas"na, devletten maa$ almas"na ra%men bulunup mahkeme önüne ç"-
kar"lamad".



·,·-~

[ !$ yasas" tasar"s"na yönelik olarak üç konfederasyon ba$kan" ta-
t raf"ndan yay"nlanan ortak taleplerin savunuldu%u belirtildi.
":r:

1
-~;;
r
f !ktidar"n i# yasas" de%i#ikli%i konusunda emek örgütlerinden ge-
ff len önerileri dikkate almamas" üzerine D!SK, Türk-!$ ve Hak-!$ genel
j ba$kanlar" !stanbul'da ortak bir bas"n toplant"s" düzenledi.
f
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Ba$kanlar Kurulu iktidar"n sermaye yanl"s" tutumunu ve uygula-
d"%" politikalar" ele$tirilerek tüm emekçileri I May"sa kat"lmaya davet
etti.

!$ yasas" de%i$ikli%ine kar$" ortak tutum

7 Nisan 2003, Pazartesi günü, Türk-!$ !stanbul Bölge merkezin-
de yap"lan toplant"da, üç konfederasyonun yasa konusunda ortakla$t"kla-
r" konu ba$l"klar" bir kez daha kamuoyuna aç"kland" ve bu alanda or-
tak mücadele kararl"l"%" dile getirildi.

7. Tüketici Konseyi topland"
D!SK'in de temsil edildi%i Tüketici Konseyi'nin 7. toplant"s" An-

kara'da yap"ld". 10 Nisan 2003, Per$embe günü ba$layan Konsey çal"$-
malar"na D!SK ad"na Yönetim Kurulu üyesi Ali #ahin, OLEY!S uzman-
lar" Hakan Reyhan ve Örsan #enalp kat"ld".

tf 1 May"s talebimizi Ekonomik ve Sosyal Konsey'e ta$"d"k

i Üyesi oldu%umuz Ekonomik ve Sosyal Konsey, Ba$bakanl"%"n
:::.f ça%r"s"yla 16 Nisan 2003, Çar$amba günü Ankara'da topland".
f;l !stihdam sorunlar"n"n ele al"nd"%" toplant"ya bir rapor sunan D!SK,
t ESK'yi düzenleyen yasa ve yönetmeli%in de%i$tirilmesini, istihdam art"-
~ $"n" öngören sosyal politikalar"n izlenmesini ve 1 May"s'"n emekçilerin
l bayram" olarak resmi tatil ilan edilmesini istedi.
J~:~-
!;
1
~i
fr
t
~
~:

~t:
tr,:

!ktidar i$ yasas"nda sermayeye teslim oldu
Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl"%"'n"n daveti üzerine "$ç" ve

i$veren konfederasyonlar" ba$kanlar" 24 Nisan 2003, Per$embe günü An-
kara'da bir araya geldi.

Gelen ele$tiri ve tepkiler üzerine bir süre önce Meclis'teki gö-
rü$meleri durdurulan i$ yasas" tasla%" konusunda i$veren örgütlerinin is-
tekleri do%rultusunda yeni bir giri$imin ba$lat"laca%"n"n sinyallerinin ve-
rildi%i bu toplant" sonras"nda D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi bir
bas"n aç"klamas" yapt".
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25 Nisan'da yap"lan bas"n aç"klamas"nda iktidar"n kendini serma-
ye örgütlerinin uygulamac"s" gibi bir konuma getirdi%i belirtilerek, yal-
n"zca i$ yasas"n" de%il, i$ güvencesi yasas" hükümlerini de sermaye ör-
gütlerinin isteklerine göre geriye götürme çabas" içine girildi%i vurgu-
land".

Çelebi aç"klamas"nda emekçilerin taleplerini görmezden gelen, ça-
l"$ma ya$am"yla ilgili yasalar"n bir bütün olarak de%erlendirilmesini en-
gelleyen, 12 Eylül zihniyetini yeniden hortlatmaya çal"$an tüm giri$im-
lere kar$" demokratik tüm haklar"n kullanmas"nda kararl" olduklar"n" be-
lirtti.

!# güvenli%i kültürü
Uluslararas" Çal"$ma Örgütü ILO, Türkiye Temsilcili%i taraf"ndan

düzenlenen "!$yerinde i$ güvenli%i kültürünün geli$tirilmesi" konulu pa-
nel 28 Nisan 2003, Pazartesi günü yap"ld".

Toplant"ya D!SK ad"na i$ kazalar"n"n en yo%un olarak ya$and"%"
bir sektör olan gemi yap"m i$kolundaki Sendikam"z Limter-!$'in Genel
Ba$kan" Kaz"m Bak"$ kat"ld".

1 May"s #ehitleri an"ld"

29 Nisan'da Taksim Hill Otel'de bir araya gelen 4 konfederas-
yon yöneticileri, halk" 1 May"s'ta alanlarda bulu$maya ça%"rd". D!SK
Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi, KESK Genel Ba$kan" Sami Evren, Dü-
zenleme Kurulu Ba$kan" Musa Çam, Türk-!$ 1. Bölge Temsilcisi Faruk
Büyükkucak, Hak-!$ Marmara Bölge Temsilcisi Celal Özdo%an ve çok
say"da sendika yöneticisi, sanatç"n"n kat"ld"%" bas"n toplant"s"nda Hükü-
metin i$ yasas" tasla%"n" Meclis'e getirme haz"rl"klar" ele$tirildi.
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r.i !$çi s"n"f"n"n uluslararas" birlik, mücadele ve dayan"$ma günü 1
!:' May"s ülkemizde emekçilerin yo%un kat"l"m"yla kutland".
1 Geçmi$ y"llarda oldu%u gibi Türk-!$, Hak-!$, D!SK ve KESK'in

l
'i•

ift:r
~::
J~:•r

E$itlik, özgürlük, adalet ve bar"$ için 1 May"s 2003

yapt"%" ça%r"yla harekete geçen yüz binler ülkenin dört bir yan"nda so-
kaklar" afi$lerle donatt", halka bildiriler da%"t"ld".

4 Konfederasyonun giri$imleriyle haz"rl"klar"na ba$lat"lan bu y"l ki
1 May"s'"n ana temas", "küresel sald"rganl"k; açl"k, i$gal, y"k"m ve kö-
lelik getirdi. E$itlik, özgürlük, adalet ve bar"$ için 1 May"s" olarak be-

!stanbul merkez al"narak yürütülen çal"$malarda, bas"n aç"klama-
lar", i$yeri toplant"lar"yla 1 May"s'"n önemi ve emekçilerin verece%i me-
sajlar kamuoyuna anlat"ld".

Ülkemizde 1 May"s'"n özgürlü%üne kavu$turuldu%u kent olan !s-
tanbul'daki çal"$malar, di%er kentlerimize güç verdi.

1 May"s sabah"nda alanlara gitmek için yola ç"kanlar"n yürekleri

Do%al bir afet vurgunculu%un, ihmalkarl"%"n, partizanl"%"n egemen
oldu%u yönetim anlay"$"yla daha ya$amlar"n"n bahar"ndaki ilk ö%retim
çocuklar"n"n felaketi oldu. Bu ac" olay nedeniyle Do%u ve Güneydo-
%u'da yap"lmas" planlanan l May"s mitingleri iptal, edildi, yas tutuldu.

D!SK bir cinayete dönü$en bu felaket nedeniyle bir bas"n aç"k-
lamas" yapt".

Sabah"n erken saatlerinden itibaren emekçiler i$yerlerinde bulu$-
maya ba$lad". Kimi i$yerlerlnde k"sa konu$malar yap"ld". Pankartlar, dö-
vizler, bayraklarla yola ç"k"ld".

!stanbul'daki ilk etkinlik konfederasyonlar"n, sendikalar"n, siyasi
partilerin, demokratik kitle örgütlerinin ba$kan, yönetici ve temsilcileri-
nin kat"l"m"yla Taksim'de gerçekle$ti.

1 May"s $ehitleri Kazanc" Yoku$u ba$"nda an"ld", Taksim an"t"na
May"s çelengi konuldu.

Ayn" saatlerde sendikalar"n, siyasi partilerin, demokratik kitle ör-
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!ki yönden gelen yuruyu$ kollan, Ça%layan Meydan"'nda 1 Ma-
y"s mar$"n" söyleyerek bulu$tu.

100 bini a$k"n bir kat"l"m"n oldu%u !stanbul mitingi Düzenleme
Kurulu Ba$kan" ve D!SK Genel Sekreteri Musa Çam'"n aç"$ konu$ma-
s" ve sayg" duru$una davetiyle ba$lad".

Türk-!$ Genel Ba$kan" Salih K"l"ç, Hak-!$ Genel Ba$kan" Salim
Uslu, D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi ve KESK Genel Ba$kan"

. Sami Evren yapt"klar" konu$malarla emekçilere seslendi.

Genel Ba$kanlar"n konu$malar"n"n ard"ndan Türk-!$, Hak-!$, D!SK
ve KESK üyesi iki kad"n ve iki erkek i$çi 1 May"s ortak deklerasyo-
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nunu okudu. ~
J.

!stanbul mitingi Mezopotamya Kültür Merkezi müzik grubu, Meh- 1
met Gümü$, Onur Ak"n ve Ferhat Tunç'un konseriyle tamamland". l

Birlik, mücadele ve dayan"$ma günü Do%u ve Güneydo%u illeri- ~
nin d"$"nda hemen her kentte yo%un kat"l"mla kutland". ;,',i

Yüz binlerce emekçi alanlarda iktidar"n sermaye yanl"%" uygula- 1
lmalarm", i$ yasas" tasla%"n", vergi yasalar"n", özelle$tirme politikas"n" pro- :!
1
!,,
l

!\
J

Kutlamalara kat"l"m ve yayg"nl"k bak"m"ndan ülkemiz yine 1 Ma- 1
y"s'a damgas"n" vurdu. ~

i!$ yasas" tasla%a için AKP'yi uyar" eylemleri i
Emekçiler 12 Eylül 1980 darbesinden sonra ikinci büyük sald"n 1

dalgas"yla yüzyüze b"rak"ld". Sermayenin sözcüsü konumuna gelen ikti- J
darlar, önce sosyal güvenlik sistemini çökertti ard"ndan da !$ Yasas"'nda j
köklü de%i$ikliklere giderek emekçilerin ellerini kollar"n" ba%laman"n ça- ~
bas"na giri$ti. l

Yap"lan ele$tirilere, uyar"lara kulaklar"n" t"kayan AKP iktidar", i$ 1
yasas" de%i$ikli%i ad" alt"nda yeni bir kölelik düzeninin temellerini at- 1
maya ba$lad". 1 May"s öncesinde Meclis'teki görü$meleri durduran ve !
taraflar aras"nda uzla$ma arayaca%"n" söyleyen iktidar Bakanlar Kurulu 1
karar"yla 6 May"s'tan itibaren tasar"n"n Meclis görü#melerini yeniden J

b~'#l~t.t~·•,,,.,,;.«,o.,; ··· ·.•"·:,.,,,·,..> ·x,v, ,,,.. .>% • :·· ••..,,•.•.••,,.,e.:· :es,,, ,:,,., f> ;c; , c:-'.',, ''"'"'°"'·"""' ·n·Y,+%<,I

testo etti.
ABD'nin Irak'" i$gali ve emperyalizmin Ortado%u ba$ta olmak

üzere uygulamaya koydu%u yeni sald"r" politikalar"na duyulan öfke dile
getirildi.

....
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";,f
tl zenlemelerden bile daha da geriye gidilmesine neden olan AKP, bu ara-
} da i$ güvencesinin kapsam"n" da daraltt".
*·"• AKP'nin bu giri$imi üzerine ortak mücadele için di%er emek ör-
it gütlerine ça%r"lar yapan D!SK alanlara inme karan ald".rr,,"_•• Tasar"y" Meclis'te ta$"yan AKP'yi protesto etmek amac"yla 7 Ma-
y"s'tan ba$layarak AKP binalar" ve Bölge Çal"$ma Müdürlükleri önün-
' de kitlesel bas"n aç"klamas" etkinlikleri ba$lat"ld".

Hiçbir uyar"y" dinlemeden ve verdikleri önergelerle tasar"daki dü-

l Bu amaçla 7 May"s'ta Ankara'da AKP genel merkezi, di%er böl-
t gelerde ise il binalar" önünde saat 12.30-14.30 aras"nda geni$ kat"l"ml"
1 bas"n aç"klamalar" yap"ld".
": Bas"n aç"klamalar"nda AKP'nin emek dü$man" tutumu ele$tirildi
1 ve Meclis'te görü$ülen tasar"n"n ta$"d"%" tehlikeler kamuoyuna aç"kland".
! Protesto eylemleri D!SK'in öncülü%ünde giderek yayg"nla$t", 8! Mkay

1
"s•~~ld!~tanbul, !zmir gibi büyük kentlerde ikinci kez etkinlikler ger-

l çe e$t"n ".
~:. D!SK tasar"ya ili$kin olarak görü$lerini yay"nlad"%" bildiri ve bro-
r $ürlerle de geni$ kitlelere aktarmaya devam etti.g
r Yönetim Kurulu Meclis'teki partilerin grup ba$kan ve ba$kan ve-
[ killerine birer mektup yazarak tasar"n"n geri çekil";nesini istedi.
'; Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu

f Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu, 7 May"s 2003, Çar$amba gü-
N nü Ankara'da topland".

TMMOB genel merkezinde yap"lan toplant"da EP dönem sözcü-
lü%ünün devri, zorunlu tasarruf ödemeleri ve de%erlendirme konulan ele
al"nd".

!$ sa%l"%" ve güvenli%i haftas" ba$lad"
Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl"%" taraf"ndan düzenlenen 17.

i$ sa%l"%" ve güvenli%i haftas"n"n ba$lamas" nedeniyle Ankara'da bir tö-
ren yap"ld".

7 May"s 2003, Çar$amba günü yap"lan törene kat"lan D!SK Ge-
nel Ba$kan" Süleyman Çelebi k"sa bir konu$ma yapt".

Gazetecilerden D!SK'e ödül
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Türkiye Avrupa Birli%i ili$kileri paneli

Geni$leme sürecinin yeni a$amas"nda Türkiye Avrupa Birli%i ili$-
kileri !stanbul'da düzenlenen bir panelle de%erlendirildi.

Türkiye-Avrupa Vakf", Bahçe$ehir Üniversitesi ve Atatürk Kültür
Derne%i taraf"ndan düzenlenen panele D!SK ad"na kat"lan Genel Sekre-
ter Musa Çam, bir konu$ma yapt".

Yeni i$ yasas" tasar"s"n" protesto eylemleri

!ktidar"n i$verenlerin istekleri do%rultusunda haz"rlad"%" i$ yasas"
tasar"s"n" protesto etmek amac"yla !stanbul ve Ankara'da çe$itli eylem-
ler gerçekle$tirildi.

13 May"s 203, Sal" günü Ankara'da yap"lan Ba$kanlar Kurulu
toplant"s"ndan sonra 126 ki$iden olu$an bir D!SK heyeti, tasar"y" pro-
testo etmek için siyah gömlekler giyerek TBMM önünde bir araya gel-..
'"

n"'nda, Avrupa Yakas" Bölge Temsilcili%i ise Aksaray Meydan"'nda dü-
zenledikleri bas"n toplant"s"yla iktidar" k"nad". Bas"n aç"klamalar"n"n ar-
d"ndan i$ yasas" tasar"s"na yönelik ele$tirileri içeren D!SK'in Sesi özel
say"lan da%"t"ld".

ETUC 10. Genel Kurulu topland"
Konfederasyonumuzun üyesi oldu%u Avrupa Sendikalar Konfede-

rasyonu, ETUC 10. Genel Kurulu, Prag'da topland".

26-29 May"s 2003 tarihlerinde yap"lan Genel Kurula Konfederas-
yonumuz ad"na Genel Ba$kan Süleyman Çelebi, Brüksel Temsilcimiz ve
ETUC yedek Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Top, E%itim Dairemizin Mü-
dürü Tonguç Çoban kat"ld".

Yeni yap"s"n" ve Anayasas"n" olu$turma aray"$" içinde olan Avru-
pa Birli%i içindeki politikalar"n bütünlüklü olarak emek cephesinden tar-
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l.'. t"$"ld"%" Genel Kurul, Avrupa'daki ekonomik durgunluk ve emekçilerin
haklar"na yönelik tehditleri de de%erlendirdi.

~·r
1i rasyonunun yeni tüzü%ü de tart"$"ld".
i Konfederasyonumuzun da aralar"nda yer ald"%" bir çok ulusal kon-
[, federasyonun tepkileri üzerine ulusal sendikalar"n ETUC'a ba%l" i$kolu
\: federasyonlar"na üyeli%ini zorlu gören madde yumu$at"ld".
1:

Emekçilerin hak ve özgürlüklerinin Avrupa Anayasas"nda teminat
alt"na al"nmas" talebinin dile getirildi%i Genel Kurulda aynca Konfede-

Genel Kurulda sert tart"$malara yol açan bir di%er konu ise emek-
!! li örgütleri için Yönetim Kurulu üyeli%i ve genel kurulda temsil kotas"
! oldu. Emeklilerin kendi i$kollan sendikalar"nda üyeli%i devam eden ku-
t~:
r:
zey ülkeleri ile ayn örgütlenmeye giden güney ülkeleri delegeleri ara-

ji s"ndaki tart"$ma bir uzla$maya varamad".
i D!SK, emeklilere yönetimde temsil ve genel kurulda kota istemi-
\ ni destekledi. Öneri tüzük de%i$ikli%i için gereken oy say"s"na eri$erne-
": di%i için onaylanmad". Uzun bir süredir Konfederasyonun genel sekre-
f terli%ini yürüten Emilio Gabaglio, yap"lan bir törenle emekliye ayr"ld".
\: Gabaglio'ya D!SK taraf"ndan !ç Anadolu motiflerini içeren el yap"m" bir
r, porselen hediye edildi.

i
i!'.

!
Lastik-!$ 24. Genel Kurulu

Konfederasyonumuzun kurucu sendikalar"ndan Lastik-!$'In 24. Ge-
nel Kurulu, 31 May"s 1 Haziran tarihlerinde !stanbul'da yap"ld". Sürme-

J: Ii Otel'de gerçekle$tirilen genel kurulda Genel Ba$kan Abdullah Kara-
f: can yeniden seçildi.

Emekli-Sen 4. Genel Kurulu
Konfederasyonumuzun öncülü%ünde ba$lat"lan çal=malarla ve bü-

f yük bir özveriyle kurulan Tüm Emekliler Sendikas", 4. Genel Kurulu'nu
, 4-5 Haziran 2003 tarihlerinde toplad". Ankara'da, Y"lmaz Güney Sahne-I si'nde yap"lan Genel Kurulda Veli Beysülen ba$kanl"%"nda yeni bir yö-
1 netim olu$tu.~
~-

r
;$;•
~!
~
f,t· ""'-""~'!!'1'!!!!!!!!!'!'-'!!!!'!!'!!lffll!~B~""'-!!"""'l!J'!IJ'!~!!!ft'!l!'!!l'!'~ll'l!!!l.!'-~!'1'1'1'1111!!1'!!1'1!!1!'1!1''-"'!'l!"'!ll'll!l!'!"P~✓ --;,:".-✓ ."✓ • ·:,!/!: ~.-hw✓ ,.;,-,,:,.;,;!.!.i/i/.'!'.!,..;!,.,.4;,,!i'.!h;,-,1, ,...,.;,,,.,,;--,-::·,.-p.,;i._.,;,;,· ,:x;,-.".",:,,;-,,,.,,,.,,.,../✓,.;t,,;";;:;.,;,~·.-:..~:i:·,;,,...,;;,-;•~·,.;,:,:v:❖ ;,.,;,:t,:;.;.;,;:;.~;..;~;,..:,;.:❖ ~:•:•:r,.;;,;.:•;.;.:-:•;.::-.,;:x•:v::;v;.:,;.:-:vx::-.;;..:..;;;.,;.x,>

!$ yasas"n"n meclise iadesi için Çankaya'ya ç"kt"k

Emekçilerin tüm kar$" ç"k"$lar"n" duymazdan gelen iktidar, serma-
ye örgütlerinin talep ve istekleri do%rultusunda i$ yasas"n" tümüyle de-
%i$tirdi.
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Meclis görü$meleri s"ras"nda muhalefet partisinin uyar"n" da dik- ;"
''lkate almayan iktidar partisine üye milletvekilleri, yasa üzerinde anla$- j

maya var"lan maddeleri bile i$verenlerin ç"karlar"na uygun hale getir- ;l
:"mekten geri durmad". 1
1
J
}.

1
]
~~
~

Yasan"n sosyal yönlerden oldu%u kadar hukuksal yönlerden de iJ

içerdi%i olumsuzluklar bir rapor haline getiren D!SK Yönetim Kurulu, 1
6 Haziran 2003 tarihinde Çankaya Kö$kü'ne ç"kt". i

Daha önceden Cumhurba$kanl"%"na gönderilen raporla ciddi hak 1
;',

kay"plar" içeren maddelerin Anayasa'ya, TBMM taraf"ndan onaylanm"$ i
ILO sözle$melerine, Avrupa Birli%i normlanna ayk"n oldu%u belirtildi. !

t
D!SK, a$a%"da tam metni sunulan bu raporla, Cumhurba$kan" Ah- J

1
·~'jJ
!!

::~:~~;a:~~~:e~:~:::~l~:~:•n"n emekçileri üzdü%ünü belirterek, müca- !
]~
'1
··:c
::~:·~

Son gün yap"lan ve iktidar taraf"ndan ikna edilmi$ konfederasyon-
lar"n da onay"yla Meclis'te onaylanan yeni yasaya ili$kin tek muhalefet
gücü D!SK kald".

Konfederasyonumuz, eylem alan"nda oldu%u kadar hukuk zeminin-
de de mücadeleyi kararl"l"kla sürdürdü.

met Necdet Sezer'den yasan"n olumsuzluk içeren maddelerinin yeniden
görü$ülmek üzere Meclis'e iade etmesini talep etti.

Cumhurba$kan" Sezer daha sonra yapt"%" inceleme sonucunda ya-
say" onaylad". Genel Ba$kan Çelebi, 10 Haziran'da yapt"%" bir bas"n

Dev. Sa%l"k-!# Genel Kurulu
7-8 Haziran 2003 tarihinde D!SK Genel Merkezinde yap"lan Dev-

rimci Sa%l"k-!$ 6. Genel Kurulu, sa%l"k emekçilerinin sorunlar", örgüt- 1
,{

lenme hakk"n"n önündeki engeller, toplu sözle$me hakk"ndan yararlana- 1
:~~::~ için at"lmas" gereken ad"mlar"n tart"$"ld"%" bir forum niteli%i ka- !

1Dev. Sa%l"k-!$ Genel Ba$kanl"%"na, sendikan"n eski Genel Ba$ka-
n" ve D!SK eski Yönetim Kurulu üyesi Do%an Halis seçildi.

Devrimci Sa%l"k-!$ ülkemizde zorunlu organlar"nda kad"nlara en
fazla yer veren sendika olarak da bir ilki ba$ard".

Bar"# ça%r"s"

Küresel Adalet ve Bar"$ Koalisyonu taraf"ndan düzenlenen ve
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~• D!SK Genel Ba$kan" Silleyman Çelebi taraf"ndan yap"lan bir bas"n top-
.::::
l lant"s"yla Irak'taki i$galin sona ermesi ve bar"$ ça%r"s" dile getirildi.t" 10 Haziran 2003, Sah günü !stanbul'da yap"lan bas"n toplant"s"-

!,,:_.,i.•_ na ça~;_::e;::r::e:n::m ve kurulu$ temsilcileri de kat"ld".

Türkiye i$çi s"n"f" ve D!SK tarihinde önemli bir dönüm noktas"
~::r olan 15-16 Haziran 1970 Büyük !$çi Direni$i düzenlenen etkinliklerle
('.•
~;:

1 an"ld". D!SK Yönetim Kurulu, 15-16 Haziran'"n 33. y"l dönümü nede-
niyle bir bildiri yay"nlayarak tüm örgüte gönderdi.

1

11

Bildiride son 11 y"lda kimi mevzi ilerlemeler sa%lanmas"na ra%-
men sendikal hak ve özgürlüklerin istenilen boyuta ta$"namad"%"na de-
%inildi. Bu süreçte D!SK'in kar$"s"na sermayenin örgütlü emek hareke-! tinden, 12 Eylül i$birlikçisi ve sermayenin tercihi kimi sendikal yap"la-

ili r"n D!SK'ten korkusunun dikildi%i vurguland".

I! Yönetim Kurulu, sermayenin istekleri do%rultusunda haz"rlanan
f son !$ Yasas" de%i$ikli%inden sonra 2821 ve 2822 say"l" yasalar"n daha
~::i da ya$amsal önem kazand"%"na i$aret ederek; yarat"lan kölelik sistemini
[ a$man"n yolunun sendikal örgütlenmenin ve mücadelenin yükseltilmesin-
}I den geçti%ini belirtti.
~::.:·!r K"br"s sorunu ve Avrupa Birli%i

K"br"s Sendikalar Konfederasyonu K"h-Sek taraf"ndan düzenlenen
{ bir sempozyumla K"br"s Sorunu ele al"nd".

f: 19 Haziran 2003, Çar$amba günü "K"br"s sorununun çozumu ve
f AB üyeli%i" ba$l"%"yla yap"lan sempozyuma D!SK ad"na Genel Sekreter
f Musa Çam kat"ld". Yap"lan görü$meler sonucunda bu sempozyumun de-f vam"n"n Türkiye'de yap"lmas" kararla$t"r"ld".
t::, Sa%l"k emekçilerinin örgütlenmesine engel
{r Yap"lan düzenlemelerle statüleri belirsiz hale getirilen kimi kamu-
fi da görevli sa%l"k çal"$anlar"n"n üyemiz Dev. Sa%l"k-!$ çat"s" alt"nda ör-
t gütlenmeleri baz" çevrelerde rahats"zl"k yaratt".
f::::
tt·

Sa%l"k emekçilerinin D!SK bünyesinde örgütlenmesini önlemeye
dönük kimi giri$imler üzerine D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi,
!zm.r, Buc"'daki SSK hastanesinde bir bas"n aç"klamas" yapt".

,;
r:;
~(,
t;;✓ ,:;,;;..(;,4x;;P.1;;,,;,,::;:;x:z,;,.,,:~;;,;,/4~¾:½1f✓ -..-;,h;"-.:;,;-,:7."½,;;;;;-;;,,;,,,-i'/2.;,,;:,,i';;1/,j;;,;;;,;;,;,,.;i,;,;;";:",.::-;,;,;::;::;;;;'l..:--;:!'i;;;;..-..:-;-;;:;;;;;:;;::;:-;,::,-;..-;:;.,;;.;;::-;;;:;~~;i;;~:;;;:;;;,",..:-:·.;-;;:~,;:.;;;;;.;:x:;;::;;;;::..;:,:::~:::.::-:•:•:•:•:=:-;:;,.:;;;:;-;:::._,;;
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Selanik'te Küresel Adalet ve Bar"$ Yürüyü$ü l
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) taraf"ndan Avrupa !

Birli%i zirvelerine alternatif olarak eylemliklere binlerce emekçi kat"l"yor. !
Dönem Ba$kanl"%"n" Yunanistan'"n yürüttü%ü dönemde, Selanik'te ,.

yap"lan zirve· -nedeniyle Avrupal" emekçiler ve küreselle$me kar$"tlar", j
j

kenti eylem alan" haline getirdi. ;"
IGeni$ kapsaml" olarak düzenlenen programlarda çe$itli konularda 1tart"$mal" toplant"lar, film gösterileri, konserler, yürüyü$ler yer ald". 1

Ev sahipli%ini Yunanistan Genel Emek Konfederasyonu (GSEE) ._."
yapt"%" etkinliklere Konfederasyonumuz, KESK ile birlikte olu$turdu%u I
bir grupla kat"ld". :;

20 Haziran 2003, Cuma günü Perpa'dan bir otobüsle hareket eden !
D!SK ve KESK grubuna D!SK Genel Sekreteri Musa Çam ba$kanl"k :!
yapt". Sendikalar"n $ube yöneticileri, i$yeri temsilcilerinden olu$an grup, 1
Cumartesi sabah" Selanik'e ula$arak, hemen Konferans merkezindeki ,"J
toplant;:o:::ld:~"$lanan ortak grubumuza daha sonra GSEE taraf"ndan i

:_I

:"
'il
il
:1
*lsit
1
1,:"
·;~

1::"
I
l

'(J::l1111
i!
-~

Konfederasyonumuza üye Tekstil !$çileri Sendikas"n"n giri$imleriy- !
'v~::::;;;;:,::~:i=::.::-;:;-:,::;:;:;;:;;;-~;;::;:.;:,;;;;:::;:::::~:;:.;;;;::;::;;-:::..:;:.~:;;;;.;.~;::;:;:;:;::;;;:;;:;;:.::0;;::;;::.;;;;,;;:;;:;:::r,:::.;:~;...;;;::_;;.:...:..:.;:1,:.;;:..;;~;:,:.:,;:;..;,;;:;::»:.i,:..:.:;;;;..;:,,;:;;;;;::,_~~:..-:.~,--.;.,;;.;:..--; ··:.,,:..\..:;:,..;;:.-:.-..,;..'-"«:.:.:.;.·•,.:::~;;:...;;«~:.:,-..-;.::..-..;_:..-;;;.;.J

yemek verildi. Bir süre dinlenen ortak grubumuz daha sonra pankartlar"
ve bayraklar"yla yürüyü$ün ba$layaca%" alana do%ru yürüyü$e geçti.

Saat 17 .00'de ba$lamas" planlanan yürüyü$, anar$ist gruplarla polis
aras"nda ç"kan çat"$ma nedeniyle geçikti. Polisin kulland"%" gözya$art"c"
bombalar kortejlerin da%"lmas"na neden oldu. GSEE kortejinin aras"nda
yer alan ortak grubumuz kürsüden gelen uyanlar do%rultusunda kararl"
biçimde direni$ sergiledi.

Olaylar"n yat"$mas"ndan sonra, kortejler yeniden olu$turuldu. Ayn
bir araçla yola ç"kan Lastik-!$ Sendikam"z"n heyetinin de kat"l"m"yla
ba$layan yürüyü$ümüz süresince Türkçe ve !ngilizce dayan"$ma slogan-
lar" at"ld".

Yürüyü$ Aristotle meydan"nda verilen konserle sona erdi.

Eylemi ba$ar"yla tamamlayan D!SK ve KESK grubu ayn" gece
!stanbul'a döndü.

D!SK!fekstil Meslek Lisesi mezuniyet töreni
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, le aç"lan D!SK!fekstil Meslek Lisesi'nin ilk mezunlar" için 28 Haziran
f[ 2003, Cumartesi günü bir tören düzenlendi.
i Törene ana muhalefet partisi CHP Genel Ba$kan" Deniz Baykal'"n! yamsuay=~ ::.:::;:,::.ill
): D!SK, KESK, TMMOB ve TTB taraf"ndan ortak düzenlenen "Ye-
t1 rel Yönetimler Forumu" Ankara'da yap"ld".
i 28-29 Haziran 2003 tarihlerindeki forumda iktidar taraf"ndan ha-:.::
~;-
;: z"rlanan yerel yönetim ve kamu yönetimi temel yasas" tasanlan ele al"n-
t df ".
!!'.
tr
[:
;:'.j: Muammer Güler'i makam"nda ziyaret etti.
r 2 Temmuz 2003, Çar$amba günü yap"lan ziyarete Yönetim
:;:

t_'.__•• rulu üyemiz Ali Y"lmaz ve Birle$ik Metal-!$ Genel Ba$kan" Ziya
maz da kat"ld".~!

j!:

f
f

!stanbul Valisine ziyaret

D!SK Genel Ba$kan" Süleym~n Çelebi, !stanbul'a atanan Vali

Ku-
Y"l-

Sine-Sen Genel Kurulu

Sinema emekçilerinin örgütü Konfederasyonumuzun üyesi Sine-
}_: Sen 7. Genel Kurulu; 5-6 Temmuz 2003 tarihlerinde !stanbul'da yap"l-
d".

_il
rrr
f:: Ekonomik ve Sosyal Konseyt Ba$bakanl"%"n ça%r"s"yla 10 Temmuz 2003, Per$embe günü topla-
r nan Ekonomik ve Sosyal Konsey, Türk.iye'nin Avrupa Birli%ine üyelik
~;:

f silrecine ili#kin genel bir de%erlendirme yapt".
lr
fr
.r!;
t
b
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t,,;::";,;,;t;"/,";:,,,,~1/ü#4¼½-/,1,;;",'i;i-.'1½½1/;.~;-;,;-;,,:,-b-;,;~;,/,//;,;,✓.·0-;;;,;,✓ ,:.;;:;,;,_,;,_,.m~,;;xv;:,,4~;,'/;-;-;,;,;,;,,.;;,;;~:;:;:,;,;-;,;,~:~:;;,;_;;~;;;;,;:,:.,;.,«_;;:.:;:};;~}.:;:;:::-;;,;:.;;:;;;;.;:;,:;~:;;;;;:;:;:;::❖ ::;.;:;:;.;:_;::;:~::::;.;:~;:;;;:;:::::.::~:.::::;:;:_:::::;:

Genel Kurul'da sendikan"n ba$kanl"%"na Sevda Sevil Aktolga se-
çildi,

Yeni "i$ yasas""n"n iptali için dava aç"ld"

• Emekçilerin yo%un tepkisine ra%men Meclis'ten geçirilen 4857 sa-
y"l" yeni "!$ Yasas""n"n iptali için Anayasa Mahkemesi'ne ba$vuru ya-
p"ld". CHP grup ba$kan vekilleri O%uz Oyan, Mustafa Özyürek ve Ha-
luk Koç imzas"yla 11 Temmuz 2003 tarihinde yap"lan ba$vuruda, 4857
say"l" Yasan"n 8 maddesinin Anayasaya ayk"r" hükümler içerdi%i belir-
tildi.
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AKP'nin sermayenin istekleri do%rultusunda haz"rlad"%" ve ortak ]
t

mücadele karar"n" unutup bir gecede iktidarla anla$anlann deste%iyle ya- J
'olsala$t"rd"%" yeni düzenleme emekçilerin kazan"lm"$ haklar"na büyük oran- ?i
1,

da zarar verdi. l
!$ güvencesini de fiilen geçersiz k"lan ve son derece dar bir ala- il

na s"k"$t"ran bu düzenlemelerle emekçiler i$verenlerin iki duda%"n"n ara- ;"
s"na s"k"$t"r"ld". I

l
J
i;
J
1
:¾

i!

Meclis görü$meleri s"ras"nda ciddi ve duyarl" bir muhalefet yürü-
ten CHP ile ba$layan kurumsal ili$kiler, Yasa'n"n Meclis'ten geçmesin-
den sonra da sürdürüldü.

Konfederasyonumuz taraf"ndan 1O Haziran 2003 tarihinde CHP
Genel Ba$kam say"n Deniz Baykal'a gönderilen bir mektupla, yasan"n
iptali için Anayasa Mahkemesine dava aç"lmas" talep edildi ve bu ko-
nuda her türlü deste%in verilece%i söylendi.

taraf"ndan bilgi ak"$" sa%land", katk" verildi.

d
Konuya ili$kin CHP grubu taraf"ndan yap"lan haz"rl"klara D!SK j

1
''i
:!

müyle veya k"smen Anayasaya ayk"r" hükümler içermesi nedeniyle ipta-
li istendi.

Anayasa Mahkemesine sunulan dava dosyas"nda 4857 say"l" Ya-
sa'n"n 8 maddesinin (7, 14, 18, 20, 21, 41, 63 ve 111 maddeleri) tü- J

:~

J
i
1·~
11
'•i

l
'j

:"

j!
Konfederasyonumuz, tart"$malar"n ba$lad"%" günden itibaren ver- 1

"ni$ oldu%u her zeminde mücadeleyi yürütme sözünün "srarla arkas"nda 1
durmaya devam etti. \1

1
l
:i
ij
1i:·~~
\l:"

""❖ "'·····"'· • ·-""·· ····"'• ·: :"'· •.•.1111!•.••·."'···;;•·""··••"":::-;:•""· • ._.1111!. ·••""·-·.·.·"": ·• --""•-·,·""····· ·""····:·""•·•···""·.-.·;"""· • ·•""·•·· ·"".: :;·"":;•·""·-';:•·""··:-;,:"'·-· :"""·.·,:;:1111!;.·····""·«·""'--:: :-"":••· ·""•*2""'·-·-;.·1111,,, ;1!1.•,_.1!1.:.···"'•·,;•··""}·,~..,.•·\/!111._•.••!"!.·.~·.1!!11::-":x""··;-;.-•""'·:,.-:_ll!"!;;•-·""•:;.,.,""·•;'":11!11."+ ••!1111._ ,·;"":,.-;,_""•W:-""·-..:·:,..;,:""!.-."\;!"!•._.;;."""•· ·;:J•

Davan"n aç"lma gerekçesinde söz konusu maddelerin Anayasan"n
öncelikle sosyal hukuk devleti ilkesi ve devletin temel amaç ve görev-
leriyle uyu$mad"%", yine Anayasan"n ba%lay"c"l"%" ve üstünlü%ü ilkesin-
den hareketle imzalanm"$ uluslararas" belgelere de uyulmad"%", i$vereni
ve i$yerini korumay" amaç edindi%i ve i$çinin ihmal edildi%i vurgulan-
d".

Gerek Meclis görü$melerinde, gerek müzakere masalar"nda, gerek
eylem alan"nda gerekse hukuk alan"nda elindeki tüm olanaklarla hak ka-
y"plar"na kar$" direni$imiz sürdü.

#i$li Belediye Ba$kan" Sar"gül'ün ziyareti

Konfederasyonumuzun genel merkezinin bulundu%u #i$li Belediye
Ba$kan" Mustafa Sar"gül, 17 Temmuz 2003, Per$embe günü genel mer-
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" kez binam"z" ziyaret etti. Genel Ba$kan Süleyman Çelebi ile görü$en
}:

[::__.:·· Sar"gül #i$li Belediyesinin çal"$malar" hakk"nda bilgi verdi.

: Dev. Maden-Sen'in hasat #enli%i
",
f Konfederasyonumuza üye Dev. Maden-Sen ülkemizde bir ilki ger-
;·
t çekle$tirerek, yürüttü%ii bir proje ile eski maden sahalar"n"n yeniden ta-l nma kazand"r"lmas"na güzel bir örnek verdi.
~:jl Tav$anl" çevresindeki i$levini yitiren aç"k maden ocaklar"n"n ta-
} nm alan" haline getirilmesi ve buralarda i$siz kalan maden i$çilerine ye-
lli ni i$ olana%" yarat"lmas"n" hedefleyen proje ayn" zamanda organik tar"m
{t
r iiretimini de te$vik ediyor.

) Proje kapsam"nda yap"lan ekimlerin ilk hasad" için 18 Temmuz
} 2003, Cuma günü bir tören yap"ld". Törene kat"lan Genel Ba$kan Sil-
l leyman Çelebi, yap"lan çal"$man"n önemine de%indi.
1
f
lt lerimizi her y"l anarak, onlar" yeni ku$aklara tan"t"yor ve onlardan al-i d"%"m"z dersleri aktar"yoruz.
": Son olarak D!SK kurucular"ndan ve ilk Genel Ba$kan", T. Ma-
f den-!$ Sendikam"z"n unutulmaz Genel Ba$kan" Kemal Türkler'i, Genel-
,:::! !$ Sendikam"z"n Genel Ba$kan" ve D!SK eski Genel Ba$kan Vekili !s-i mail Hakk" Önal'" ve !lerici Deri-!$ Sendikas" Genel Ba$kan" Kenan Bu-
;: dak'" düzenledi%imiz etkinliklerle and"k.

f Etkinliklere, D!SK ve üye sendikalar"m"z"n ba$kan ve yöneticile-
r ri, siyasi partilerin ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, Türkler,! Önal v:!:".;.::::ri, i#yeri temsilcilerimiz, dostlar"m"z kat"ld",
j !lk etkinlik 22 Temmuz, Sal" giinii !stanbul'da gerçekle$tirildi.
t.. Bundan 23 y"l önce fa#ist caniler taraf"ndan evinin önünde katledilen~
~ Kemal Türkler için saat 11.00'de Topkap"'daki mezar" ba$"nda bir an-
j ma töreni yap"ld". Törende Birle$ik Metal-!$ Genel Ba$kan" Ziya Y"l-
"} maz ve D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi birer konu$ma yapt".
;

~;
;:;t
t'J;
t
"·

Türkler, Budak ve Önal'" and"k

Konfederasyonumuzun mücadele tarihinde önemli yer tutan de%er-

Bu törenin ard"ndan Birle$ik Metal-!$ Sendikam"z"n toplant" salo-
nunda bir araya gelen davetlilere Kemal Türkler'in ya$am öyküsünü içe-
ren bir belgesel gösterildi.
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Türkler için yap"lan etkinlikler ayn" yerde düzenlenen bir panel- 1
. ile sürdü. DISK kurucular"ndan ve eski Genel Ba$kanlar"ndan Kemal Ne- !

bio%lu, uzun y"llar T. Maden-!$'te çal"$an e%itim uzman" Süleyman Üs- :,!.

tün ve D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi Kemal Türkler'i çe$itli J
1
~,~

iil
1
,_'J_
]
'.i
J
~

'I
"s

yönleriyle anlatt"lar.
!smail Hakk" Önal

Genel-!$ Genel Ba$kan" !smail Hakk" Önal 24 Temmuz, Çar$am-
ba günü Ankara'da yap"lan bir törenle an"ld".

D!SK eski Genel Ba$kan Vekilli%i ve bir dönem milletvekilli%i
de yapan Önal için Kar$"yaka Mezarl"%"nda yap"lan törende Genel-!$ Ge-
nel Ba$kan" Mahmut Seren ve D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi
birer konu$ma yapt".

Kenan Budak

12 Eylül darbesinden sonra, a%"r bask" ko$ullar"nda cezaevlerin-
deki D!SK üyeleriyle dayan"$may" örgütleyen, mücadeleyi sürdürmeye
çal"$an say"s"z kahramandan biri olan !lerici Deri-!$ Genel Ba$kan" Ke-
nan Budak öldürülü$ünün 22. y"l"nda düzenlenen bir etkinlikle an"ld".

Temmuz, Per$embe günü Silivrikap" Mezarl"%"ndaki mezar" ba$"nda ya-
p"lan törende, D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi ve Deri-!$ Sendi-
kas" eski Genel Ba$kanlar"ndan Munzur Pekgüleç birer konu$ma yapt".

dönem toplu sözle$me görü$meleri anla$ma ile sonuçland".
Nakliyat-!$ Sendikam"za üye olduktan sonra ba%"tlanan bu ilk söz-

le$me nedeniyle Cevizliba%lar'daki Nakliyat Ambarlar" Sitesinde bir tö-
ren düzenlendi.

Ba$kan" Süleyman Çelebi de kat"ld".

1"
Dur ihtar"na uymad"%" gerekçesiyle vurulan Kenan Budak için 25 ~

1\"
1l=~
'$

!stanbul nakliyat ambarlar"nda çal"$an i$çiler için yürütülen yeni 1
1
J&
1
11

23 Temmuz 2003, Çar$amba günü yap"lan törene D!SK Genel l:j
1

Pirelli ta#eron i#çisinin örgütlenme mücadelesi ~

Kocaeli'deki Pirelli fabrikas"n"n_ ta$"ma bölümünde ta$eron_a ba%l" 1
olarak çal"$an bir grup i$çi Nakliyat-i$ Sendikam"za üye oldu. i$veren, i
sendikaya üye olan i$çileri i$ten ç"kartarak örgütlenme hakk"n" engelle- j
m*~ili. 1

1
(fh::;:.:;:;:;:;:;:::;.;:::~~:;:;,;:.;.;:;;:;:;::::,~:~::::.:~❖ ::.:::::;:;;:;;;.;:::~::~:.:::::~«;;;;::;,:::.:;;;;,:;;;::.::.::::..-:.~:-:~~~;;:;.~;;:..~~;_x{-::..:.::.:❖ ;:;.❖ ~::,::.::;~~;;:;i,,.,_;;_:.,-:;;.:;_:;_:.;,.~;;:;_;,-«~:..,\'.\i:~~;:;;;,;:~~«~"'-•:-.~,,-:.,,~:-.,«:..... ·~\-;:*.:«::~-.;..-;.~,~"¼%~:...~J

Ambar i#çileri yeni toplu sözle#melerini imzalad"
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;:
, di%er yandan i$verenin uygulamas" çe$itli etkinliklerle prote$to edildi.l D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi, 4 A%ustos 2003, Pazarte-
!::

Bir yandan yap"lan hukuksuzlu%a kar$" mahkemeye ba$vurulurken

< si günü fabrika önüne giderek burada bir bas"n aç"klamas" yapt".

;l Aç"lan dava sonucunda mahkeme hukuksuz biçimde i$ten ç"kar"-
r:::-
~~
K

i
lan i$çilerin i$e iadelerine karar verdi.

D!SK Avrupa Yakas" Lokali Esenyurt'ta aç"ld"
Uzun süredir gündemde olan ve son olarak • D!SK Geni$letilmi$

l Ba$kanlar Kurulu'nda ilk giri$imin yap"lmas" yönünde karar al"nan D!SK
f Avrupa Yakas" lokali projesi için pilot bölge olarak Esenyurt seçildi.ff Yürütülen haz"rl"klar sonucunda Esenyurt Belediye Ba$kan" Gür-
f büz Çapan'"n özel katk"lar"yla tamamlanan lokal, D!SK Avrupa Yakas"
1 Bölge Temsilcili%i bünyesinde olu$turuldu.
;:
~::l. D!SK Avrupa Yakas" lokalinin hizmete girmesi nedeniyle 12i A%ustos 2003, Sal" günü bir tören düzenlendi. Törene D!SK Genel Ba$-

~::::::
t
kan" Süleyman Çelebi, Esenyurt Belediye Ba$kan" Gürbüz Çapan, D!SK
üyesi sendikalar"n ba$kan ve yönetim kurulu üyeleri, Emek Platformu

,, !stanbul Bile$enleri temsilcileri, Bar"$ ve Adalet Koalisyonu temsilcileri,
}
Esenyurt'taki siyasi partilerin temsilcileri kat"ld".

Aç"l"$"n ard"ndan ilk Bölge Temsilciler Kurulu toplant"s" yap"ld"
r
f
f ve al"nan ilk karar da direni$teki Colins Jeans i$çilerine dayan"$ma zi-
li yareti yap"lmas" oldu. Ücret art"$" yüzünden i$verenle anla$mazl"%a dü-
f $en i$çilerin bir k"sm" i$ten ç"kar"lm"$ ve i$çiler bu nedenle fabrika
ff önünde direni$e geçmi$ti.
f:
~ Topluca fabrika önüne gidilerek, i$çilerin taleplerini dinleyen Ge-r~

.

".•• nel Ba$kan Çelebi, daha sonra i$verenle de görü$tü.

, Türkiye ile !sveç ortak e%itim projesi
1 Türkiye ve !sveç emek örgütleri aras"nda e%itim alan"nda i$birli-
~;
t.: %inin geli$tirilmesi amac"yla planlanan e%itim projesinin haz"rl"k toplan-
;;.t t"lann"n ilki !stanbul'da yap"ld".
r
!:
tr,:";t
f
~·
~t
"p;;,;-,i;.:,;-;;,,i.iX;1.1;•M";~ü."41/.i"¼'A»f&'kz::-;:v;;-;;:~;;½;:.,.i;,;:;::;,,?-;;;¼;::;:;;;-;;,;;:,;.;.";;::;i;,/;%:,i'//✓ :i///4>;:;:;:;:;:;;;:i;:i;::;:;;:;:~;;,;;;-;t;;:;:;;;::i,;;;;:;:»;:;:;:;::=:,:;:~:;:;~~;;:;.;:;:;:;,;;;;;:;:;.;::,;:;;.;:;;;.;::,.;;,;;:;:::::;;;,;:;:.;:;;;:;,:;:;.;:::;,:;,v

!sveç'in i$çi sendikalar" konfederasyonu LO, kamu çal"$an" kon-
federasyonu TCO ile Türkiye'den D!SK, Hak-!$ ve KESK'in yer ald"-
%" proje kapsam"nda 12-13 A%ustos 2003 tarihlerinde e%itim daireleri
ba$kan ve uzmanlar" bir araya geldi.
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LO ve TCO temsilcileri yap"lan bu toplant"lar"n ard"ndan 14 f
A%ustos, Per$embe günü Konfederasyonumuzu ziyaret ederek, organizas- 1
yondaki ba$ar" ve ev sahipli%i konular"nda te$ekkürlerini ilettiler, !~!~ ve Lastik-!# eski Genel Ba#kan"Karabay ölümden !

Konfederasyonumuzun ve Lastik-!$ Sendikam"z"n eski genel ba$- J
;!kanlar"ndan Vahdettin Karabay, geçirdi%i ani bir rahats"zl"k sonucu De- J
i
1i:J
i
j
ij

}

1
Genel Ba$kan"m"z Süleyman Çelebi 14 A%ustos 2003, Per$embe l

günü hastaneye giderek Karabay'" ziyaret etti. T"p Fakültesi Nöroloji ]
Ana Bilim Dal" Ba$kan" Prof. Dr. Sezer Komsuo%lu ve Karabay'"n dok-

rince SSK Hastanesine kald"nld".

Yüksek tansiyona ba%l" olarak beyin kanamas" te$hisi konan Ka-
rabay'"n durumunun aciliyeti nedeniyle, hemen Kocaeli Üniversitesi T"p
Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Nöroloji Servisinde tedavi alt"na al"nan Karabay'"n hayati tehlike-
yi atlatt"%" aç"kland".

1
toru Doç. Dr. Hüsnü Efendi'den bilgi alan Çelebi, Karabay'"n ailesiyle •.l
de görü$tü. 1

yin kanamas" geçirdi%i, hayati tehlikeyi atlatt"%" ancak k"sm" felç duru-
munun bulundu%u ö%renildi.

Henüz çevresini alg"lamakta zorlanan ve konu$amayan eski genel
ba$kan"m"z"n bir hafta içinde hastaneden ayr"laca%" bununla birlikte uzun
süreli bir rehabilitasyon tedavisine gereksinim duyaca%" belirtildi.

Cumhuriyetir" 80. y"l" içir" haz"rl"klar
Cumhuriyetimizin kurulu$unun 80. y"l" için yap"lacak etkinliklerin

planlanmas" amac"yla Ba$bakanl"k'ta bir toplant" yap"ld".

15_ A%ustos 2003, Cuma günü i$çi ve i$veren konfederasyonlar",
meslek, ticaret ve sanayi odalar" birlikleri, kamu yarar"na demek ve va-
k"flar"n temsilcilerinin kat"l"m"yla yap"lan toplant"da D!SK ad"na Genel
Ba$kan Süleyman Çelebi yer ald".

Doktorlar"n verdi%i bilgiye göre, Vahdettin Karabay'"n a%"r bir be- 1
1::"
J
tl
j
:"
J

!
i\
····"®::

'

1,.
1
1

!nsan haklar" e%itimlerinin ikinci dönemi ba#lad" !
D!SK taraf"ndan haz"rlanan insan haklan konulu e%itim projesinin 1

ikinci bölümü, Burhaniye, Ören'de ba$lad". 1
":-:-;.;.;,;.;,;::,~;;.;;;;-;;;.;-;-;-;~;-;;.:;..-:.;...:v:-»:-:.;.;:;,;,;::.x-;.:..::.:~::.:,;;;,:~,:::,:•;-;,:_:;:...;.:,::;;.fü,i-;;.:,..;.;;.,;:;,:i,,.;.,;..:::❖ ::.-:;;,;:.;_;;.;;::.:;.:;~:...:..,:.:,..:,-:..-.:::.::.,..:.:.-.:...;,,....\,:,;,x.;;.,;;,_::.,-:.:.:,;-.,~;.,\;.-;,,~:,,...::;,«~,;«.:..-:.~-}~;;.,;;;.,,...,;.:..-..,,,"\.,~,;~\.-.:-:--:..~i
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r 19 A%ustos 2003, Sal" günü ba$layan e%itim seminerleri için Ege
f:t bölgesindeki çe$itli i$kollar"ndan $ube yöneticileri, i$yeri temsilcileri bir
ili:t araya geldi.

D!SK Genel Sekreteri Musa Çam taraf"ndan aç"l"$" yap"lan e%i-
i,. tim seminerine, üye üyesi sendikalar"n e%itim uzmanlar" çe$itli konular-•I da konferanslar verdi.

Ören'deki Abdullah Ba$türk Dinlenme ve E%itim Tesisleri (Arte-f! mis Tatilköyü)'ndeki toplant"ya Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilcili-
r %i 'nden Sema K"l"çer ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu
fil:, (ETUC)'ndan Gerad Fomtennau da kat"larak kursiyerlere Avrupa Birli-
~:•i: %i süreci ve insan haklan konular"nda tebli% sundu.
~::r 25 ki$ilik iki ayn grup halinde e%itime kat"lacak kursiyerlerin her
l·
l bir bölümü için 2 günlük e%itim program" olu$turuldu.r

D!SK üyeleri aras"nda insan haklan duyarl"l"%"n"n ve insan hak-
t lar"na sayg"n"n geli$tirilmesi hedeflenen bu e%itimlerde $u konular i$len-
~:
~: di;t
!,·:•··• E%itimcilerin e%itimi, Osmanl"dan günümüze Türkiye'de demokra-
si ve insan haklan alan"nda at"lan ad"mlar, AB sürecinde insan hakla-

f• r", Kopenhag kriterleri, aday ülkeler ve Türkiye, Türkiye'de insan hak-
f lan uygulamalar", !nsan haklan ba%lam"nda Türkiye'de i$çi haklan,
j D!SK'in insan haklar"na yakla$"m", Türkiye'de insan haklar"n"n genel de-
l %erlendirmesi.

f Bu e%itimlerle yeti$ecek 300 e%itimci, bulunduklar" kentlerde olu$-
~;-
"r turacaklan ekiplerle, insan haklan ihlallerini izleyecek, gerekli hallerde
! ihlale u%rayanlara destek olacak."
;);

t KESK'le dayan"#ma ziyareti~t
t Kamu emekçilerinin toplu görü#me sürecinde taleplerini dikkate
ff almayan, haz"rlad"%" yasa tasar"yla önemli ölçüde hak kay"plar"n" daya-
" tan iktidar" uyarmak amac"yla KESK taraf"ndan yürütülen kampanya ül-
j, ke çap"nda sürdü. KESK Yönetim Kurulu üyeleri kampanyan"n bir par-
::•:

[ ças" olarak Ankara, Güvenpark'ta bir çad"r kurarak direni$e geçti.

t D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi ve Ankara'daki sendikala-r nm"z"n ba$kan ve yöneticilerinden olu$an bir heyet 21 A%ustos 2003,
~~r Per$embe günü bir ziyaret gerçekle$tirerek KESK'in taleplerine destek
~-f verdi.;

3.;,"!"-"'!'!-------------------------¾1.-,:1'/.//✓ ✓.,.ih•»✓#/✓Ui-r.wh~;,,,;,;,;;w,.,,,;-,.;,;,M ··:,,;;:,;·0-✓ ;,!';;-;;,;;:,,~·wu;;,✓,.,"'✓.:,';;t.,..,.....M;;;:'!•;;,-;;.;;;,;;,;,x-..;,;,:,,tr;;;;;.,,i:füi;:/;,;-,;;;;;,.,;;,.;,.:=.-;,;,;,;;;..x.:,,:¼::;:--..::;;;,.;;::;:;:;:;,:,,:,:-;.:=:-;.;-;.,;;:,.;:,:.:.:-;:;:.,..
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Küreselle$en sermayenin kurallar"n" belirleyen Dünya Ticaret Ör-
gütü (WTO)'nün 10-14 Eylül 2003 tarihlerinde Meksika'n"n Cancun ken-
tinde toplanan 5. Bakanlar Konferans"na yönelik olarak bir dizi etkinlik
gerçekle$tirildi.

:*1

t
:❖
:~!
]i
:~

Her ne kadar ticaretin kurallar"n", i$leyi$ini ele almak gibi bir bi- ;
·Jçim alt"nda da olsa asl"nda ya$am"n her alan"n" belirleyen bir çerçeve- J

ye dönü$en bu yap", uluslararas" düzeyde emek sermaye kar$"tl"%"n"n :_i
simgelerinden biri konumunda. J

Kapitalizmin kural koyucular"n"n her zirvesi toplumsal muhalefet 1
güçlerinin de bulu$ma alan" haline geliyor. Bununla birlikte muhalefetin !
en köklü ve örgütlü kesimi emekçiler giderek daha biçime kavu$an ha- J

~
&
i::"
]
'l
il!
l,"

olu$tururken, di%er yandan zirvelere kat"larak emek taleplerinin savunul- j
j
l
]
"l

yerine getirme çabas" içinde bir yandan ulusal di%er yandan uluslarara- '
s" gündemin içinde kalmaya çal"$"yor. •-_-_)

Bu çerçevede ICFfU ve uluslararas" sendikalar federasyonlar"n"n !
üst örgütü Küresel Birlik (Global Unions) taraf"ndan ba$lat"lan kampan- i
ya için haz"rlanan mektuplar tüm dünya hükümetlerine iletildi. Konfe- ~
derasyonumuz ve üye sendikalar"m"z Cancun toplant"s"na gidecek AKP }
hükümetine iki mektup göndererek, yoksulla$ma, i$sizlik ve i$çi hakla- 1!,,

i,
l'

:"
{
$

i
i
:i
·:~
}

j
.. ·---· ·,·-·-·· .J

DTÖ Cancun Plan" ve çal"#anlar üzerindeki etkileri
konferans"

z"rl"klarla kendi kurallar"n", taleplerini yükseltmeye, zirvelerin kar$"s"na
dikmeye ba$l"yorlar.

Üyesi oldu%umuz Uluslararas" Özgür Sendikalar Konfederasyonu
(ICFTIJ) bir taraftan emekçilerin toplumsal gücünün alanlarda gösteril-
mesi için ça%r"lar yap"p, di%er muhalefet güçleriyle kar$"t seçenekleri

mas" ve, kuralla$t"r"lmas" mücadelesi veriyor.

Konfederasyonumuz da bu çal"$malarda üzerine dü$en görevleri

nna ili$kin uyanlarda bulundu.

Cancun toplant"s"na ili$kin ikinci çal"$mam"z, Friedrich Ebert Vak-
f" ile birlikte düzenlenen "DTÖ Cancun Plan" ve çal"$anlar üzerindeki
etkileri" ba$l"%"n" ta$"yan uluslararas" konferans oldu.

23 A%ustos, Cumartesi günü, !stanbul Dedeman otelinde yap"lan
konferans"n konu$mac"lar" kendi alanlar"nda uluslararas" düzeyde tan"n-
m"$ uzmanlardan olu$tu. Konferansa kat"lan Dr. Vandana Shiva (Bilim,
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,, Teknoloji ve Ekoloji Ara$t"rmalar" Vakf", Hindistan); Klaus Priegnit (IG-t Metal Sendikas", Almanya); Prof. Dr. Gülten Kazgan (Bilgi Üniversite-
} si); Zafer Kaplan (!stanbul Eczac"lar Odas"); Gaye Y"lmaz (D!SK Ulus-
-§:j lararas" !li$kiler Uzman") kapsaml" tebli%ler sundu
f;~~

Oldukça yo%un bir kat"l"m"n oldu%u konferans"n sunu$ bölümü-
{ nün ard"ndan izleyicilerin kat"l"m"yla forumu yap"ld".
trrt

OLEY!S Genel Kurulu
Otel, Lokanta Ve E%lence Yerleri !$çileri Sendikas" 9. Genel Ku-

yürütmekte olan Kamer Akta$ genel ba$kanl"%a seçildi.

D!SK, TMlVIOB ve TTB'den KESK'e destek

!ktidar"n kamu emekçilerinin toplu görü$me sürecine olumsuz yak-
! la$"m" ve taleplerini görmezden gelen tutumu nedeniyle KESK taraf"n-
~.
) dan sürdürülen eylem D!SK, TMMOB ve TIB taraf"ndan destek veril-

f
l1 kurdu%u grev çad"r"na giden D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi,
!; TMMOB Ba$kan" Kaya Güvenç ve 1TB 2. Ba$kan" Metin Bakkalc" bu-
\ rada bir bas"n aç"klamas" yapt".

Aç"klamada; "Bu iktidar"n da k"blesi IMF'dir. Bu iktidar da eme-

24 A%ustos 2003, Pazar günü Ankara'daki Güvenpark'ta KESK'in

Buradan bir kez daha sesleniyoruz, kamu emekçileri ve di%er de-
mokrasi güçleri yürüttükleri mücadele boyunca bir çok hükürnetin gidi-
$ine tan"kl"k etmi$tir. Bundan sonraki süreç IMF'ci AKP iktidar"na kar-
$" demokrasi ve emek güçlerinin K"z"lay'da ba$latt"klar" mücadeleyi ül-
kenin her yan"nda alanlarda yayg"nla$t"rmas"na tan"kl"k edecektir" denil-
di.

Dünya bar"$ günü için aç"klama

Dünya Bar"$ Günü için düzenlenecek etkinlikleri duyurmak ama-
c"yla 27 A%ustos 2003, Çar$amba günü !stanbul, Taksim Hill otelinde
bir bas"n toplant"s" yap"ld",

D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi, KESK Genel Ba$kan" Sa-
mi Evren ve Esenyurt Belediye Ba$kan" Gürbüz Çapan'"n kat"l"m"yla ya-
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p"lan bas"n toplant"s"nda 1 Eylill dünya bar"$ günündeki etkinlikler hak-
k"nda bilgi verildi.

Özerk ve demokratik üniversite talebi
!ktidar taraf"ndan haz"rlanan bir yasa tasar"s"yla yeniden gündeme

oturan Yüksek Ö%renim Kutumu, iki kutuplu bir tart"$maya neden ol-
du.

yaratt".

J.

1
~

:"
~
;~

li
Bir tarafta üniversiteleri i~~idara ba%"ml" k"lmaya çal"$anlar di%er 1

tarafta muhalefet etme ad"na YOK'ü mevcut haliyle savunanlar"n kör J
dövü$ü, y"llard"r de%i$tirilmesi için u%ra$ verenleri d"$layan bir ortam 1

1'"
J

Özerk ve demokratik üniversite talebini, dile getirmek soruna j
farkl" bir yönden yakla$"lmas"n" savunan D!SK bu tart"$mada tavr"n" her 1
platformda dile getirmeye çal"$t". l

Genel Ba$kan Süleyman Çelebi, 28 A%ustos 2003, Per$embe gü- 11

nü_ Üniversiteler Aras" Kurul Ba$kan" Prof. Dr. Ayhan Alk"$'" ziyaret I•;
ett". i

Çelebi, !stanbul'daki Y"ld"z Üniversitesi Kampüsünde gerçekle$en ~
ziyarette D!SK'in bu konudaki yakla$"mlar"n" dile getirdi ve ö%retim •.•.•'··.
üyelerinin, ö%rencilerin üniversitelerin bilime katk"s"n" art"racak, idari i
yönden demokratik ve özgür birer kurum olarak kalmas" yönündeki mü- j

'i
\)

Dünya bar"# günü kutland" fa

!kinci Dünya Sava$"n"n ba$lad"%" tarih olan 1 Eylül, Birle$mi$ [.~"-

Milletlerin karar"yla Dünya Bar"$ Günü olarak dünyan"n her yerinde kut- •·

lan"yor~e yaz"k ki milyonlarca insan"n isteklerini kulaklar"n" t"kayan ve l
i"

kandan kar elde etmeyi ilke edinenler nedeniyle sava$lar son bulmuyor. :._","
Dünya Bar"$ Günü i$gallerin, sava$lar"n . gölgesinde kutlan"yor. "

Küresel bar"$ ve adalet koalisyonu, Dünya Bar"$ Günü nedeniyle !stan- 1
bul'da bir bas"n toplant"s" düzenledi. 1

TRT !stanbul Stüdyolar" önünde toplanan onlarca bar"$ savunucu- •"•-~·::,.:::
su bir kez daha Irak'"n i$galini k"nad". Koalisyon ad"na bas"n aç"klama-
s"n" D!SK Genel Sekreteri Musa Çam yapt".

j
11
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cadelesini desteklediklerini aç"klad".
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l
itS:·!, si $öleni düzenledi.
W Esenyurt Belediyesi'nin deste%iyle gerçekle$tirilen "Demokrasi #ö-
~· leni"nde bir araya gelen D!SK'li emekçiler ve aileleri demokrasi, ha-cf %"ms"zl"k ve özgürlük taleplerini, türküler e$li%inde dile getirdi.
f:
'· !stanbul'daki siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin, sendi-
1: kalann yönetici ve temsilcilerinin de ça%r"l" oldu%u "Demokrasi #öleni",
;j Esenkent'teki R"fat Ilgaz Kültür Merkezi Aç"k Hava Tiyatrosu'nda ger-
-::·.

t çekle$tirildi.
f:, #ölende ilk konu$may" Esenyurt Belediye Ba$kan" Dr. Gürbüz Ça-
(·· pan yapt". Çapan o dönemde ya$ananlann izlerinin hala ta$"nd"%"n", genç-
[ li%in, emekçilerin a%"r i$kencelerden ve bask"lardan geçirildi%ini belirtti.
t Bir daha bu ac"lar"n ya$anmamas" dile%ini vurgulayan ba$kan Gürbüz
f Çapan, daha güzel bir dünya yaratmak için haklar"m"za sahip ç"kmal"-

f: y!z de:~SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi ise #ölendeki konu$mas"-
": na U%ur Mumcu'nun bir tan"m"yla ba$lad". 12 Eylül'ün bir s"n"f"n di-
i %er s"n"flar üzerinde silah zoruyla tahakkümü oldu%unu belirten Çelebi,
~~:
f::"r
f
;;;r
fi kunu ele$tirdi%ini, ancak iktidara geldiklerinde sözlerini unuttuklar"n"
}. söyledi.rr Demokrasiye, özgürlüklere, bar"$a, ba%"ms"zl"%a sahip ç"kmak için
~ solda bir araya gelmek gerekti%ini vurgulayan Çelebi, herkesin yerel yö-
j: netim seçimlerine haz"rlanmas" gerekti%ini vurgulad".

t Son konu$mac" olan eski !stanbul Belediye Ba$kan" Ahmet !svani :!~~K Davas" san"%" olarak cezaevinde geçirdi%i dönemin an"lar"n"

!:
lf
t:
t~
!-{._.
t
f
~
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12 Eylüller olmas"n!; Demokrasi $öleni
Konfederasyonumuz, 12 Eylül 2003, Cuma ak$am" bir demokra-

sermaye bizleri susturarak, cezaevlerine doldurarak, haklar"m"z" elimiz-
den alm"$t"r dedi.

Genel Ba$kan Çelebi, tüm siyasilerin muhalefette 12 Eylül huku-

12 Eylülün halkan seçti%i her kurumu, kurulu$u ortadan kald"rd"-
%"n" bu yönüyle halka kar$" bir hareket oldu%u vurgulayan !svan, bun-
lar" bilmelisiniz ki bir ya$anmamas" için demokrasiye sahip ç"kabilesi-
niz dedi.

!svan, cezaevinden ç"kt"%"mda bunlar" ya$amay" ister miydin diye



san"n" tan"d"m, o dönemle onur- duyar"m dedi.
!svan dakikalarca ayakta alk"$land".

Konu$malar"n ard"ndan önce sahneye Sad"k Gürbüz gelerek, 12
Eylül döneminde söylenmesi yasaklanana, söyleyenlerin cezaevlerine dol-
duruldu%u türküleri izleyicileriyle birlikte okudu.

Ard"ndan saz arkada$lar"yla sahneye gelen Sabahat Akkiraz, ço$-
'kulu türküleriyle yüzlerin kat"ld"%" bir halay ba$latt".

ka'n"n Cancun kentinde topland".

Toplant"n"n gündeminde yer alan konular, ba$ta emekçiler olmak
üzere özellikle geli$mekte olan ülke halklar"n" yak"ndan ilgilendiren ye-
ni sorunlar"n habercisi niteli%inde.

Yap"lan tüm uyar"lara kar$"n,

emekçi kurulu$lar", Dünya Ticaret Örgütü'nün böylesi ad"mlar atmas"n"n
önüne geçmek için yo%un kampanyalar yürüttü.

Ülkemizdeki konuya duyarl" emek örgütleri ve meslek birlikleri
de uluslararas" düzeydeki bu kampanyalara ulusal etkinliklerle destek
verdi.

sorsalar, ya$amadan ölmeyi asla istemezdim, ben cezaevinde Türkiye in- ?-

1
:1
j

1
i
j
;!

1
i;s
*1
1Gecenin geç saatlerine kadar, çekilen halaylarla demokrasi, özgür- •.:.!

lük ve ba%"ms"zl"k türküleri söylendi. 'l

Dünya Ticaret Örgütüne tepki; biz dünya halklar"y"z! f
Dünya Ticaret Örgütü (WTO) 5. Bakanlar Konferans", Meksi- j

l
;J

!I
1
1Örgüte yön veren ABD ve di%er J

geli$mi$ ülkeler, uluslararas" tekellerin taleplerini kar$"lamak, kar ve nü- I
'1

fuz alanlar"n" geni$l-~tmek için yeri kurallar olu$turma pe$inde. !
Uluslararas" Ozgür Sendikalar Konfederasyonu (ICFTIJ) ve di%er {

'i
!'}
!
*l-~
il~

D!SK genel merkezinde önünde saat 12.00'de yap"lan bas"n top-
lant"s"na, KESK Genel Ba$kan" Sami Evren, D!SK üyesi sendikalar"n
yöneticilerinin yan" s"ra, KESK, TMMOB ve TTB yönetici ve temsilci-
leri de kat"ld".
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": Far"na Vision i$çileriyle dayan"$mar:t .t Lastik-I$ Sendikam"zda örgütlendikleri "ç"n bask" gören ve kimi
t1 arkada$lar" i$ten ç"kar"lan Far"na Vision i$çileriyle dayan"$ma amac"yla
f;.
[ bir ziyaret gerçekle$tirildi.

",·•.•· 17 Eylül 2003, Çar$amba günü !stanbul'daki fabrika önüne giden
D!SK Genel Sekreteri Musa Çam ve D!SK üyesi sendikalar"n ba$kannf: ve yöneticileri burada bir bas"n aç"klamas" yapt"lar.

\"tt
~~
f; terinin sona erdirilmesi üzerine i$çiler direni$e geçti.
, Fabrika önünde i$e iadeleri talebiyle toplanan i$çilere destek ver-

·,t,,,l,.i,,,··•• mek amac"yla D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi, 19 Eylül 2003,
Cuma günü i$yeri önünde bir bas"n toplant"s" yapt".

~:

l':

1

Atateks i$çileriyle dayan"$ma

Tekstil !$çileri Sendikam"zda örgütlenen Atateks i$çilerinin i$ akit-

Genç i$çilerin e%itimi

Konfederasyonumuz ile Alman Sendikalar Birli%i DGB'nin ortak
haz"rlad"%" bir proje çerçevesinde ba$lat"lan "Genç !$çi E%itimi" semi-

! nerlerinin ikinci bölümü !stanbul'da yap"ld".
"; 20-28 Eylül 2003 tarihlerinde yap"lan e%itimlere, Konfederasyonu-
" muza ve DGB'ye üye sendikalardan 26 ya$"n" a$mam"$ genç i$çiler ka-l t"ld".
~:·

f:
~-

{

1
f
.::;

it nusunda seslerin daha gür ç"kmas"na olanak sa%l"yor.
':%.*·
fil #lk ad"m" K"br"s'ta at"lan Türkiye ve K"br"s emek örgütlerinin bir-1 likte mücadele yakla$"m", !stanbul'da düzenlenen bir konferansla yeni bir
f boyut kazand".
t·

~. D!SK, KESK ve K"b-Sek taraf"ndan düzenlenen "K"br"s Sorunun-r'[ da Demokratik Çözüm Aray"$lar" Konferans""nda sunulan tebli%ler ve ar-
f d"ndan yap"lan tart"$malar önemli aç"l"mlar getirdi.
~-" 20 Eylül 2003, Cumartesi günü, Tar"k Zafer Tunaya Kültür Mer-
i kezi'nde yap"lan konferansa sendikalar, siyasi partiler ve akademik çev-
~ relerin temsilcileri kat"ld".
[·t✓ .!!_v;;;,,.!I!!!, ::-✓ ,"-"7;/✓.!i!!!•'..'✓ i':!!!llv.,,.,,✓.!'l'l'w,;l!'!l!,..;,.,,,.,.!!'ll,,x,,.:!'l'l'·..,&;•,x!!'ll;;,/✓ ,11!1.,.,.n:!!!;,~"-",,-;,;,,.!!!,,.!'ll!!~;::!II!';:.; ~"-"v_,,,.:!!!;,,'-"":v».""'w,1,""'·..,;,,,11!1:,4:11!!:-/,;ll!lw✓,""~ z""'v~,,,"";,.,,~""'w'/✓ .""·v.",,;l!!!;;::,-;;-"".-»""'.-......,.,""'·;";,,.lll!_.,..,i:ll!!?»:!11!1,...;,~l!!!i,.:-..""".~;-✓ ,111!.,/;;-!ll!I:«-.,""'· ;.;-!'1'1',-;:;;;.!'l'l':~:;;!'ll!!:,:~;.""',:❖ ·~•:~;.!lll!_:.:.. :•""':•:v::-.111111·-j:-:!'l'l':❖ !!'l'l':-.:;.-•-;,,,;,!.

K"br"s sorununda demokratik çözüm aray"#lar" konferans"
Ülkemizin ve bölgemizin yak"c" gündem ba$l"klar"ndan birini olu$-

turan K"br"s sorununa kal"c" çözüm aray"$lar" sürüyor.

Emek örgütlerinin bu alanda yakalad"%" ortak zemin, çözüm ko-
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Konferans"n aç"l"$"n" ev sahibi konfederasyonlar ad"na D!SK Ge-
nel Ba$kan" Süleyman Çelebi ve KESK Genel Ba$kan" Sami Evren yap-
t".

~1
~1aK"b-Sek taraf"ndan haz"rlanan sinevizyon' gösterisinde, K"bns'"n j

yak"n tarihi, sorunlar" ve K"br"s emekçilerin çözüme yönelik önerileri il- i
giyle i:;;:·Genel Sekreteri Musa Çam'"n yönetti%i ilk oturumda K"b- #

i
Sek Genel Sekreteri Ali Seylani; CHP !stanbul Milletvekili emekli bü- ,
yük elçi Onur Öymen, Prof. Dr. Mehmet Altan, Doç, Dr. Yücel Vural, !
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Hasgüler, Yrd. Doç. Dr. Ali Day"o%lu sorunun i
siyasal, sosyal ve hukuksal yönden de%erlendiren tebli%ler sundular. j

. Bu oturumda aynca D!SK, KESK, TMMOB ve TIB ad"na bir !
de ortak bildiri okundu. j

KESK Genel Sekreteri Mustafa Avc" yönetimindeki Konferans"n ••!••

ikinci bölümünde ise konu$mac"lar konuklar"n sorular"na yan"tlar verdi. J.

Birle$mi$ Milletler plan", ada üzerindeki uluslararas" anla$malar- '._•_}_-
dan kaynaklanan taraf devletlerin konumu, adadaki askeri üsler, Türki- 1
ye aleyhine aç"lan davalar üzerine yo%unla$an tart"$malar"n ard"ndan ]

Konfe:n~::~er:~ulu J
j

. D!SK Geni$letilmi$ Ba$kanlar Kurulu çe$itli güncel sorunlar"n gö- J
rü$mek amac"yla 25-26 Eylül 2003 tarihlerinde Ankara'da topland". l

Genel-!$ genel merkezinde yap"lan toplant"da ekonomik ve sosyal ;
'-lJ

d".

geli$meler, sendikal örgütlenme ve toplu sözle$me süreçlerinde ya$anan
sorunlar ve bakanl"%"na engelleyici tutumu, 2821 ve 2822 say"l" yasala-
r"n de%i$tirilmesi, 12. D!SK Genel Kurulu'na ili&kin haz"rl"klar ele al"n- •"

l1
.)

_:j~Genel Ba$kan Süleyman Çelebi, toplant"n"n aç"l"$" nedeniyle dil- ..
zenledi%i bas"n toplant"s"nda iktidar"n uygulad"%" polifikalaru" yaratt"%" j
olumsuzluklar" sergiledi. En temel konularda bile verdi%i :sözieri nnama- . ;\
yan iktidar"n geçmi$ten ders almayan bir anlay"$ içinde ~..:ket etii%mi :i
belirten Çelebi. D!SK'e yönelik engellemelere br$" mfi~lede brarl!. \
olduklar"n" vurgulad". .

D!SK ve üye sendikalar"n yönetim knrom tiye~ D!SK~ · 1{
ve Denetim Kurul"r üyeleri, D!SK Bölge Tem:9J":al~::";; -<.~..a ili '.j:

·\
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gün süren toplant"da, sendikalar"m"z"n örgütlenme çal"$malar" ve kar$"-
la$t"klar" sorunlar de%erlendirildi.

Toplant"n"n birinci gününde sorunlar"n" anlatmak için Ba$kanlar
Kurulu'nu ziyaret etmek isteyen Düzceli depremzedelerle görü$en Genel
Ba$kan Çelebi, ertesi sabah, saat 09.00'da Abdi !pekçi Park"'r"a giderek
bir bas"n aç"klamas"yla depremlerde zarar gören tüm vatanda$lar"m"z"n
haklar"n" savunacaklar"n" belirtti.

Geni$letilmi$ Ba$kanlar Kurulu toplant"s"nda söz alanlar"n üzerin-
de en çok durduklar" konu Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl"%"'nm
elindeki yetkileri, D!SK'e yönelik bir engelleme arac" haline getirmesi
oldu.

Ba$kanlar Kurulu çe$itli konulara ili$kin yapt"%" tespitlerin ard"n-
dan yerel seçimler, iktidar"n Irak'a asker gönderme giri$imi, Kürt soru-
nu, sendikal hak ve özgürlükler konular"nda bir dizi karar ald".

Gündemdeki konulara ili$kin de%erlendirmeler, yap"lan tespitler ve
al"nan kararlar bir bildiri ile kamuoyuna duyuruldu.

Demokratik Türkiye için ça%r"

Çok say"da yazar, sanatç" ve çe$itli meslek gruplar"ndan ayd"n"n
haz"rlad"%" bir ça%r" metni 30 Eylül 2003, Sal" günü düzenlenen bir ba-
s"n toplant"s"yla kamuoyuna tan"t"ld".

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen bas"n toplant"s"na
D!SK Genel Sekreteri Musa Çam da kat"larak destek verdi.

KESK'e destek

Kamu Emekçileri Sendikalar" Konfederasyonu KESK'in talepleri-
ni iletmek amac"yla 1 Ekim 2003, Çar$amba günü TBMM önünde dü-
zenledi%i bas"n toplant"s"na D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi de
kat"ld".

Yetki i$lemlerinin sorunlar" Bakana anlat"ld"

Örgütlenme ve toplu i$ sözle$mesi yetkisi tespiti sürecinde ya$a-
nan sorunlar Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakan" Murat Basesgio%lu'na
yap"lan bir ziyarette anlat"ld".

2 Ekim 2003, Per$embe günü Genel Ba$kan Süleyman Çelebi,
merkezi Ankara'da bulunan sendikalar"m"z"n genel ba$kanlar"n"n yer al-
d"%" bir heyetle gerçekle$tirilen ziyarette, Bakanl"kta bekletilen yetki dos-
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Avrupa yürüyü$ü

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ETUC taraf"ndan 4 Ekim
2003, Cumartesi günü Roma'da • düzenlenen Avrupa Yürüyü$ü'ne D!SK
ad"na Lastik-!$ Sendikam"z Genel Ba$kan" Abdullah Karacan ve Lastik-
!$ uzman" Kemal Özkan kat"ld".

yalar"n"n bir çok i$çinin i$ini kaybetmesine ve toplu sözle$me sürecini J
t"kanmas"na neden oldu%u aktar"ld". !

~

1,"
::~

Af·~1
1
:~
~!
4
J
]
:".,.
:!
J!
1
~
I
!:"
".:":"
'i

Emek örgütlerinden ortak ça%r"; Tezkereye Hay"r!

D!SK, KESK, TMMOB ve 1TB, iktidar"n Irak'a asker gönderme
giri$imini ba$latmas" üzerine ortak bir ça%r" yapt". 5 Ekim, Pazar günü
Ankara'da, TMMOB genel merkezinde yap"lan bir bas"n toplant"s"yla ka-
muoyuna duyurulan ça%r" ile AKP hükümeti uyar"ld".

Bas"n toplant"s"na D!SK ad"na Yönetim Kurulu üyesi ve Ankara
Bölge Temsilcisi Mehmet Ali Akgün, K.ESK ad"na Genel Ba$kan Sami
Evren, TMMOB ad"na Ba$kan Kaya Güvenç ve TTB ad"na 2. Ba$kan
Metin Bakkalc" kat"ld".

Kaya Güvenç taraf"ndan okunan ortak aç"klamada, "Irak'a asker
gönderme konusu gündem ç"kart"lan kadar me$ru ve demokratik diren-
me hakk"n"n gere%ini yerine getirece%imizi duyuruyor, halk"m"z" da me$-
ru ve demokratik direnme hakk"n" kullanmaya ça%"r"yoruz" denildi. ~

Ortak aç"klamada, bir dizi etkinli%in program" da aç"kland". 4 ör- •·•.•_I
güt taraf"ndan yap"lan ça%r" ile sava$ kar$"tlar"; j

j
4
J
j

7 Ekim, Sal" günü tüm yurtta AKP il merkezleri, Ankara'da ise

rinde üretimden gelen gücün kullan"laca%" belirtildi.

Al"nan kararlar do%rultusunda ilk ad"m 7 Ekim, Sal" günü at"ld".

AKP genel merkezi önünde,

8 Ekim, Çar$amba günü ise tüm illerde bas"n aç"klamas"yla gö- !I
rü$lerini aç"klamaya, Ankara'da "Anayasa suçunu engellemek için bütün "

halk"m"z" milletvekillerini ziyarete" davet edildi. Yine ayn" gün i$yerle- f

l
:"-:~,,
·-~

Genel Ba$kan" Sami Evren yapt".

Ankarada AKP genel merkezi önündeki bas"n toplant"s"na KESK Ge-
nel Ba$kan" Sami Evren, TMMOB Ba$kan" Kaya Güvenç, 1TB Ba$ka- 1

1
n" Fusün Sayek, D!SK Yönetim Kurulu Üyesi Ali #ahin kat"ld". Çok 1

;~say"da sava$ kar$"t"n"n yer ald"%" bas"n toplant"s"nda aç"klamay" KESK 1
:1
J
:j
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"c !stanbulda AKP il merkezinde yap"lan bas"n toplant"s"n" ise D!SK~;
~ Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi gerçekle$tirdi. Çelebi yapt"%" bas"n aç"k-1 lamas"nda Meclisin halk"n bar"$tan yana iradesini yok saymamas"n" is-
~ tedi.
r
fJ neticilerinin yo%un olarak kat"ld"%" bas"n toplant"s"na kat"lmak isteyen
f Halkevleri üyeleri ile !stanbul Ö%renci Koordinasyonundan bir grubun
t AKP önüne gelmesi engellendi.rt D!SK, KESK, TMMOB ve TIB'nin ça%r"s" do%rultusunda sava$
f kar$"tlar" çe$itli etkinlilerle sesleri yükseltti.r
"S,;"" Ankara'da Meclis'e gitmek isteyen sava$ kar$"tlar" engellenmek
~ istendi. 4 Örgüt temsilcileri Meclis'e giderek, milletvekilleriyle görü$tü.

".•,".•. !stanbul'da ise sava$ kar$"tlar" Taksim Meydan"'r"da bulu$tu.
D!SK, KESK, TMMOB, TTB yönetici ve üyelerinin yan"s"ra Küresel

'fi:f Bar"$ ve Adalet Koalisyonu, Irak'ta Sava$a H~y"r Koordinasyonu, Hal-
·~• kevleri, !stanbul Ö%renci Koordinasyonu, Haklar ve Özgürlükler Deme-
t
f
-~

t.
Kt t"%" bas"n· aç"klamas" öncesinde yar"m saat süre ile oturma eylemi ger-i çekle$tirildi.
'$:

Sava$ kar$"tlar"n"n ve D!SK, KESK, TMMOB, TTB üye ve· yö-

%i, Özgür-Der ba$ta olmak üzere çe$itli kurulu$lar bas"n toplant"s"na ka-
t"ld".

D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi'nin 4 kurulu$ ad"na yap-

ETUC; Türkiye'de sendikal haklar tehdit alt"nda
34 Avrupa ülkesinden 78 ulusal· i$çi konfederasyonunun üye ol-

du%u ve 60 milyondan fazla emekçiyi temsil eden Avrupa Sendikalar
Konfederasyonu (ETUC), Brüksel'de 9-10 Ekim 2003 tarihlerinde yap"-
lan Yönetim Kurulu toplant"s"nda Türkiye'deki geli$meleri de%erlendirdi.

D!SK ve KESK taraf"ndan sunulan raporlar"n görü$üldü%ü toplan-
t"da ülkemizdeki sendikal hak ve özgürlüklere yönelik ihlallerin kayg"
verici boyutlara ula$t"%"n" saptayan ETUC Yönetim Kurulu konuya ili$-
kin yakla$"m"n" bir bas"n aç"klamas"yla Avrupa kamuoyuna duyurdu.

Tüketicl örgütlenmesine destek

Tüketicilerin haklar"n"n korunmas"na yönelik örgütlenme çal"$ma-f lan federasyon düzeyine kadar ula$t".
t'. Tüketici Dernekleri Federasyonu, TÜKEF çat"s" alt"nda birle$en
~-!
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dernekler, tüketici haklar"n"n savunulmas"nda daha etkin bir konum el- J_·
de etti. !lk çal"$malar"n ba$lad"%" günden itibaren bu yöndeki giri$imle- j
ri destek veren D!SK, Federasyonun kurulu$u nedeniyle yap"lan tan"t"m 1

~toplant"s"nda da bu görü$ünü dile getirdi. ~

1
1
1j
11

l
du.

!$ sa%l"%" ve güvenli%i bölgesel konferans"
Çal"$ma ve Güvenlik Bakanl"%" taraf"ndan düzenlenen 3. uluslara-

ras" i$ sa%l"%" ve güvenli%i bölgesel konferans" Ankara'da düzenlenen
bir törenle ba$lad". 13-15 Ekim 2003 tarihlerinde yap"lan Konferans"n
aç"l"$ törenine kat"lan D!SK Genel Sekreteri Musa Çam, konuya ili$kin
Konfederasyonun görü$lerini ve beklentilerini aktard".

~
i
1
1

m"$lard"r. i
80. y"lda sendikac"l"k hareketi !
;stanbul Üniversitesi, !ktisat Fakültesi, Çal"$ma Ekono~si ve En- :

1

~
düstri !li$kileri Bölümü, Cumhuriyetin 80. y"l"nda Türk send"kac"l"k ha- '
reketini konu alan bir panel düzenledi. ~

16 Ekim 2003, Per$embe günü yap"lan panele D!SK ad"na Ge- i
nel Sekreter kat"larak, sendikal hareketin ele$tirel tarihini içeren bir teb- 1
li% sundu. . 1
~~,.~;:.;-;;::::;;:~::::;:::;:~~:;:;:;:;:;:;;.:;:;:;;;:;:>;;;;;.;;:::::::;;;.~:;;;:;;.:;:;:;:~;:;;:,:_:~:,,;,,»;.;:,:;;::;«,;,,,',,\\:;~:..::~:.s.::x:x.:.:~-s--.::::;;:,;,~:;:;;,.;.-;.~:;~;,\\;:.:;.\X~~~~~~.:.":.::::._..;,:\"-.;,_.;;~;,...;;~:.:~;;..~-.-.~-...~:;,.~:*._;.;,._,;._:~~s}:~«:.;,...;,,~-...'-«..,'i;:;.:.~~'-~%.'".~
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10 Ekim 2003, Cuma günü !stanbul'da yap"lan tan"t"m toplant"-
s"na D!SK ad"na Genel Ba$kan Yard"mc"s" Hasan Kaya kat"ld".

Emekçiler iktidar"n kamu reformunu tart"$t"

Türk-!$'e üye Yol-!$ Sendikas", iktidar taraf"ndan haz"rlanan ka-
mu yönetimi temel ve yerel yönetimler yasa tasar"lar"n" ele alan iki gün-
lük bir sempozyum düzenledi.

10-11 Ekim 2003 tarihlerinde Ankara'da yap"lan sempozyuma
D!SK ad"na Yönetim Kurulu üyesi Ali #ahin kat"larak bir tebli% sun-

Avrupa i$yeri temsilcileri forumu
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ETUC, Avrupa'daki i$yeri dü-

zeyindeki i$çi temsilcilerinin kat"l"m"yla bir forum düzenledi.

16-18 Ekim 2003 tarihlerinde !talya'n"n Turin kentinde yap"lan
Foruma ülkemizden D!SK üyesi sendikalar"n i$yeri temsilcileri kat"ld".

Tilmka-!$ Sendikas"ndan Numa KÖK, Sosyal !$ Sendikas"ndan !l-
han Dereli, Oleyis Sendikas"ndan #enay Erdo%a ve Cem Gilnday kat"l-



~
·~
~;.

j savunanlar her gün ya$anan hak ihlalleri kar$"s"nda seslerini ç"karam"-
f
E
!]

1;;:-

Karyer i$çilerinin mücadelesine destek
Ç"kar"lan uyum yasalar"yla Avrupa Birli%i'ne "uyum sa%land"%""n"

yor.

Anayasa'n"n, yasalar"n, yasa hükmündeki uluslararas" sözle$mele-
rin tan"d"%" haklan kullanan i$çiye i$verenlerin kesti%i ceza hep ayn";
i$ten ç"karma.

Bir i$yerir"de daha sendika üyesi olduk.lan için onlarca i$çi kap"-
n"n önüne konuldu. Birle$ik Metal-!$ Sendikam"za üye olan i$çiler ön-
f ce bask"yla sindirilmek istendi. Ba$ar"s"z kalan i$veren, hukuku hiçe sa-
![:r
~!\

1
l"::t

yarak, üyelerimizi i$ten ç"kard".

Bu hukuksuzlu%u protesto etmek amac"yla D!SK Genel Sekreteri
Musa Çam, 17 Ekim 2003, Cuma günü !stanbul, Eyüp'teki i$yeri önün-
de bir bas"n aç"klamas" yapt".

f Bas"n toplant"s"na ba$ta Birle$ik Metal-!$ Sendikam"z olmak
! re üye sendikalar"m"z"n yöneticileri, i$yeri temsilcileri kat"ld".
j.-.

t
it

üze-

Dev. Maden-Sen ve Bas"n-!# genel kurullar"
i: Konfederasyonumuzun kurucu sendikalar"ndan Bas"n-!$'in 66. Ge-
l nel Kurulu; 18-19 Ekim 2003 tarihlerinde !stanbul'da yap"ld".t:
t
!
ii~

Daha önce sendikan"n Genel Sekreterli%i görevini yürüten Kamil
Kartal, bu genel kurulda Genel Ba$kanl"%a seçildi.

Ayn" tarihlerde Ankara'da toplanan Dev. Maden-Sen Genel Ku-
t! rulu'nda ise Çetin Uygur yeniden Genel Ba$kanl"%a getirildi.
r
[·
tt
fi
}:

!-
[~:
1
l
f} Çelebi, endüstri ili$kileri konusunda i$çi ve i$veren yakla$"mlar"n-
f da söylem ile gerçeklik aras"ndaki farkl"l"%a ve demokrasinin kurumla$-i mas"na dikkat çekti.
t Tümka-!$ genci kurulu
l,,,.,,,;;";,;M,;;,;,;;;,;,;,;;•,;,;,,;,;;/40>;;;;;,;;,;;,;,;,;;xr.<fü<w.':,,;,;;;,;;;;,~;";;;;;,;;,,-;;;,;;;,,~,;,;;;,;;,:r,,;;<';;,.,,,,,;;,;,;,,;;,;;,:;.s,,,M:'M":''"''''""''''°"''"'''''''''"'·''''''''''''''''''''"'

Endüstri ili$kileri tart"$"ld"

Madeni E$ya Sanayicileri Sendikas" MESS taraf"ndan düzenlenen
"endüstri ili$kilerinin yeniden yap"land"r"lmas" konulu panel, Antalya'da
yap"ld".

Dönü$üm '03 ba$l"%"yla 21-22 Ekim 2003 tarihlerinde yap"lan se-
minerin bir parças" olan panelde D!SK ad"na Genel Ba$kan Süleyman
Çelebi bir konu$ma yapt".
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Konfederasyonumuzun üyesi Tümka-!$ Sendikas" 8. Genel Kuru-
lu; 24-25 Ekim 2003 tarihlerinde !stanbul'da yap"ld". ~

J.J}
J

Bar"# gemisi ülkemizi ziyaret etti ~

Japon bar"$ savunucular" tilm dünya limanlar"n" ziyaret amac"yla 1
yapt"klar" gezi çerçevesinde !stanbul'a geldi. i

I
1

1Küresel bar"$ ve adalet koalisyonu ve Green Peace Türkiye tem- j
silcili%i taraf"ndan düzenlenen törene D!SK ad"na Genel Ba$kan Yard"m- }
c"s" Hasan Kaya, !stanbul Merkez Temsilcisi Ali Canc" ba$ta olmak üze- ]
re çok say"da D!SK üyesi sendika yöneticisi ve i$yeri temsilcisi kat"l- i
d". Gemi bir hafta istanbul'da kalarak, bar"$ savunucular"n"n ziyaretine j
aç"ld". J

1!
'.1

Konfederasyonumuzun kurucular"ndan ve Lastik-!$ Sendikam"z"n •"•..•.
unutulmaz Genel Ba$kan" R"za Kuas'" 28 Ekim 2003 tarihinde Edime- •·

:;
kap" #ehitli%inde düzenlenen bir törenle and"k. •·.j

Kuas uzun y"llar süren tedavisine ra%men, kansere yenile dü$erek !
29 Ekim 1983 tarihinde aram"zdan ayr"lm"$t". 1

.;"
IÖzürlüler raporumuz Avrupa'da tart"#"ld" ;1

D!SK'in de üyesi oldu%u Türkiye Avrupa Birli%i !sti$are Komi- 1
tesi'nin 16. toplant"s" 3-4 Kas"m 2003 tarihlerinde Brüksel'de yap"ld". ;j

1
1
il

Genel Kurulda Genel Ba$kanl"%a Kemal Y"lmaz seçildi.

Peaçe Boat (bar"$ gemisi) ad" verilen gem"n"n !stanbul'a geli$i
nedeniyle 18 Ekim 2003, Cumartesi günü Karaköy'de bir tören düzen-
lendi.

R"za Kuas'" and"k

2005 y"l"n"n özürlüler y"l" ilan edilmesi nedeniyle, Türkiyedeki
özürlülerin durumunu ve taleplerini dile getiren bir raporun haz"rlanma-
s"n" üstlenen D!SK, Türkiye Sakatlar Federasyonu'nun katk"lar"yla ta- j
mamlad"%" çal"$mas"n" 16. toplant"da sundu. Genel Ba$kan Süleyman Çe- 1
lebi taraf"ndan sunulan rapor ilgiyle kar$"land". ~

)J
I

t:~~
i~
1

"'!l•'-!.!:;::.::;,.'!l!ll-;:,;;'!l!ll;;;;:;;,.'-'•:~;'!l!ll::::;:~'!l!ll:;:,;.'-':;::;;:'!l!ll::;:;:;.,.'!l!ll-.:;:;·"•;~~::""•~;;~'!l!ll.~:;~":«:;!"~:;:.,~'!l!ll-;;~~'!l!ll:;;;~...""·•:;::,;.!!"'.«:..,"""··~;:;:""";:;;.~:..""•::;--..""·;;.;.-;:"""•:;::,..,."""··,"-.~.""";:..::.;.""";;;.;.::."""·:.;;.~·"",;;.:...:.,""":;:;~;.""".;;~,,;;""":-.,~"""---«:.""";;;,::.,""":..\~:x"""··::.::'.!"!..:;:::.."""~:..~'-'-'-::.::::.."""·•i;i.:!!'!;-,:~~"-'··~~"""ii.~:..!'!'!-:..s.;;;.."!-,::...;,;!!!'.;,,~:_'-"'~::.,i.::.'!l!lls,,~'-"·;::.".;;.."""·::.~,\"•;~"""._;;:..,;:~~:;,J

Sa%l"k emekçileri hak mücadelesinde

!ktidar"n gözü kapal" giri$ti%i özelle$tirme furyas"n"n yeni hedef-
leri aras"nda yer alan sa%l"k alan"nda çal"$anlar tepkilerini düzenledikle-
ri eylem ve etkinliklerle dile getirdi.
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! Sa%l"k çal"$anlar"n"n sorunlar"na çözüm bulmayan; giri$ti%i yasa
f de%i$ikli%i haz"rl"klar"yla sa%l!k sisteminin sa%l"%"n" bozmaya haz"rlanan
t< iktidar" uyarmak amac"yla Türk Tabipleri Birli%i, D!SK üyesi Dev. Sa%-.
" l"k-!$ ve KESK üyesi Sa%l"k Emekçileri Sendikas" SES'in i$birli%iyle bir
1 günlük uyan eylemi yap"ld".
"·
t
fil:
m.

~

t"
l
[r
i(::-
~·

"t
tf Konuya ili$kin olarak Genel Ba$kan Çelebi taraf"ndan yap"lan ya-
!.· z"l" aç"klamada; tepkinin anl"k bir karar"n de%il, sürecin getirdi%i biriki-
t min sonucu oldu%u belirtildi.
.f' !ktidar taraf"ndan son birkaç toplant"d"r, i$veren kurulu$lar"n"n sa-f.
t y"s" sürekli olarak dayatma biçiminde art"r"lmaya çal"$"lmas" ve D!SK'in
f bu konudaki uyar"lar"n"n dikkate al"nmas" üzerine, D!SK toplant"dan ay-
' r"ld",l
(.:-
~::::
1'if "Ekonomik ve Sosyal Konsey, hükümetlerin keyiflerince i$letecek-! leri, istediklerini ça%"r"p, istediklerine sandalye da%"tacaklar" bir yer de-
' %ildir.
-~

[ Konseyin görevi ülkemiz için önemli sorunlar" tespit etmek ve
~ çözüm için öneriler geli$tirmektir. Bu anlamda D!SK, ba$ta istihdam,
f vergi düzenlemeleri gibi önemli konular"n da Konseyin gündemine al"n-
" mas"n" talep etmi$tir. Konseyin toplant" gündemine ili$kin önerilerimiz•t: dikkate al"nmam"$t"r.
~f Avrupa Birli%ine uyumdan söz eden ve buna uygun ad"mlar" at-
~! t"%"n" söyleyen iktidar, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi'yle en kil-
[ çük bir ilgisi olmayan bir Konsey yasas" ve yönetmeli%i ç"karm"$t"r.
i ..f Ustelik bu yasa ve yönetmeliklere uymayan da yine iktidard"r.
! D!SK kimden gelirse gelsin keyfili%e, kurals"zl"%a sessiz kalmaz.
"iq'Q,;,✓ ,,...;;,,;;!:; 1////H/Hh~W///.Uü.W;:!;,;,;,m/hf!;Y.<,'½•"m·~;,,~· :lr.i'//,"r);j:$."✓///ll;0;,'4,j."1/ll.,;~/i'/.,;}:hfr;;;;.»-;,4;,x,·..m;;.;;;;::~:;,;:,;;;;,;;;;;;-..;;;:;:;;;;M;;.-;~~~;;,»,o;;;;,;:;,;::,,;-::;;._.~;;;-...;:::-...:.w

5 Kas"m 2003, Çar$amba günü ülke çap"nda tüm hastanelerde acil
servislerin d"$"ndaki bütün servisler hizmet d"$" kald".

D!SK, sa%l"k emekçilerinin taleplerini destekleyen bir bas"n
lamas" yapt". Genel Sekreter Musa Çam, !stanbul'daki ortak bas"n

aç"k-
aç"k-

lamas"na kat"ld".

D!SK'ten Ekonomik ve Sosyal Konsey'e protesto

Konfederasyonumuz, 7 Kas"m 2003, Cuma günü Ba$bakanl"k bi-
nas"nda toplanan Ekonomik ve Sosyal Konsey'deki uygulamalar" protes-
to ederek, salonu terk etti.

Çelebi bas"n aç"klamas"nda $u görü$leri dile getirdi:
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Emekçilerin her talebine, her tepkisine giderek dü$manca bir ta- 1
v"r sergileyen iktidar, her kurum ve kurulu$u yaln"zca kendisi gibi dü- ii
$ünenlerle birlikte olabilece%i hale getirme aray"$" içindedir. ,

Adaletsiz bir seçim sisteminin nimetlerinden yararlanarak az"nl"- :
%"n oyu ile Meclis'te elde ettikleri haks"z ço%unlu%u toplumun üzerine :
bask" kurmak, her istediklerini sanki halk"n ço%unlu%u istiyormu$ gibi ,
sunmak istey~nler yan"lg"lar"n" er yada geç ~nlaya~aklard"r.. 1

ESK'n"n mevcut yap"s"ndan en fazla $ikayetçi olan DISK'tir, çün- j
kü olu$umu ve i$leyi$i olmas" gerekti%i gibi de%ildir. Hükümet a%"rl"k- I
l" ve s"n"rl" kat"l"ml" bu yap" de%i$melidir. Kamu emekçileri konfederas- j
yonlan, meslek birlikleri, tüketici birlikleri, çevre kurulu$lar", bilim çev- !
releri gibi as"l bulunmas" gereken kesimler de ESK'ye kat"lmal"d"r. 1

==-

D!SK ilkeleri ve hedefleri do%rultusunda mücadelesini sürdürmek-
te kararl"d"r."

!$KUR 2. Genel Kurulu

Türkiye !$ Kurumu !#KUR'un 2. Genel Kurulu, 12-13 Kas"m ;
2003 tarihlerinde Ankara'da topland". ;

·'
Genel Kurula iki delege ile kat"lan D!SK'i Genel Ba$kan Süley- •"·

°:an ?elebi, Sosyal-!$ Sendikam"z"n Genel Ba$kan" Özcan Kesgeç tem- [

s"l ett". •"...•Genel Ba#kan Çelebi aç"l"# töreninde bir konu#ma yaparak i#siz- ;'.
lik ve yoksullu%un ülkenin en acil ve önemli sorunlar"n"n ba#"nda gel- :=

di%ini, istihdam" art"racak ad"mlar"n bir an önce at"lmas" gerekti%ini be- ,_1
lirtti. \j

Emekliler seslerini duyurmak için yola ç"kt" 1
D!SK üyesi Emekli-Sen 15-16 Kas"m 2003 tarihlerinde !stanbul, }

!zmir ve Adana'dan Ankara'ya "Haklar"m"z ve !nsanca Ya$amak için i"·
Ankara'ya yürüyoruz" ad"yla yürüyü$ düzenledi. ;

15 Kas"m 2003, Cumartesi günü !stanbul, Kad"köy'de düzenlenen J
bir törenle Ankara'ya hareket eden Emekli-Sen üyelerini D!SK Genel -"'.
Ba$kan" Süleyman Çelebi u%urlad". ;

Yürüyü$ 15 Kas"m Cumartesi günü Saat 10.00'da !stanbul Kad"- •·
köy !skele Meydan"'nda Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi'nin yapt"%" ba- 1
s"n aç"klamas"yla ba$lad". l
.;..;~.-;-;:;,.,.-.;;;;;❖ $::;:;.;-;:;,«::::•»X::;;;::,M:~;:,::;;;:;,:::.;::-:-:•:,;-:-;-;❖ :•:-;-::,;~h\.X,x-;:;,,:-;:;,.:,;-;::-.....:❖ ~-.«;;:;:,;.::_:_..~~:;."-::«,,;~;,,,-.....,_-..,;«,:::«-.:~:.-:-;,.:;-.."._-.;,~~;,\..,.:;;;_~*:-..'\.,-..:~\;\-..;,,.;,;.....s;,,,,..;,,..,. ;,,,'\,'\,-..;'""'-.;""'"....":,..,~,-;:·"i.·❖ w..~'\'".~
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Emekliler yürüyü$ süresince;
Açl"k s"n"r"n"n alt"nda de%il, insanca ya$ayabilecek emekli maa$".

Sa%l"k sorunlar"n"n ya$ durumlar" da gözetilerek kal"c" çözüme ka-
-~. vu$turulmas".
}:
!'. !ki kez mahkeme karar"yla kazan"lmas" ra%men ödenmeyen 28 ay-
!.;:

:!i l"k TÜFE alacaklar"n"n bir seferde ve acilen ödenmesi.! Alt"na imza at"lan uluslararas" sözle$melere uygun olarak 8 y"ld"r
r ç"kart"lmayan Emekliler Sendika Yasas"'n"n bir önce ç"kart"lmas" talep-
if !erini dile getirdi.
fil:i,.•__ 17 Kas"m 2003, Pazartesi günü Ankara'da bulu$an Emekli-Sen
,. üyeleri, Apdi !pekçi Park"'nda kitlesel bas"n aç"klamas" yapt"lar.
f
1: Reform de%il, sosyal devletin tasfiyesi
k! Kamu yönetiminde ve personel sisteminde köklü de%i$iklikleri
i, gündeme getiren bu yasa haz"rl"klar"n" ele almak amac"yla Konfederas-
i yonumuz, KESK, TMMOB ve TTB ile birlikte ortak bir sempozyum
l düzenledi.f

20 Kas"m 2003 Per$embe günü, Ankara'da "Kamu yönetiminde
!i:k yeniden yap"lanma, reform de%il, sosyal devletin tasfiyesi sempozyu-
1 mu"da iktidar"n giri$imleri Anayasa tekni%i, kamu yönetimi, çal"$anlar"n
t haklan ve denetim mekanizmalar" aç"lar"ndan ele al"nd".
t
~• !TÜ Evi'ndeki sempozyum KESK Genel Ba$kan" Sami Evren aç"$
f konu$mas"yla ba$lad". Evren dört kurulu$ ad"na yapt"%" sunu$ konu$ma-
;_;,'.__•_:_ s"nda haz"rlanan tasar"n"n getirece%i çe$itli olumsuzluklara de%indi.
· Üç oturum halinde düzenlenen ve gün boyu süren sempozyumun
~.f ilk oturumuna D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi ba$kanl"k etti.
, Günün üçüncü oturumunda ise D!SK-AR Koordinatörü Perihan
j San, D!SK ad"na bir tebli% sundu.
t.=

!:
I!~
i
t.:
fü?

!,
~:
t
f.:
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Sempozyuma konu$mac" olarak akademisyenler, uzmanlar kat"ld".
Burada sunulan tebli%ler daha sonra kitap olarak yay"nland".

Teröre ve $iddete kar$" bar"$!

15 Kas"m ve 20 Kas"m tarihlerinde !stanbul'da ya$anan bombal"
sald"nlar üzerine 7 emek örgütü; Türk-!$, Hak-!$, D!SK, KESK, T. Ka-
mu-Sen, Memur-Sen, TMMOB ve TTB ba$kanlar" 20 Kas"m 2003, Per-
$embe Ankara'da bir araya geldi.
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Genel ba$kanlar halk"m"z" 22 Kas"m, Cumartesi günü ba$ta !stan-
bul Taksim, Ankara K"z"lay, !zmir Konak olmak üzere ülkenin tüm
meydanlar"nda sessiz bir protesto eylemine davet ettiler. D!SK al"nan bu
ortak karar do%rultusunda tüm örgütüne ve kamuoyuna aç"klama yapa-
rak etkinli%e kat"l"m için uyar" yapt".

8 Emekçi. örgütünün ça%r"s"yla gerçekle$tirilen protesto etkinlikle-
ri tüm ülkede ba$ar"yla gerçekle$tirildi. D!SK, KESK, Türk-!$ ve Hak-
!$ genel ba$kanlar"n"n da yer ald"%" !stanbul'daki etkinli%e, !stanbul Ba-
rosu Ba$kan", !stanbul Tabip Odas" Ba$kan", TMMOB Sözcüsü ba$ta ol-
mak üzere birçok siyasi partinin genel ba$kanlar" da kat"ld".

Sald"r"larda ölenler an"s"na bir dakikal"k sayg" duru$u yap"ld".

Sald"r"lar nedeniyle ba$ta Uluslararas" Özgür Sendikalar Konfede-
rasyonu (ICFTIJ), Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), Yunanis-
tan Genel Emek Konfederasyonu (GSEE), K"br"s Emek Konfederasyonu
(POE), Tunus Genel Emek Konfederasyonu (UGGT) gibi emek örgüt-
lerinin gönderdi%i destek mesajlar" alk"$larla selamland".

Türk-!# ve Hak-!# genel kurullar" yap"ld"
Türkiye !$çi Sendikalar" Konfederasyonu (Türk-!$) Genel Kurulu,

3-7 Aral"k 2003 tarihlerinde Ankara'da topland". Türk-!$ Genel Ba$kan-
l"%"na Salih K"l"ç seçildi.

Hak !$çi Sendikalar" Konfederasyonu (Hak-!$) Genel Kurulu ise
6-7 Aral"k 2003 tarihlerinde Ankara'da yap"ld". Genel Ba$kan Salim Us-
lu yeniden bu göreve getirildi.

Tekstil genel kurulu topland"
Konfederasyonumuzun üyesi Tekstil !$çileri Sendikas"'n"n 10. Ge-

nel Kurulu; 6-7 Aral"k 2003 tarihlerinde !stanbul, Sürmeli otelinde ya-
p"ld".

Ayn" zamanda D!SK Genel Ba$kanl"%"n" yürüten Süleyman Çele-
bi yeniden Tekstil Genel Ba$kanl"%"na seçildi.
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%
~< Konfederasyonumuz taraf"ndan ba$lat"lan "Herkes !çin Bütün #n-i san Haklar"" projesinde birinci y"l çal"$malar" ba$ar"yla tamamland".
:',:

f
"K
~
§rr
[·
f le#tirildi. E%itimciler 2'#er gün süren e%itimlerinde evrensel insan hak-i
} lan, sosyal haklar, i$çi hak ve özgürlükleri konular"nda temel bilgileri
1: ald".
1 E%itimlere kat"lanlar, 3. a$ama e%itim program"n" da tamamlad"k-
t tan sonra, olu$turacaklar" lO'ad ki$ilik ekiplerle "!nsan Haklar" !hlal !z-
~":; leme Komiteleri"ni olu$turacaklar.
; !nsan Haklar" E%itimi projesinin ikinci y"l çal"$malar"na !zmir, !s-i tanbul, Edirne ve Bursa bölgelerinden seçilen 120 kad"n i$çi ve i$yeri
l temsilcisini kapsayan bir e%itim program"yla ba$land".
! D!SK üyesi sendikalardan gelen kad"n i$çiler ve i$yeri temsilci-
I leri 16-18 Aral"k 2003 tarihlerinde D!SK/ Genel-!$ Abdullah Ba$türk
ti
1
!-r
fI
f
.[
[,,

!nsan haklar" e%itimi projesi 1. y"l"n" tamamlad"

!stanbul, Ankara, !zmir, Adana, Gaziantep, Bursa, Kocaeli, Kay-
seri, Diyarbak"r, Tunceli, Urfa, Edirne ve çevresindeki i$yerlerinden se-
çilen 300 i$yeri temsilcisi, $ube yöneticisi e%itim program"na kat"ld".

E%itimler üç a$amal" planland" ve ilk y"lda iki a$amas" gerçek-

Dinlenme ve E%itim Tesislerinde bir araya geldi.

Gündüz programlar çerçevesinde e%itimlerini alan e%itimci aday-
lar", ak$amlan da sosyal etkinlikler gerçekle$tirdiler. Yo%un geçen üç
günün ard"ndan e%itimci adaylar" için en zor an ayr"l"$ oldu.

Çal"#ma hayat" ve örgütlenme konferanslar" yap"ld"

Haz"rl"klar" Konfederasyonumuz taraf"ndan yürütülen "!nsan Hak-
lan Kapsam"nda Çal"$ma Hayat" ve Örgütlenme" konferanslar" ba$ar"yla

J tamamland".
1
f Friedrich Ebert Vakf"'n"n da katk"lar"yla ba$lat"lan konferanslarda;
1~ Çal"$ma hayat" ile ilgili temel sorunlar, i$sizlik, örgütlenmede kar-
t" $"la$"lan engeller, Avrupa Birli%ine uyum süreci ve bu sürece ba%l" ola-
!f rak çal"$ma hayat"nda yap"lan ve yap"lacak olan düzenlemeler, yeni i$
j yasas", i$güvencesi ve i$sizlik sigortas" uygulamalar", Türkiye'deki emek1 hareketi ve D!SK tarihi gibi konular ele al"nd".
,;
t Konferanslar dizisinin ilki 7 Aral"k 2003, Pazar günü Ku$ada-
1 s"'ndaki Hotel Surtel'de gerçekle$tirildi.
~
~
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!kinci toplant" 19-20 Aral"k 2003 tarihlerinde Ören'deki D!SK/Ge- ,1nel-!$ Abdullah Ba$türk Dinlenme ve E%itim Tesislerinde yap"ld". Bu
toplant"ya özellikle OLEY!S genel merkez yöneticileri, $ube ba$kan ve
yönetim kurulu üyeleri kat"ld".

23 Aral"k 2003 tarihinde !zmir'deki Birlik otelinde yap"lan üçün-
cil konferansa !zmir ve çevresindeki illerden gelen genç i$çiler, sendi-
kalara yeni üye olanlar kat"ld".

l.,
.;J:!

1J
,l
1
j

1
si

:1yal-!$ sendikam"z"n yeni örgütlendi%i i$yerlerindeki i$yeri temsilcileri, ~
üyeler ve $ube yöneticileri kat"ld". j

1Yo%un ilgi gören toplant"larda D!SK Genel Ba$kan" Süleyman 1
Çelebi, Genel Sekreter Musa Çam, sendikalar"m"z"n ba$kan ve yönetici- ~
leri, eski D!SK yöneticileri, Konfederasyonumuzun ve üye sendikalar"- 1
m"z"n uzmanlar" çe$itli konularla ilgili konu$malar yapt"lar. ~

l
genel kurulda f

'i

!
l

12. Genel Kurul haz"rl"klar" h"zland"r"ld" 1
Konfederasyonumuzun 12. Genel Kuruluna yönelik haz"rl"klar ar- ll

1
1"
1]
1
1
~J
~1
{

Genel Kurul haz"rl"klar" için olu$turulan tüzük, kararlar ve tahmi- I
;j

a
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Konferanslar dizisinin sonuncu 27 Aral"k 2003 tarihinde !stan-
bul'daki Nippon otelinde yap"ld". Bu toplant"ya da a%"rl"kl" olarak, Sos-

G"da-!$ ve Sosyal-!$ genel kurullar" topland"

D!SK'in kurucu sendikalar"ndan G"da-!$'in 29. Genel Kurulu; 13-
14 Aral"k 2003 tarihlerinde !stanbul gerçekle$tirildi.

Bak"rköy Belediyesi Kültür Merkezinden yap"lan
Genel Ba$kan Celal Ovat yeniden bu göreve getirildi.

Sosyal-!$ Sendikam"z"n 1 ". Genel Kurulu; 20-21 Aral"k 2003 ta-
rihlerinde Ankara'da yap"ld".

Neva Palas otelinde yap"lan genel kurul sonucunda Genel Ba$kan
Özcan Kesgeç yeniden seçildi.

tan bir tempo ile sürdü.

Lastik-!$ sendikam"z"n att"%" ilk ad"mla ba$layan sendikalar"m"z"n
genel kurullar süreci ba$ar"yla gerçekle$tirildi.

Bugüne kadar yap"lan genel kurullar"n sonuçlan incelendi%inde
sendikalar"m"z"n yönetimlerinde ve delege yap"lar"nda önemli oranda de-
%i$iklik meydana geldi. Özellikle kad"nlar"n üst organlarda temsili sevin-
dirici bir geli$me olarak kaydedildi.
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• ni bütçe komisyonlar" ilk toplant"lar"n" 9-11 Aral"k 2003 tarihlerinde !s-i tanbul'da yapt". Komisyonlar çal"$malar"n" daha sonra da sürdürdü.
Ba$türk mücadelemizde ya$"yor!

D!SK ve Genel-!$ Sendikam"z"n unutulmaz lideri Abdullah Ba$-
l türk ölümünün 12. y"l"nda törenle an"ld".
~;;! 21 Aral"k 2003, Pazar günü, saat 11.00'de Zincirlikuyu Mezarl"-
~:f %"nda yap"lan ~örene D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi, D!SK Yö-
l' netim Kurulu üyeleri, üye sendikalar"n ba$kan ve yöneticileri, D!SK es-.f
; ki genel ba$kanlar", Ba$türk ailesi, 'siyasi parti temsilcileri, D!SK üyesi
' sendikalar"n i$yeri temsilcileri kat"ld".
[~
r, Törende ilk konu$may" D!SK Genel Sekreteri Musa Çam yapt".
fj çam· k"sa sunu$ konu$mas"nda Ba$türk'ün yerel yönetim emekçileri için
r anlam"n", yapt"%" çal"$malar" ve mücadeleye katt"%" de%erleri dile getir-
f di.rr Genel-!$ Genel Ba$kan" Mahmut Seren, törendeki konu$mas"nda,
i sendikan"n bugün içinde bulundu%u ko$ullar" özetledikten sonra önümüz-
F:; deki süreçte yap"lacak çal"$malarda Ba$türk'ün çizgisinin sürdürülece%i-
: ni belirtti.t:r Törendeki son konu$may" D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi
fl yapt". Çelebi konu$mas"nda, Ba$türk'ün ba$ta cezaevi süreci olmak üze-
l re sendikal alandaki tutarl", kararl" ve öngörülü yakla$"m"ndan örnekler
;-··!: verdi.
1
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:,";:_._.,_• Ayn" tarihlerde yeni kat"l"mlarla örgütlülü%ünü geli$tiren Nakliyat-
: !$'in 8. Genel Kurulu'da !stanbul'da topland". Kad"rga Kültür Merkezin-
~;·

[ de yap"lan genel kurulda Ali R"za Küçükosmano%lu yeniden genel ba$-
k: kanl"%a seçildi.
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Çelebi sendikal hareketin içinde bulundu%u sorunlar"n alt"n" çize-
rek, önümüzdeki dönemde yap"lacak yerel yönetim seçimlerinin ülkemiz
ve sendikal hareket için ta$"d"%" önemi vurgulad".

Birle#ik Metal-!# ve Nakliyat-!# genel kurullar" yap"ld"

D!SK'in kurucu sendikalar"ndan T. Maden-!$'in gelene%ini sürdü-
ren Birle$ik Metal-!$ Sendikam"z"n 16. Genel Kurulu; 26-28 Aral"k 2003
tarihlerinde !stanbul'da gerçekle$tirildi. Bostanc"'daki Green Park otelin-
de yap"lan genel kurulda Adnan Serdaro%lu'nun ba$kanl"%"nda· yeni bir
yönetim olu$tu.
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29 Aral"k 2003, Pazartesi günü Ankara'da Mülkiyeliler Birli%i
Lokalinde yap"lan törenle yar"$mada derece alan öykücülere ödülleri
verildi.

Törende seçici kurul ba$kan" Talip Apayd"n, gazeteci #ükran
Soner ve Genel-!$ Genel Ba$kan" Mahmut Seren birer konu$ma yapt".

2000'li y"llarda i#çi s"n"f"nm durumu ara#t"rmas" yay"nland"

D!SK Ara$t"rma Enstitü_sü yeniden faaliyetlerini h"zland"rd". Geni$-
letilmi$ Ba$kanlar Kurulumuzun çal"$malar"na önem verilmesini ve
kinli%inin art"nlmas"n" istedi%i D!SK-AR, yeni döneme kapsaml"
çal"$ma ile ba$lad".

!lk etapta emekçilerin içinde bulundu%u ko$ullar"n saptanmas"n"
hedef alan D!SK-AR, 2000'li y"llar"n ekonomik ve sosyal göstergelerin-
den olu$an bir tablo ortaya koydu.

30 Aral"k 2003, Sal" günü, !stanbul, Nippon Otelinde düzenlenen
bir bas"n toplant"s"yla kamuoyuna tan"t"lan ara$t"rmada $u ba$l"klar yer
al"yor: ücretliler, i$sizlik, kad"nlar, gençlik, gelir da%"l"m" ve harcamalar,
i$çiler ve kamu emekçileri, sosyal güvenlik ve imalat sanayii.

Ba$türk öykü yar"$mas" sonuçland" :1

Ba$türk ailesi ve Edebiyatç"lar Derne%i taraf"ndan düzenlenen l
"Abdullah Ba$türk !$çi Öyküleri Yar"$mas"" sonuçland". !

Talip Apayd"n ba$kanl"%"nda olu$turulan seçici kurul, uzun çal"$- 1
malann ard"ndan karar"n" aç"klad". '.!_'

Yar"$mada birincili%i "altm"$be$ metrede" öyküsüyle Celal !lhan, j
~ikincili%i "Selo" adl" öyküsüyle Ahmet Günba$, üçilncülü%il ise "toz ··:·-~:

adamlar" öyküsüyle Eray Kar"nca kazand". f
I
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1-~
Genel Ba$kan Süleyman Çelebi, Genel Sekreter Musa Çam, Genel j

Ba$kan Yard"mc"s" Hasan Kaya ve Yönetim Kurulu üyesi Ali Y"lmaz'"n ,
kat"l"m"yla yap"lan bas"n toplant"s"nda D!SK-AR Koordinatörü Perihan 1

lSan, ara$t"rmaya ili$kin bilgiler verdi.

. Perihan Sar" D!SK-AR'"n geçmi$teki çal"$malar"yla ba%lant"
kurabilmek için "l 990'larda !$çi S"n"f"n"n Durumu" ad"yla daha önce j

i
yap"lm"$ ara$t"rmay" güncelle$tirerek yeni dönem çal"$malar"na ba$lad"k- "

!
lar"n" belirtti. San, bu çal"$ma ile bilginin emekçiler için ula$"labilir,
kullan"labilir ve üretilebilir bir de%er oldu%unu anlatmak istediklerini j

lsöyledi.
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fil Ara$t"rman"n ortaya koydu%u veriler; ekonominin nüfus art"$
(:f h"z"na yeti$emedi%i, yat"nmlann yetersiz kald"%", ücretlilerin yar"s"n"n üç
·t·l" büyük $ehirde topland"%", haftal"k çal"$ma süresinin 50 saati a$t"%" ve
.":::r
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yine ücretlilerin yar"s"n"n i$güvencesinden yoksun kald"%"n" göstermek-
tedir.

2000'li y"llarda i$çi s"n"f"n"n durumu ba$l"kl" ara$t"rma önümüz-
deki günlerde sendikalara, üniversitelere, emek ara$t"rmalar" yapan kuru-
lu$lara da%"t"lacak.

2003 De%erlendirmesi; gelecek emekçilerle daha güzel olacak
Her y"l oldu%u gibi, geçmi$ dönemin genel de%erlendirmesini yap-

mak amac"yla D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi, 30 Aral"k 2003,
Sal" günü !stanbul'da bir bas"n toplant"s" yapt".

Nippon Otel'de düzenlenen bas"n toplant"s"na Genel Sekreter
Musa Çam, Genel Ba$kan Yard"mc"s" Hasan Kaya, Yönetim Kurulu
üyesi Ali Y"lmaz, sendikalar"m"z"n yönetim kurulu üyeleri kat"ld"lar.

Çok say"da bas"n çal"$an"n izledi%i toplant"da Genel Ba$kan
Çelebi, iç ve d"$ siyasetteki geli$meleri, demokratikle$me ve evrensel in-
san haklar"n", sendikal hak ve özgürlükleri, ekonomideki olumlu ve
olumsuz verileri ele ald".

Toplant"n"n sona ermesinin hemen ard"ndan asgari ücretin aç"k-
lanmas" üzerine, bas"n çal"$anlar"n"n sorular"n" da yan"tlayan Çelebi or-
j taya ç"kan rakam"n $a$"rt"c" olmad"%"n" ve emekçilerin yine kuru ekme%e
t muhtaç b"rak"ld"%"n" belirtti.
-j;:

f:
~--

! Konfederasyonumuzun öncülü%ünde kurulan Tüm Emekliler Sen-
~,~- dikas"n"n çal"$malar" iktidar taraf"ndan hukuk d"$" biçimde, fiilen engel-
- lendi.
f::
t:"rt,
f":.:.
i.;,.-

2004 Y"l" Etkinlikleri:
Emekli-Sen üzerindeki bask"lar artt"

Bakanl"k taraf"ndan görmezden gelinen ve yöneticileri hakk"nda
davalar aç"lan Emekli-Sen'i yok etmeye yönelik yeni bir giri$im daha
yap"ld". Adana'da Emekli-Sen #ubesinin tabelas" emniyet güçleri taraf"n-
dan sökülmek istendi.

! Bu giri$im üzerine D!SK taraf"ndan 8 Ocak 2004, Pazartesi günü
~;
-~;

";(::;i;,..~,.;,,,:,.,,,.✓u/;;,;·,.-;;;;";;.,,.,;,,:,,;,.,;,/✓;,,;,;❖ f½;w,,.;,;,;,✓ ,1//&~✓,:,;,-;;.;-;;;,;-;,,;mw✓,-;,;,✓ ,~,✓ ,;;.;: ;,;,:;.✓;;,;,;,,.,;,,;z,;;;,;,.;,-;,,0;::,:»;,;;,-;,;,;,,;;:-.i.-;.;-,:;;,;;:;;,:;,-,;:..;-,;.;-;,;;.;-;-~;:m;.:::;-:-;-;.;-:::.;-;,;:;:;-!:•:"::-;-~-=~•:❖ ::::,:,x-:-:-;,

302 D!SK 12. Genel Kurulu



Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl"%"na bir yaz" gönderilerek uy- ;_;}
gulaman"n durdurulmas" istendi. · j

D!SK'in gönderdi%i yaz" da $u görü$ler dile getirildi. J
"...Sendikam"z, Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf"ndan onaylan- ]

m"$ ve ilgili Anayasa hükmünce yasa niteli%i kazanm"$ uluslararas" söz- ij
le$melerin tamm"$ oldu%u bir hakka dayan"larak kurulmu$tur. ;@

Sendikalar Yasas"'n"n bu sözle$melere uyumlu hale getirilmemesi, li
TB:MM taraf"ndan da tan"nm"$ ve onaylanm"$ bir hakk"n kullan"m"n" en- 1

~i
gellernek için mazeret gösterilemez. Kald" ki çe$itli mahkeme kararlan J

1bu görü$ün teyidi noktas"nda sonuçlanm"$t"r. 1
]

Sendikam"z"n çal"$malar"n" engellenmesi, i$in tabela sökmeye j
1

kadar ::d;~::: ;:~a:l:r::n:a::ar~:;:t :::::t::~suplan ol- 1
salar d~:u:::z~k::::;:d:"::;"$B::~~=z~:~:::::::d:~ 1
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lular örgütümüze borçlu olduklar" özrü en k"sa zamanda iletirler..."

Bir grup AKP milletvekili ve yöneticisi D!SK'i ziyaret etti
AK Parti Amasya Milletvekili ve partinin Genel Ba$kan Yard"m-

c"s" Akif Gülle ve AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanr"verdi ile
birlikte bir grup milletvekili ve parti yöneticisi 9 Ocak 2004, Cuma
günü Konfederasyonumuzu ziyaret etti.

Genel Ba$kan"m"z Süleyman Çelebi ve Yönetim Kurulu
üyelerimizle görü$en AKP heyetine çal"$ma hayat"nda ya$anan sorunlar
ve yap"lmakta olan yanl"$ uygulamalar anlat"ld".

AKP'nin izledi%i politikalar"n emekçiler aç"s"ndan yaratt"%" olum-
suzluklar dile getirildi.

Genel-!# genel kurulu topland"
Konfederasyonumuzun üye say"s" bak"m"ndan en büyük sendikas"

olan Genel-!$ 13. Genel Kurulunu 17-18 Ocak 2004 tarihlerinde An-
kara'da toplad".

Yeni Mahalle Belediyesi toplant" salonunda yap"lan genel kurul
sonunda Konfederasyonumuzun Disiplin Kurulu Ba$kan" Mahmut Seren
yeniden Genel-!$ Genel Ba$kanl"%"na seçildi.
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-~:
t:
~:: Ülkemizde uzun y"llard"r uygulanan politikalar özünde sosyal
"." boyutlar" ihmal edilmi$, liberal ekonomik yakla$"mlar içermektedir. Bu
, anlam"yla bir çok konu toplumsal fayda, refah gibi sosyal devlet ol-

~]
f
!
"i~
~~
~ tedir.
r
f
ve gözard" edilmesi yer almaktad"r. Bu nedenle D!SK, Friedrich Ebert

·t1 Vakf" ile ortak bir proje çerçevesinde Ankara'da yani politik karar mer-
t kezinin bulundu%u kentte bir kongre toplayarak bu temel sorunu gün-
t deme ta$"d".! Türkiye !ktisat Kongresi öncesinde, toplanan "I. Ulusal Sosyal
, Politikalar Kongresi" bir anlamda mevcut ekonomik anlay"$a farkl"
.; bak"$lar"n da var oldu%unu hat"rlatan alternatif olu$turdu.

D!SK I. Ulusal Sosyal Politikalar Kongresi

gusunun d"$"nda kar-zarar hesab"na dayal" bir mant"kla ele al"nmaktad"r.
Yine bu politikalar"n öznesinde toplumdaki yaln"zca bir kesimin

yani sermayenin k"sa dönemli ç"karlar" ön plana ç"kmaktad"r. Tüm bu
uygulamalar"n bugün geldi%i nokta dikkate al"nd"%"nda ülkemizdeki poli-
tikalar"n asl"nda Anayasan"n temel niteliklerine de uymad"%" görülmek-

Ya$anan sorunlar"n temelinde sosyal politikalardan uzakla$"lmas"

t,j_! 22 Ocak 2004, Per$embe günü çal"$malar"na ba$layan olan Kong-
re'nin aç"l"$ törenine, Cumhurba$kan" Ahmet Necdet Sezer, CHP Genel

fr
f.::

":.
t

1;;::
1t
fr-;:;:
:::::
·::<

Ba$kan" Deniz Baykal ve Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakan" Murat
Ba$esgio%lu kat"ld".

D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi'nin sunu$ konu$mas"ndan
sonra ba$layan Kongre'nin ilk iki günlük bölümündeki 7 ayn oturumda
25 akademisyen ve uzman çe$itli konularda tebli% sundu.

Kongrenin gündemindeki konu ba$l"klar" ise $unlard";

Günümüzde sosyal politikan"n aç"l"mlar"

Türkiye'de sosyal politikan"n tarihsel geli$imi

Sosyal politika ve insan gereksinimleri

Ekonomik sistem ve çal"$ma ya$am"

Sosyal politika, sendikal haklar ve demokrasi

Hukuksal sistem ve çal"$ma ya$am"

Siyasal sistem ve çal"$ma ya$am"

Ankara, Dedeman otelinde yap"lan 1. Ulusal Sosyal Politikalar
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Kongresi"nin ikinci bir özelli%i ise üçüncü gün yap"lacak sosyal taraf- t
lar oturumu oldu. J

Bilindi%i gibi y"llard"r hemen her kesimde sosyal diyalog eksik- ]
li%inden söz edilmekte, geli$mi$ ülkelerdeki sosyal diyalog mekaniz- /j

• malar"n"n, kurumlar"n"n i$letilmesi istenmektedir. Ancak bu alanda ik- !
tidarlann, sermaye kurulu$lar"n"n sözleriyle uygulamalar" aras"nda ciddi 1
bir tutars"zl"k meydana gelmektedir. Olu$turulan Ekonomik ve Sosyal rl
Konsey ne örnek gösterilen ülkelerdeki ve Avrupa Birli%i'ndeki yap"lara )
benzemekte ne de sosyal diyalog için gerekli zemini sa%lamakta ve sos- f

'.1yal taraflar" bir araya getirebilmektedir. ~

!$leyi$ olarak hükümetlerin keyfine b"rak"lan ESK'nin sa%l"k bir !
çal"$ma yürütmesi ve istenilen diyalogu sa%lamas" da mümkün olmamak- 1j
tad"r. D!SK bu alanda da farkl" bir çizgi izleyerek, Kongrenin bu yönüy- _._~_;_

1
_,

le de bir alternatif olu$turmas"n" sa%lamaya çal"$t". '!

24 Ocak 2004, Cumartesi günü yap"lan "Ya$am boyu sosyal koru- j
ma ve sosyal taraflar"n yakla$"mlar"" ba$l"kl" oturum, bir anlam"yla .,,
"Ekonomik ve Sosyal Konsey"in nas"l olu$turulmas" gerekti%i konusun-

::

da bir görü$ olu$turdu. :!
Bu toplant"ya i$çi, memur, i$veren sendikalar", meslek odalar" bir- ~

likle"i, çevre örgütleri, ilgili kamu kurumlar" da dahil çok say"da sivil j!
l
i
I
1
1
1
ii
'~]
:":"
~~,,,
§
J::~
!~
11

günü yapt"%" J!::~
""-.=..""..:·""···•··""'·::,,""":•; •""'··•·:·""-;:.:."":··,·""'•:··""'...·:.:.••·-<""'•w.""'-:···.•;,,::..""'-.·••;:.··:-•;:::""':::;;,,""~',•""'·x••~\:.""'x••:;····"""·~\""-"•:""""'·~--H•""-"T""'s"""···-··""-···""···.·""---·.·""-•-·""":; ·""---·---"""·...-.,"""~·:::!"~--~-:_,"""•:k~!",.--·.•"""··<!"-.-._;:"""-.:.:........!"l!l-....;.:!111!1!•.:.:;:!"!-:$::..;!"·.•:;;."""·~...--.:!"::~"·=---:.:•~·;;•···"'•.....·'!"!.. ·.;°"":•:·•:-':~

ve resmi kurum, kurulu$ temsilcisi kat"ld".

Devrimci Yap"-!$ genel kurulu topland"

Konfederasyonumuzun üyelerinden Devrimci Yap" !$çileri Sen-
dikas" Genel Kurulu, 24-25 Ocak 2004 tarihlerinde !stanbul'da yap"ld".

D!SK genel merkez toplant" salonunda gerçekle$tirilen genel
kurulda Dursun Aç"kba$ yeniden genel ba$kanl"%a seçildi.

12. Genel Kurulumuz ertelendi!
D!SK Yönetim Kurulu, 21 Ocak 2004 tarihinde gerçekle$tirilen

Ba$kanlar Kurulundaki görü$leri ve toplant" sonras"nda sendikalardan
gelen talepleri de%erlendirdi.

Üye sendikalar içinde bulunulan ko$ullar" ve önümüzdeki dönem-
deki olas" geli$meleri de dikkate alan bir çal"$ma yürütülmesinden
hareketle 12. Genel Kurulun ertelenmesini talep ettiler.

D!SK Yönetim Kurulu 28 Ocak 2004, Çar$amba
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f toplant"s"nda gelen önerileri de%erlendirerek 12. Genel Kurulun 4-6
.~:-
" Haziran 2004 tarihine ertelenmesine karar verdi. Sendikalardan gelen

1
It
öneriler aras"nda yer alan ve erteleme karar"nda etkili olan gerekçeler
$u $ekilde s"raland":
' !çine girdi%imiz seçim süreci, hükümetin kamu idaresinde yap-
1'. may" planlad"%" köklü de%i$iklikler ve önümüzdeki günlerde sendikal hak
~· ve özgürlükleri düzenleyen yasalar"n tart"$maya aç"lmas" nedeniyle ba$-
f, !ayacak eylem ve etkinliklerin gündeme gelecek olmas",

' 22-24 Ocak 2004 tarihlerinde Konfederasyonumuzca düzenlenen1 "I. Ulusal Sosyal Politikalar Kongresi"nde ortaya ç"kan görü$ ve öner-
::::
ft

1r
l
~i

ilerin de%erlendirilmesi ve buna göre tutum al"nmas",

Sendikalar"n genel kurullar"n"n yeni tamamlanmas" ve Konfederas-
yon Genel Kuruluna haz"rl"k için yeterli zaman"n olmamas",

Konfederasyonun i$çi s"n"f"n"n özlem ve hedeflerine uygun bir

I,,:,,•:•.: ydap"la
1
nmaya gi

1
~es

1
i, b

1
u~a u~gt~~l pol'.tikalar"n saptanmas" için at"lacak

• a "m ann yeter " o gun uga en$ "r"mes"...
_f
~::
t,:.II mas" için olu$turulan komisyonlar ise belirlenecek bir takvim içerisinde

Genel Kurula yönelik haz"rl"klar"n istenilen nitelikte olgunla$t"r"l-

( çal"$malar"n" sürdürdü .

ii'.
. SHP genel ba#kan" Karayalç"n'"n ziyareti

1 yoneti:1:d!"::~,.!3'!""heye~:"~"s~~~:, beraberindeki parti
etti. 30 Ocak 2004,

Sekreter Musa Çam ile görü$en Karayalç"n, yerel seçimlere ili$kin görü$
al"$veri$inde bulundu.

D!SK 37 Ya$"nda
D!SK'in kurulu$unun 37. y"l" içinde bulundu%umuz ko$ullar dik-

kate al"narak s"n"f dayan"$mas"n" güçlendirici bir yakla$"mla kutland".

!stanbul'daki etk_inlikler için 11 #ubat 2004, Sal" günü genel mer-
kezde $ube ba$kanlar", i$yeri temsilcileriyle bir toplant" gerçekle$tirildi.

D!SK Yönetim Kurulu bölge temsilciliklerine ve üye sendikalara
gönderdi%i bir yaz"yla örgütlü olunan her yerde grevdeki, hak
mücadelesindeki emekçilerle dayan"$ma içinde olunmas"n" istedi. D!SK
Yönetim Kurulu aynca bir bildiri yay"nlayarak tüm örgütüne gönderdi.
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Yay"nlanan bildiride özellikle iktidar"n uygulad"%" politikalar ve
önümüzdeki dönemde gerçekle$tirilecek yerel yönetim seçimlerine vurgu
yap"ld".

Kamu yönetimi temel yasa tasar"s"na kar$" mücadele
!ktidar"n bir dayatma biçiminde gündeme soktu%u Kamu Yönetimi

Temel Yasa Tasar"s"na yönelik tepkiler her geçen gün artt".

D!SK, KESK, TMMOB ve TIB'nin paneller, bas"n toplant"lar"y-
la ba$latt"%" muhalefet hareketi di%er emek örgütlerinin, demokratik kit-
le örgütlerinin ve siyasi partilerin de kat"l"m"yla yayg"nla$t".

Sermayenin ç"karlar", IMF ve
harekete geçen iktidar, sosyal devletin
mak istedi.

Haz"rlanan yasa tasar"s"yla;

Dünya Bankas"'n"n istekleriyle
tasfiye plan"n" uygulamaya koy-

Ödedi%imiz vergilerin kar$"l"%" olan ve devletin anayasal görevi
olan tüm kamu hizmetlerinin kar alan" haline getirilmesine,

Kamu alan"nda çal"$an i$çi veya memur statüsündeki
emekçinin i$inin elinden al"nmas"na,

!ktidar"n kendi ideolojisi do%rultusunda kadrola$mas" için yol aç"l-
rnas"na,

yasalar"yla birer dükal"k haline getirilmesine,

1

i1;
'~:"
7,

1:-~
',!
j
I
J
1
1
I·~"
1~
Ibinlerce J

1
1

Yanda$lara ihaleler yoluyla kazanç kap"s" aralanmas"na, J
Yerel yönetimlerin eksik ve çarp"k i$leyen siyasi partiler ve seçim 1

1!
J
i(olacak bir 1
'~I
1Birçok yönüyle yanl"$larla dolu bu tasar"n"n ve ard"ndan gelecek \

yeni tasar"lar"n geri çekilmesi istemiyle harekete geçen emekçi örgütleri i
1giderek ortak bir mücadele hatt"nda bulu$tu. 1

Geni$leyen muhalefet hareketi 10 #ubat 2004, Sal" günü Meclis ~.;
önünde D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi taraf"ndan yap"lan bir ]
bas"n aç"klamas"yla eylem program"n" ilan etti. i
.. _Mit~~g ?ncesinden haz"rlanan_ o~ bi~lerce afi$ ,ve el ilan~ yurdun 1

<lort bir kö$esine da%"t"ld". Emek örgutler" 18 #ubat ta Ankara da yap- I
t"klan ortak bas"n aç"klamas"nda $u uyar"y" ve ça%r"y" yapt"lar: j
--.------------------~"""""""'-'-!!!"'!!~""'-"'-'~1~•-·.· >:··;::;: >>w ,.:.•.~···· :-•:.:.::.:.:.:,·,:;:,--·-· ·: -.•.-..,; ~:.:.:.~·:.x~·n:.•.•.:.•.:,:,·;:,:s•·---•-·.·••····x:-·~•--;;· :••· ·:.--<:-:<_. ·-·•-·····-vv·y·~··::···-::--::{s;•:::--•c•:;••:-:;;.~;<• ·; • • • :•·0·:::--r:.,-·,:,·:;•x--'/>.... ·':':-i.-;.~•·:•;,~--•~-;,-~-:=~

süreç

Halk"n s"rt"na yeni yükler y"k"lmas"na,

Toplumsal çeli$kilerin daha da boyutlanmas"na neden
ba$lat"ld".
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"Biz Türkiye'nin demokratik toplumsal örgütleri olarak:
~:·f Gelece%imizi ipotek alt"na alacak olan Kamu Yönetimi Temel
jI Kanunu Tasar"s" ba$ta olmak üzere, devam" niteli%indeki di%er tasar"lar
!1 hep birlikte hemen geri çekilmesini istiyoruz.
t, Halk"n geni$ kesimlerinin taleplerini kar$"layacak, demokratik
J aç"l"m sa%layacak bir reformun hayata geçirilmesi için "ortak mücadele"
::;;! ~:::d~;:::nda inançl" ve kararl" oldu%umuzu kamuoyuna bir kez daha
l Bu tasar"lar"n geri çekilmesi talebini ta$"yan tüm siyasi partileri,
!!: konfederasyonlar", meslek kurulu$lar"n", demokratik kitle örgütlerini ve
fü halk"m"z", önümüzdeki eylem sürecinde birlikte davranmaya davet ediy-
f
t oruz,"

Özelle#tirmeye kar#" mücadeleye destek

1 taraf".::"-:.1~~s:":"nm özelle$tirmeye kar$"

, Dava nedeniyle 17 #ubat 2004, Sal" günü Ankara Nöbetçi !dare
f Mahkemesi önünde yap"lan bas"n toplant"s"na D!SK Yönetim Kurulu
f üyesi ve Ankara Bölge Temsilcisi Mehmet Ali Akgün kat"ld".
ff

açt"%" davaya D!SK

t
f
,,
" Memur-Sen'in dönem sözcülü%ünde 19 #ubat 2004, Çar$amba günü An-t
!i

Emek Platformu ba$kanlar kurulu topland"

Bir süredir çal"$malar" aksayan Emek Platformu Ba$kanlar Kurulu,

kara'da topland".

Türk-!$ genel merkezinde yap"lan toplant"ya D!SK ad"na Yönetim
f Kurulu üyemiz Ali #ahin kat"ld".
¼'

1
~i
ji!

1
~-
f
f etti.ilj 27 #ubat 2004, Cuma günü genel merkeze gelen heyet ile Genel
! Ba$kan Süleyman Çelebi görü$tü. Yap"lan görü$mede iktidar"n son
~ dönemde yapt"%" düzenlemeler ve özellikle sosyal diyalog mekanizmalar"
i konulan ele al"nd".
f
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Ba$kanlar Kurulu daha sonra 23 #ubat ve 25 #ubat ve 1 Mart
2004 tarihlerinde, TIB genel merkezinde toplant"lar"n" sürdürdü.

ILO heyetinin ziyareti

Uluslararas" Çal"$ma Örgütü (ILO) temsilcilerinden olu$an bir
heyet ILO Türkiye temsilcisi Gülay Aslantepe ile birlikte D!SK'i ziyaret
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!kinci etkinlik, 5 Mart, Cuma günü Ankara'da gerçekle$tirildi.

D!SK Ba$kanlar Kurulu üyeleri, S"hh"ye'deki D!SK Ankara Böl-
ge Temsilcili%inde toplanarak buradan K"z"lay Meydan"'na geldiler.
Genel Ba$kan Süleyman Çelebi K"z"lay Meydan"'ndan bir bas"n aç"k-

100 bin emekçiden uyar"; Hükümet, Tasar"n" Geri Çek!

Sloganlarla ba$layan yuruyu$un ön grubu, S"hh"ye Meydan"'nda
geldi%inde hala yeni gelen emekçilerin eklendi%i kortejler hipodrom'dan
yürümeye haz"rlan"yordu.

!ki alan aras"nda renkli $apkalar", bayraklar"yla bir insan seli 'olu$-
mu$tu.

Emekçiler iktidardan hesap soracaklar"n" hayk"r"yordu.

D!SK'ten miting için ça%r" eylemleri ;
~

D!SK miting haz"rl"klar" için !stanbul ve Ankara'da halka ça%n -!
etkinlikleri yapt". 4 Mart, Per$embe günü D!SK Genel Ba$kan" Süley- 1
man Çelebi !stanbul, Taksim'de bir bas"n toplant"s" yapt". !

Sendikalar"m"z"n yönetim kurulu üyeleri, $ube ba$kan ve yöneti- J
elleri, i$yeri temsilcileri Taksim'deki OLEY!S Marmara Bölge #ube i
binas"nda bulu$arak, buradan topluca Taksim Meydan"'na geldi. Genel 'l
Ba$kan"n"n bas"n aç"klamas"n"n ard"ndan, !stiklal caddesinde mitinge ça%- !,!
n metninin yer ald"%" D!SK'in Sesi özel say"s" da%"t"ld". 1I

~
1
[f
]
Jlamas" yapt"ktan sonra, Ba$kanlar Kurulu üyeleriyle birlikte, mitinge ça%- j

n amac"yla D!SK'in Sesi özel say"s" da%"tt"lar. fl
J

1
!ktidar"n yasa dayatmas"na kar$" alman eylem kararlan do%rul- ;j

tusunda 6 Mart 2004, Cumartesi günü Ar"kara'da büyük bir miting ger- :"
çekle$tirildi. :,!

Sabah"n erken saatlerinden itibaren çe$itli i$kollanndan i$çi, kamu 1
çal"$an" binlerce emekçi Hipodrom'da toplanmaya ba$lad". ;

Ankara'n"n so%uk havas"nda bir araya gelen de%i$ik illerden !
emekçiler, sendikalar"n"n pankartlar"n"n ard"nda düzenli s"ralar olu$tur- (~
dular. *j

1
1
\"

1
J
:~
1
l

Giderek artan kar ya%"$" alt"nda on binler, öfkeyle 'seslerini yük- 1
§

seltiyordu: Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek! 1
f"Meydan tümüyle doldu%unda, son gruplar"n henüz hipodrom'dan i

ç"kmad"%" duyuruldu. · 1
·~p .,,_... ·::-::; d,'.: • ::;· .:.:.:,· ,: :;:;;_:;_;.::; :;:> ·;,:_: ·:;• :,::,;·,:;.::;:;,·•:.:_- • ::-;:_:;:::· :;:,: ;;::.;:ç ;· • ( • •• ·.·.·.·.·,:"(~Z-;;:·-;.:·:··-:-;·'·~>···•·;;_.;,.:;~:;······}~··:; p; ;;;;~ ·;-;-:: "/F·::;;-:;;-:~;:;_~·-:;::..;_;,;~>,.-.,;;,...:,_,.;.~\-/}'.=&~
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r Emekçilerin alan" tümüyle doldurmas" üzerine, daha fazla iler-i lemenin olamayaca%" tespitini yapan Komite mitingi ba$latma karan al-
J d".
r
!!
~-
[ Evren konu$mas"nda, hükümetin haz"rlad"%" tasar"n"n bir aidat-! macadan ibaret oldu%u, IMF ve Dünya Bankas" reçetelerinin ülkemize
l dayat"ld"%", bu tasar"n"n ard"ndan kamu personel rejiminde yap"lacak
~! de%i$iklikle binlerce emekçinin i$siz kalaca%"n" belirtti.
t~:·
[:
r"t
frrtr

Emek ve demokrasi $ehitleri için yap"lan sayg" duru$unun ard"n-
dan ilk konu$may" KESK Genel Ba$kan" Sami Evren yapt".

Mitingin ikinci konu$mas"n" D!SK Genel Ba$kan" Süleyman
Çelebi yapt". Çelebi konu$mas"nda AKP hükümetinin gündeme getirdi%i
tasar"n"n özünün sosyal devletin tasfiyesi oldu%unu, özelle$tirme, örgüt-
süzle$tirme ve i$sizlik gibi sorunlar" yarataca%"n" belirtti.

Son konu$may", yasadan en fazla etkilenen Yol-!$ Sendikas"
t Genel Ba#kan" Fikret Bar"n yapt". Bar"n ba#bakan"n konu#mak isteyeni herkesi susturmaya çal"$t"%"n", sürekli "ben 70 milyonu dü$ünüyorum"
:,:-
t
i,;-;
t:
f Konu$malar"n ard"ndan, mitinge destek için gelen Suavi küçük biri konser· verdi. Müzisyen arkada$lar" ile sahneye gelen Suavi, tüm &ar-

! k"lar"m, türküleri on binlerin kat"ld"%" bir koro e$li%inde söyledi.
_:;::

t
!:
r
~:·
~:r
1~:
f
~i;:
i~->
r Ba$kanlar Kurulu, yapt"%" de%erlendirmelerin sonras"nda bir bildiri1 yay"nlayarak tespit ve kararlar"n" karnouoyuna aktard",
" Ba$kanlar Kurulunun bildirisinde;
l!'"[ TUm toplumu etkileyen, arkas"ndan gelecek yeni giri$imlerle bir-i çok kamu emekçisini i$siz b"rakacak yasa tasar"lar"n"n ta$"d"%" teh-
~- Iikelere,!
~ff#///////;//✓,;½;,· ·:,,;,.;::,,i,'r-✓ ,:;;,;,;,-q,;,;;;;:,✓/#l.,-h$//fl"/,!7Q'/H;;:-;,;,;,;,,.q.»;,;,;,;-;,;!/,t;i/,i.i;~;:,;-✓ ;,,:,;~;·::;,,;;:;,¼Mb'/)ü;;-;,!,,:;:;_»M».!hX,,;;:,;-;;.,;,-;:~¼;;;;~::;»~;:;:::;.!;;:;:~;:;;;;»ili;:;;-;-;;,»;:.;;,;:;;,.:::;:;;;:;.-;;;..;:..

dedi%ini, aileleriyle birlikte emekçilerin 70 milyonu olu$turdu%unu unut-
tu%unu söyledi.

Mitingin sona erdi%inin ilan"ndan sonra, emekçiler ayn" disiplin
içinde otobüslerine binmek üzere yeniden kortejler olu$turarak alandan
ayr"ld".

D!SK Ba$kanlar Kurulu topland"

D!SK Ba$kanlar Kurulu, 5 Mart 2004, Cuma günü Ankara'da
topland". Genel-!$ genel merkezinde yap"lan toplant"da güncel geli$meleri
de%erlendiren Ba$kanlar Kurulu, önümüzdeki dönemde olas" geli$melere
yönelik bir dizi karar ald".
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Yerel seçimlerin önümüzdeki dönem politikalar"n"n $ekillenmesi l
bak"m"ndan ta$"d"%" öneme dikkat çekti. 1

Sermayenen istekleri do%rultusunda grev hakk"m"z"n k"s"tland"%" 1
vurgulanarak, sendikal hak ve özgürlüklerin kararl"l"k savunulaca%"n"n, i!.
bu al~n-~~ :üm sen~~al_arla ve emek örgütleriyle ortak bir mücadelenin 1
gerekl"l"g"n"n alt" çizildi. 1

CHP !stanbul yerel yönetim adaylar"ndan D!SK'e ziyaret 1
CHP Kocaeli milletvekili ve !stanbul Büyük$ehir Belediye Ba$- '.!

kan aday" Sefa Sirmen ve ilçe belediy~ ba$kan adaylar"ndan olu$an bir ;
heyet 8 Mart 2004, Pazartesi günü DISK'i ziyaret etti. Genel Ba$kan 1
Çelebi ile görü$en heyet, kente yönelik projeleri konusunda bilgi verdi. !

Sa%l"k emekçilerinin mücadelesine destek 1
Sa%l"k emekçileri iktidara taleplerini iletmek, sorunlar"na çözüm j

bulmak amac"yla çe$itli giri$imler yapt". Her türlü soruna, özelle$tirme, 1
satma, kapma mant"%"yla yakla$an iktidar sa%l"k emekçilerinin taleplerine !
kulaklar"n" t"kamay" sürdürdü. !

1D!SK, sa%l"k emekçilerinin hakl" taleplerle ba$latt"%" mücadeleyi \
destekledi. D!SK'e ba%l" Dev. Sa%l"k-!$ Sendikas" üyeleri ba$ta olmak•··"•..:,·;,
üzere sendikalar"m"z"n yönetici ve i$yeri temsilcileri sa%l"k emekçilerinin
10-11 Mart 2004 tarihlerinde gerçekle$tirdikleri uyar" eylemlerinde yan"n- ••
da yerini ald". j

Türk Tabipleri Birli%i (TTB), Türk Di$hekimleri Birli%i (TDB), j
D!SK üyesi Dev. Sa%l"k-!$ Sendikas" ve KESK üyesi Sa%l"k ve Sosyal 1
H~~met E~ekçileri ~e~dikas" (SES)'nm ~üç .b~rli%iyle .b~$latt"klar" 1
mucadele tum emekç"lenn, yoksul halk kes"mlenn"n daha "y", paras"z, J
kolay ula$"labilir sa%l"k hizmeti talebinin de ya$ama geçirilmesine önem- :"
Ii bir katk" sundu. 1

Güç birli%inin !stanbul yerel yönetim adaylar"n"n ziyareti :1
28 Mart 2004 tarihinde yap"lacak yerel yönetim seçimleri ~

nedeniyle çe$itli partilerin SHP çat"s" alt"nda olu$turdu%u Güçbirli%inin i
!stanbul adaylar" Konfederasyonumuzu ziyaret etti. 10 Mart 2004, Çar- ~
$amba günü !stanbul Büyük$ehir Belediye Ba$kan aday", eski Bakan ~
Mustafa Kul ve partilerin yöneticilerinden olu$an heyet Yönetim Kurulu ~

~üyemiz Ali Y"lmaz'la görü$tü. ;\
1
1

""·•""·❖ ..!1!1_._;!lllu.<!l!I> ,!l!I_.:."":.-;· ·"",·.. ·:""::•;""~.•,""·c""·•:!"". «"".-. ·."",/""·--·.""-:: ·••::;::"",.;:•""·•····""":'·""·••··""..~»""x:•·""·•···""•··=-:"":···~-.""··:: ·""·--..; ""v ·.,•:r!l!l,.;;:·""·-·-.:·""··~-""-«~·,2""··•···""····<!1!1».!'!!'~~...- -,'-"~-"""·{ .._!1!1••-.~!!l'!:✓ -'-'··f•<"""""::Y·'-"-"-,\:'l""•y·""·)}:t,J
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POE genel kuruluna kat"l"m

Emekçi örgütlerinin y"llard"r sürdürdükleri dayan"$ma, yava$ yava$
ij meyvelerini vermeye ba$lad". Türkiye, Yunanistan ve K"br"s emekçileri

.,~._!,_,_•..:::,,••,, ~:~~i$li::la;:~~;~~l!::~~kl;al~;:~ak toplumlar aras"ndaki dostlu%un ve

_ Bunun yeni bir ad"m" olarak uzun y"llar sonra ilk kez D!SK,
'.!.:.·:···· Güney K"bns'a gitti. K"br~s Emek Federasyonu (POE)'nun 32. Genel
, Kurulu'na davet edilen DISK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi, Tür-
f kiye'den bar"$ ve karde$lik mesaj" götürdü.
"::
<.:•r:

f uluslara"'as" bir konferansla ba$lad". Genel Ba$kan Çelebi, bu konferans-
(

10-13 Mart 2004 tarihlerinde Lefko$a'da düzenlenen Genel Kurul

ta yeni i$ sistemleri, esnekle$me, ta$eronla$ma gibi konularda Tür-
r kiye'nin deneyimlerini aktard".t
",,:.•::.• Genel Ba$kan Çelebi'nin genel kuruldaki konu$mas" ise POE
- delegeleri taraf"ndan dakikalarca ayakta alk"$land". POE Genel Sekreteri,
f gündem d"$" söz alarak D!SK'e te$ekkür etti.
k
t POE Genel Kurulu, K"br"s'"n bölünmü$ kenti Lefko$a'da her iki! ::=~~::::::;=~::,:;::•is"an ba$ta olmak üzere Av-
~lltrr
~:! ledi%i bir toplant" ile yerel yönetimler konusunu masaya yat"rd".
' 14 Mart 2004, Pazar günü düzenlenen toplant"da D!SK'in yerelr yönetimlere bak"$"n", çal"$anlar"n yerel yönetimlerden beklentilerini ve
r
tr
,;;!.

fi:
g

J]:
! Gaziantep Büyük$ehir Belediye Ba$kan" Celal Do%an, D!SK ve
~;:
© Tekstil !$çileri Sendikas" Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi, D!SK Disip-t:J lin Kurulu Ba$kan" ve Genel-!$ Genel Ba$kan" Mahmut Seren konuya
,, ili$kin görü$lerini anlatt".
:f
~ D!SK Gaziantep Bölge Temsilcisi ve Tekstil !$çileri Sendikas"
~;1 Gaziantep #ube Ba$kan" Muzaffer Suba$"'n"n konu$mas"yla ba$layan tap-
! lant"da ayr"ca, Gaziantep ilçe belediye ba$kan adaylar" da görü$lerini dile
f getirdi.
f;:r✓";,;-;,;,,;,);;;,/.,»;;:,;,,,,;;;;;:;";,~~;;:;;;;,».·;-;;;,;;,».;,;,;::;;.;-;,;;;;,;,;,;,-;;;,;;¾M¼:i'/;,,:~.;,;.,;,;,;.;,;;,;,;;-;,,~;;;,,;,,-x;~..,;..,;,~~:i'.:.:;;;;;M::;;;;;-;,;,;,:,;;;;;;;;;;.Mh;;:!;;;;;;;;;;:,;;;;~x;::;~:=::;;;;;;;x,;;;;;:,;.;.;~:;;;::-;,::;,::,;::h::~:-;~::.:=:=:=:•;;;;;.

Gaziantep bölge temsilcili%imizin yerel yönetimler toplant"s"
D!SK Gaziantep Bölge Temsilcili%i, seçimler öncesinde düzen-

demokrasi, örgütlenme yönlerinden yerel yönetimlerin etkileri ele al"nd".

Gaziantep Büyük$ehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda, yap"lan
"D!SK'in Yerel Yönetimlere Bak"$"" ba$l"kl" toplant"da;
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~;l
Konfederasyonumuzun yak"n i$birli%i • içinde oldu%u Yunanistan j

Genel Emek Konfederasyonu (GSEE)'nun Atina'da yap"lan genel kuru- !. il
luna DISK ad"na Genel Ba$kan Süleyman Çelebi ve Genel-!$ Genel 1Sekreteri Kani Beko kat"ld". f

17-20 Mart 2004 tarihleri an"s"nda yap"lan genel kurulun ulus- 1
lararas" konferans ve aç"l"$ törenine kat"lan Çelebi burada birer konu$- 1
ma yapt". !

~:.::.:r::im:.~;•:::::::::. övünüp duran iktidar l
bu yöndeki icraatlar"n" sürdürdüler. ·~

Ekonomiyi IMF ve Dünya Bankas" bürokratlar"n"n talimatlar"yla i
"yönetmeye" al"$anlar, i$i art"k i$letme ölçe%inde $irket bürokratlar"n"n 1
talimatlar"na uymaya kadar dü$ürdüler. . @

Yasay" keyfi biçimde yorumlay"p, mahkeme kararlar"n" yok say"p 1!
sermay;:: :~::tip::~~\::~::li::n:"::~;~td:\:::~e:e:::~:::·ç las- .:.,,•"_:':'.-.
tik fabrikas"nda al"nan grev karar"n" ertelediler. ,

·:~"
I
i
1
II!
1
l,"
i
]
il
:~
:~

1:~
1Yasaya göre al"nan erteleme karar"n"n asl"nda grevin ortadan kal- "
::~

e:---- -;:-----, ,.----,-----_-__.__. _ -------------------- --,,,,.:-. --------,::n,,-,::-c- ·77-- ---- - :c: ---- ---w ;wc,• _ -- -;;-------- ,:;;-;- cc-c-z:;;:---- -,.,, --x<'h,·-< -c,;!

GSEE genel kuruluna kat"l"m .

!ktidar"n her isteklerini yerine getirece%inder" emin i$verenler top-
lu sözle$me görü$melerinin uzla$mazl"kla sonuçlanmas" için bilinçli ve
örgütlü bir çal"$ma yürütüyor.

Lastik fabrikalar"ndaki sözle$melerin t"kanmas"n"n nedeni, Pirelli
yöneticisinin iddias"n"n aksine tümüyle i$verenlerin dayatmalar"ndan kay-
naklanm"$t".

Tüm bunlar Çal"$ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl"%"'na da anlat"l-
m"$ ve Bakan toplu sözle$me süreciyle ilgili tüm geli$meler konusunda
bilgilendirilmi$ti.

Ancak iktidar bildi%inden $a$mam"$, kapal" kap"lar ard"nda $irket
yöneticilerine verilen sözler, olmazlar olur yap"larak "Bakanlar Kurulu
Karan" haline getirilmi$ti.

Son üç dönemdir, sözle$meleri ç"kmaza sürüklenen ve her seferin-
de iktidarlar"n keyfi kararlar"yla ertelenen lastik i$çileri bir kirli oyuna
sert tepki gösterdi.
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, d"nlmas", özünde grevin yasaklanmas" oldu%u gözlerden kaç"r"lmaya
't,.i•:•·, çal"$"ld". Grevin ertelenmesine ili$kin Pazar günü kimi bas"n organlar"n-
' dan ç"kan haberler üzerine, Lastik-!$ Sendikam"z"n üyeleri tepkilerini dile! getirmek amac"yla 22 Mart, Pazartesi sabah" bir araya geldi.
It
:$:

1
!<·

f
?:-::;
f
~;
").:;_;

tt
":

Brisa, Goodyear i$çileri, günün ilk saatlerinde toplanarak Kocaeli,
Köseköy'deki Pirelli fabrikas" önünde topland".

D-100 karayolu üzerinde yer alan fabrikalardaki i$çilerin geli$
gidi$leri nedeniyle karayolu uzun bir süre trafi%e kapand".

D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi ve Lastik-!$ Genel Ba$-
kan" Abdullah Karacan burada son geli$meler konusunda i$çilere bilgi
verdi.

Karacan buradaki konu$mas"nda al"nan bu son kararla Bakanlar
r Kumlu'nun taraf oldu%unu kan"tlad"%"n" söyledi. !ktidar"n yetkilerini
)! kötüye kulland"%"n" belirten Karacan, Anayasa suçu i$lendi%ini vurgulad".
i D!SK Genel Ba$kan" Çelebi ise iktidar"n hak, hukuk tan"mad"%"n"
t·

i
~:

belirterek, haklar"m"za sahip ç"kaca%"z dedi.

Çelebi, D!SK Ba$kanlar Kurulu'nun karar"na vurgu yaparak
'i:::l mücadelenin ortakla$t"r"lmas" için çal"$malar" ba$latt"klar"n" ve her zemin-
f
l

Lastik-!$ aynca iktidar"n hukuksuz uygulamas"n" durdurmak
amac"yla Dam$tay'a dava açmak için haz"rl"klara ba$lad".

D!SK ise Avrupa Sendikalar Konfederasyonu, Uluslararas" Özgür
Sendikalar Konfederasyonu, Uluslararas" Çal"$ma Örgütü gibi uluslararas"
düzeydeki kurulu$larla birlikte !nsan Haklar" Dan"$ma Kurulu'na birer
yaz" göndererek hukuksuzlu%a kar$" mücadeleye katk" verdi.

!ktidar"n hukuksuzlu%una kar$" tepkilerine dile getirmek isteyen
lastik fabrikalar" i$çileri, 24 Mart, Çar$amba günü Kocaeli'de yeni bir
uyan eylemi gerçekle$tirdi.

E$leri ve çocuklar"yla Kocaeli Merkez Bankas" binas" önünde saat
16.30'da toplanan lastik i$çileri buradan AKP il binas"na yürüyü$e geç-
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yuruyu$e Kocaeli'deki di%er sendikalar, meslek örgütleri ve siyasi par-
tilerin üyeleri de kat"ld". D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi, Lastik-
!$ Genel Ba$kan" Abdullah Karacan ba$ta olmak üzere D!SK üyesi sen-
dilcalar"n ba$kan ve yöneticilerinin de yer ald"%" yürüyü$ün sonunda
Çelebi ve Karacan birer bas"n aç"klamas" yapt".

Beykoz ve Tekirda%belediyelerinde toplu sözle$me
Genel-!$ Sendikam"z"n örgütlü oldu%u Beykoz ve Tekirda%

belediyelerinde Genel Ba$kan Süleyman Çelebi'nin de kat"ld"%" toplu
sözle$me törenleri yap"ld".

23 Mart 2004, Sal" günü Beykoz belediyesi önünde, 24 Mart,
Çar$amba günü ise Tekirda% belediyesinde düzenlenen törenlerle i$çiler
toplu sözle$me sevincini ya$ad"lar. Uzun y"llard"r örgütsüz kalan Tekir-
da% belediye i$çileri için bu tören daha da büyük bir anlam kazand".

AKP'nin konumunu muhafaza etti%ini, solun da kendi ölçe%inde ç"kar-
mas" gereken dersler bulundu%unu, kendi içinde didi$en, toplumun önüne
hedefler koyamayan, toplumla ba%lar"n" ve kendi de%erlerini yitiren bir
sol yakla$"m"n siyaset sahnesinde erimesinin kaç"n"lmaz olaca%"n" belirt-
ti.

Çelebi; siyasal dengeyi oturtabilmek, solu güçlendirebilmek için
ba$ta emek örgütleri olmak üzere çal"$an kesimlerin tüm örgütlü
yap"lar"na sorumluluk dü$tü%ünü vurgulad".

Emek Platformu ba#kanlar kurulu topland"

Memur-Sen'in dönem sözcülü%ünü yürüttü%ü Emek Platformu
Ba$kanlar Kurulu, 29 Mart 2004, Pazartesi günü Ankara'da topland".

Türk-!$ genel merkezinde yap"lan ve kamu yönetimi temel yasa
tasar"s"n"n görü$üldü%ü toplant"ya D!SK ad"na Yönetim Kurulu üyemiz
Tamer At"$ kat"ld".
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f Banana Republic, Hugo, Bossa gibi markalara üretim yapmakta olan
f Seda Giyim Sanayi ve Ticaret A.#. i$çi k"y"m"na gitti.
t
~-

1 lararas" sözle$meler ayaklar alt"na al"narak i$ten at"ld"lar.

D!SK ve Tekstil !$çileri Sendikas" Genel Ba$kan" Süleymani Çelebi, 30 Mart 2004, Sah günü i$yeri önünde konu ile ilgili bir bas"n
Tekstil !$çileri Sendikam"za üye olan i$çiler, yasalar ve ulus-

toplant"s" yapt".

Grammer i$çilerine çirkin sald"r"

D!SK üyesi Birle$ik Metal-!$ Sendikas"'n"n örgütlendi%i Bur-
sa'daki Grammer Koltuk Sistemleri A#'de örgütlenmeyi k"rmak için çir-

::-:•
t kin oyunlara ba#vuruldu.
j:
!i'.

Kiral"k çetelerin düzenledi%i bir sald"r" ile i$çiler sendikalar"ndan
, kopar"lmak istendi.
:;··r
tr
t
{

31 Mart 2004, Çar$amba ak$am" meydana gelen olayda 4 Bir-
le$ik Metal-!$ üyesi i$çi çe$itli yerlerinden yaraland".

Sald"n nedeniyle D!SK Genel Sekreteri Musa Çam, 1 Nisan, Per-r
IJ $embe günü i$yeri önünde bir bas"n toplant"s" yapt".

; !$yerindeki örgütlenme mücadelesi ve olaylar $u $ekilde geli$ti:1 Merkezi Almanya'da bulunan $irkette çal"$an i$çiler Birle$ik
[ Metal-!$'e üye olmu$lar ve toplu sözle$me hakk"ndan yararlanmak is-
i tedi.r,~
~=;::
f,:
[ Çelebi ve Birle$ik Metal-!$ yöneticileri aras"nda bir protokol imzalanarak1 i$çilerin örgütlenme özgürlü%üne müdahale edilmeyece%i, i$ten ç"kar"lan

q:~-t:~-

1:~.;,..
t
'I:-:-
*R Grammer i$çileri kar$"la$t"klar" tüm bask"lara ra%men, kendi sen-

l,,,.0,;M;,,,",,M,,,,..,,,;;,,,;;,,;,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;,;;,,,,,,,,,,.,,,."''''''"'''''"""'"''-';,""'''''"'ü'"''"-''"'-''""''''"''''''"'"'''''"·'"·'·''"''·'''·'''''''''''·"''''''·'·'''''·'·'

!$çilerin bu en temel Anayasal hakk"n" kullanmalar"na engel ol-
mak isteyen i$veren önce 58 i$çiyi i$ten ç"kard".

#irketin merkez yöneticileriyle D!SK Genel Ba$kan" Süleyman

i$çilerin i$lerine iade edilece%i kayda geçirildi.

Ancak i$letmedeki karanl"k zihniyetli kimi yöneticiler, protokolün
gereklerini yerine getirmedikleri gibi örgütlenmeyi k"rmak için ta$eron
kullanmaya ba$lad".

!$letmeye davet edilen Türk Metal yöneticilerine i$çileri üye yap-
malar" söylenmi$, her türlü olanak sa%lanm"$, i$çilere bask" uygulanmaya,
zorla üye yap"lmaya çal"$"ld".
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dikalar"nda Birle$ik Metal-!$'te kalmay" sürdürünce, daha oldu%u gibi J
silahl", sopal" çeteler ortaya ç"kar"ld". ~

l
J
:'.!
;i;

1
I
@

Üyesi oldu%umuz Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC)'nun ]~
ça%r"s"yla Alman Sendikalar Birli%i (DGB)'nin ev sahipli%inde Köln ker"- ij
tinde gerçekle$tirilen "Avrupa bizimdir" yürüyü$ ve mitingine D!SK'ten :i.·

de bir heyet kat"ld". x
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Projenin bundan sonraki a$amas"nda bir web sitesi olu$turularak, ;
insan haklar" konusundaki temel bilgiler, haberler ve ihlaller için rapor >i

;~gönderim servislerini hizmete sokulacak. .
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!$verenin örgütlenme k"r"c"l"%"nda ta$eron olarak kulland"%" Türk
Metal taraf"ndan organize edilen bu çeteler fabrikadan ç"kan i$çilere sal-
d"rd".

Avrupa bizimdir yürüyü$ü

3 Nisan 2004, Cumartesi günü yap"lan ve Avrupa düzeyinde geni$
kat"l"m"n oldu%u mitinge D!SK ad"na Yönetim Kurulu üyemiz Ali #ahin
ve Genel-!$ Yönetim Kurulu üyesi Fahrettin Tecimer kat"ld".

!nsan haklar" e%itimleri tamamland"

D!SK üyelerinin insan haklan bilincini geli$tirmeyi ve duyar-
l"l"%m" art"rmay" hedefleyen projenin e%itim bölümü tamamland".

1-14 Nisan 2004 tarihleri aras"nda düzenlenen üçer günlük e%itim-
lerde, biri yaln"zca kad"nlardan olu$an 4 grubun e%itimleri yap"ld".

D!SK üyesi sendikalar"n $ube yöneticisi, i$yeri temsilcisi düzeyin-
deki 400'e yak"n kursiyer, kendi illerinde ve i$yerlerinde birer e%itimci
olarak haz"rland"lar.

Ba$ta temel insan haklar", sosyal politikalar gibi sosyal bilimler
olmak üzere bilgisayar, inter kullan"m" gibi teknik konularda derslerin
i$lendi%i e%itim programlar"n", konular"n"n uzmanlar" gerçekle$tirdi.

Son bölümü de Ören'deki Abdullah Ba$tark Dinlenme ve E%itim
Tesisleri (Artemis Tatil Köyü'nde yap"lan e%itim program"n"n sona er-
mesi nedeniyle düzenlenen törene D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi
de kat"ld". Proje kapsam"nda e%itimciler için ders notlar"n" içeren üç
bro$ür haz"rlanarak da%"t"ld". Yine e%itimcilerin olu$turaca%" insan hak-
lar"n" izleme gruplar" için haz"rlanan temel insan haklan e%itimi bro$ürü
de e%itimcilere verildi.
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r
fu
}I' "ç"n lojistik hizmetleri veren bir ta$eron $irket i$çilerin örgütlenmesini
! bask"yla önlemeye çal"$t".
t, Kendisi de uluslararas" nitelikte bir i$letme olan Alpha grubuna
.~·f ba%l" Serlog Servis Loj. D"$ Tic. Ltd #ti. Unvanl" $irket Nakliyat-!$'e
~:

.
'.1,_.;,•·•'.·•. üye olan i$çileri sendikadan istifaya zorlad". !$çiler i$siz b"rak"lmakla
• tehdit edildi.
l[ !$verenin uygulad"%" hukuk ve ahlak d"$" yöntemleri kamuoyuna
t anlatmak, mücadelede kararl"l"%" vurgulamak amac"yla D!SK Genel Ba$-
".•_.•,•.• kan" Süleyman Çelebi 3 Nisan 2004, Cumartesi günü Gebze'deki i$yeri
. önünde bir bas"n toplant"s" yapt".

":
", . !$çi s"n"f"n"n uluslararas" birlik, mücadele ve dayan"$ma günü 1
t.j May"s için her yerde haz"rl"klar ba$lat"ld".
l D!SK Örgütlenme Daireleri Ba$kanlar" 6 Nisan 2004, Sal" günü
:.,!.i:_",,...• yapt"klar" toplant"da, 1 May"s'ta tek bir alanda, Taksim'de kutlama yap"l-
. mas" yönünde bir çal"$ma yürütülmesini kararla$t"rd". Geçmi$ y"llarda ol-
f
1
( Emek Platformu, D!SK Yönetim Kumlu'nun önerisiyle 1 May"s
[ gündemiyle 12 Nisan'da topland". D!SK ad"na Yönetim Kurulu üyemiz
ff Tamer At"$'"n kat"ld"%" bu toplant"da Türk-!$, Hak-!$, KESK, TMMOB,
i_••.•• TfB, TDB, Memur-Sen, BASK ve Tüm !$çi Emeklileri Derne%i ba$kan
,, ve yöneticileri haz"r bulundu. Toplant"da 1 May"s'"n ba$ta !stanbul, An-i kara ve !zmir olmak üzere tüm ülkede ortak kutlanmas"n" kararla$t"rd".

1t
1-:,;.
t·

":
:%·

t
?.-
!!

'!.;tf-~~

Serlog'da sendika mücadelesi
ABD kökenli uluslararas" haz"r yiyecek kurulu$u Mc Donald's

Sava$a, i$gale, sömürüye kar$" 1 May"s haz"rl"klar" ba#lad"

du%u gibi 1 May"s'a yönelik haz"rl"klar" görü$mek üzere di%er emekçi
ve meslek örgütleriyle 7 Nisar"'da bir araya gelindi.

!stanbul için ön haz"rl"klar tamamlanarak olu$turulan düzenleme
kurulu, 14 Nisan'da !stanbul Valili%ine ba$vurarak, 1 May"s'ta Taksim
Alan"n"n emekçilere aç"lmas"n" istedi. Valili%in her y"l yapt"%" gibi iki
alan d"$"nda bir alan"n verilemeyece%ini bildirmesi üzerine 26 Nisan'da
toplanan D!SK Ba$kanlar Kurulu daha önce al"n"n karar do%rultusunda
yürünmesi konusunda görü$ birli%ine vard".

Ayn" do%rultu bir yakla$"m sergileyen KESK yönetimiyle yap"lan
görü$meler sonucunda !stanbul'daki 1 May"s'"n ortak kutlanmas" karar-
la$t"r"ld".
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~1
D!SK genel merkezinde yap"lan bas"n toplant"s"na KESK Genel i

Ba$kan" Sami Evren, KESK Genel Sekreteri Mustafa Avc" ve KESK 1
Y?netim Kurulu üyeleri, TMMOB ve TTB temsilcilerinin yan" s"ra 11
DiSK üyesi sendikalann ba$kan ve yöneticileri de kat"ld". j

Daha önceden haz"rlanan program gere%i 28 Nisan'da, Taksim ve j
Kad"~öy'de yap"lan etki~likl~rle 1 ~~y"s $ehitleri avn"ld". D!SK ve KESK ·-.-"~
ba$l"%"yla yay"nlanan DISK'"n Ses" özel say"l" dag"t"ld". !

Metal i$çileri Almanya elçili%ine hukuksuzlu%u anlatt" !
Bursa'da kurulu ve merkezi Almanya'da bulunan Grammer A#'de :

sorunlar"n dev_am etmesi ~~~~ne i$çi temsilcileri yap"lan hukuksuzluklar" 1
Almanya'n"n Istanbul elç"lig"ne anlatt"lar. i

8 Nisan 200~, Per$embe günü D!SK Genel Sekreteri Musa Çam ]
ve Birle$ik Metal-i$ Genel Sekreteri Selçuk Gökta$ ba$kanl"%"ndaki ~

Grammer i$çileri heyeti ya$ad"klar" sorunlar" !stanbul elçili%ine aktard". -.._l.J__~i'
Irak'taki k"y"ma sessiz kalamay"z ;

ABD'li i$gal güçlerinin, taleplerini dile getirmek isteyen #ii gös- ~
!;,

tericileri üzerine ate$ açarak 20'yi a$k"n ki$iyi öldürmesiyle ba$layan •·
olaylar t"rmand".

Bir camiyi bombalayan ABD ordusu, 40 ki$iyi katletti, hergeçen
gün ölenlerin say"s" artt". Giderek gerginle$en ortam ve ABD i$gal güç- i
lerinin insanl"k d"$" uygulamalar", daha fazla can kayb"na neden oldu. i

Bu k"y"mlara, i$gali, insanl"k suçlar"na sessiz kalmayan sava$ kar- j
$"tlar", insan ya$am"na sahip ç"kanlar, hukuku savunanlar, özgürlüklerden ~·~ve demo_krasiden yana olanlar"n seslerini yüks~lt"neyi _sürdürdü. !

DISK Genel Ba$kan" Süleyman Çeleb", 9 N"san 2004, Cuma l
:üzenfod"%i bir bas"n toplant"s"yla ya$anan kitle k"y"mlann" protest.o et- !

Istanbul, Saraçhane Park"'nda yap"lacak bas"n toplant"s"na Ist~n- li
bul'daki sendika yöneticilerinin yan" s"ra Küresel Bar"$ ve Adalet Koal"s- 1
yonu üyeleri de kat"ld". \1"

Sosyal forum haz"rl"k toplant"s" 1
Dünya Sosyal Forumu çerçevesinden !stanbul'da 16-18 Nisan !

;.;:.:.;:;;;.,;.;,;.:;.;.;;;;;.:;..;:x::-:..:.~:,,;::❖ X•x..::.,;.:;.~.:-;..,;;;;:::.:.;;~~i:i.::.::=:..:..:-...:.::.;...::;;.-;;~:;..x::;;;:~❖ :::::;;::::;.:::::::~:;:;~::::::::::~::~;;:;::,:;:::::..x;;;,.,%.;;:.\h\:.:.»:-.~:....:~;;;;,:-;,;.~;;;;;:;;,.\.;;~~:;...~:-,;*~\,.._·.:..,'\.'\':::,;~--..-; :s,,;..X~~..·~;...,.;:,,..'-~;;;."-"j
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D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi 27 Nisan'da yapt"%" bas"n
toplant"s"yla geli$melerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirdi.



2004 tarihlerinde yap"lan haz"rl"k toplant"s"na D!SK ad"na !stanbul Mer-
kez Temsilcimiz Ali Canc" kat"ld".

Türkiye-!sveç ortak sendika e%itimi haz"rl"k toplant"s"
Ülkemizden D!SK, KESK, Hak-!$, !sveç'ten ise LO ve TCO'nun

kat"l"m"yla yap"lan ortak sendikal e%itim haz"rl"k toplant"lar"n"n ikincisi
18-23 Nisan 2004 tarihlerinde Stocholm'de gerçekle$tirildi.

Daha önceki toplant"larda yer almayan Türk-!$ bu toplant"ya kat"l-
d". Toplant"larda Konfederasyonumuzu Genel-!$, Tekstil ve OLEY!S
e%itim daire müdürleri temsil etti.

1 May"s devrimci emekçilerle özgürle#tirildi
!$çi s"n"f"n"n uluslararas" birlik, mücadele ve dayan"$ma günü 1

May"s bu y"l ba$ka bir anlam kazand".
Tüm dünyada i$çi s"n"f"n"n bar"$, haklara sayg" ve kad"nlar için

e$itlik talebiyle kutlanan 1 May"s, !stanbul'da hak ve özgürlüklerin kul-
lan"m" mücadelesini de içine alacak biçimde geli$ti.

Her y"l oldu%u gibi merkezi düzeydeki kutlamalar"n örgütlenmesi
için 4 konfederasyon Türk-!$, Hak-!$, D!SK ve KESK görü$meler yürüt-
tü.

!stanbul Ça%layan kav$a%"ndaki olumsuzluklar dikkate al"narak, !s-
tanbul'da farkl" bir alanda kutlama yakla$"m" benimsendi.

Bu do%rultuda Taksim Meydan" için ba$vuru yap"lmas" karan
al"nd". Bu karar Hak-!$ taraf"ndan kabul edilmedi ve Hak-!$ komiteden
çekildi.

Türk-!$, D!SK ve KESK taraf"ndan yap"lan ba$vuru, Valilik
taraf"ndan geri çevrildi ve yaln"zca iki alanda miting yap"labilece%i bil-
dirildi.

Y"llard"r yap"lan ele$tirilerin !stanbul yönetimi taraf"ndan dikkate
al"nmad"%", !stanbul'da ya$ayanlara uygun alanlar"n saptanmad"%" bir kez
daha ortaya ç"kt".

Valili%in karar" üzerine 4 konfederasyon ba$kan" taraf"ndan
yürütülen görü$meler sonucunda Ça%layan d"$"nda yeni bir alan talebiy-
le giri$imler sürdürüldü.

Bu konuyla ilgili olarak, Hak-!$ Genel Ba$kan" Salim Uslu'nun
4 konfederasyon ba$kan"n"n !stanbul Valisiyle görü$me önerisi Türk-!$
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Genel Ba$kan" Salih K"l"ç taraf"ndan reddedildi. K"l"ç mitingin Ça%-
layan'da yap"lmas"nda "srarl" olduklar"n" ve bu konuda örgütlerine mit-
ing yerini ilan ettiklerini belirtti.

~

!1
l
il
j

Görü$meler sürerken !stanbul Valisi Muammer Güler taraf"ndan I
Kazl"çe$me alan"n"n miting için aç"labilece%i önerisi getirildi. Görü$meyi 1

Iyürüten D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi, öneriyi di%er konfederas- ")
yonlar"n ba$kanlar"na sundu. Tüm olumsuzluklar"na ra%men birlikte ba$- ;,
vuru halinde olumlu yan"t verilmesi karan al"nd". Vali Güler, ertesi gün /
konfederasyon temsilcilerinin Vilayette konuyla ilgili olarak Vali Yar- 1
d"mc"s"yla görü$ebileceklerini belirtti.

I
--"O gece ne olduysa oldu, Türk-!$ !stanbul Bölge Temsilcisi Faruk j

Büyükkucak, bu geli$melerden haberim yok, biz Kazl"çe$meye gitmeyiz il
-·"diyerek, Vilayete giden heyete kat"lmad". J

Bir gün önce Kazl"çe$me önerisini getiren Vilayet de sabah li
oras"n"n da olamayaca%"n" aç"klad". :!

Bu noktadan itibaren ipler koptu; Türk-!$ Ça%layan için ba$vuru 1
yapt", Hak-!$ çekildi, D!SK ve KESK yeni bir alan verilmedi%i takdir- j
de 1 May"s'ta Taksim'de olacaklar"n" ilan etti. :!

1 May"s'"n 4 örgüt taraf"ndan ortak bir mitingle kutlanmas" ;!
yönünde D!SK taraf"ndan yap"lan tüm giri$imler sonuçsuz kald". Her 1

"konfederasyonun genel ba$kan" ve ilgili yöneticileriyle birlikte kut- i
laman"n zeminleri üzerine defalarca görü$üldü. il

;:~

!yiniyet ve sab"rla yap"lan çal"$malar kar$"l"%"n" bulamad", Türk- 1.,
!$, !stanbul'da ortak bir kutlama için gerekli zeminin yarat"lmas"na kat- r,
k" vermedi. Devlet görevlilerinden daha fazla yasalara sar"ld", hak ve !
özgürlüklerimizin k"s"tlanmas"na seyirci kald". t

!stanbul Valili%i, çözüm üretmek yerine mevzuat"n arkas"na s"%"n- (
may" tercih etti, gizli ve aç"k bask" ve korkutma yollan denendi. !

Tart"$ma bir anda yay"ld", konuyla ilgili Ba$bakan ve !çi$leri
Bakan"yla görü$meler yap"ld".

-;~

1
1Belirsizlik ortam"nda D!SK ve KESK ortak bir duru$ sergileyerek, ,
1yeni alan taleplerini yineledi, TMMOB ve ITB bu konuda yak"n des- 1

te%ini gösterdi. )
Uzun mesafelerden yola ç"kacaklar için bir yer gösterilmesi zorun- ~

lulu%u ortaya ç"kt"%"nda, ba$"ndan itibaren birlikte hareket edilen siyasi ]
1

"",--""•-·-,-""·· ··""--• """"_. ..""""v""·--•--·-·-•---.--,""·v""'•·-,-.,""---«""·-•,_•_""~"""'--.."'"---.'""•·-""--x""·,-·""'---,""---,."'"c-c""-,-·-,-.""--- _.,..•.,""---,"'",_,"", -"'"·-,,.•-., •111-·-·-""--"""""""··.·.·""-,-,"'",-,,""'-,-""---•·· •""-,·""·-,,"",-c:"'"-,··c•···<"'"'-»,"'"·,-,-"'"·:·«"'"-\,--■."lf••v;cl
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r. partiler ve devrimci, demokrat kitle örgütleri temsilcileriyle 1 May"s'ta

1
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Saraçhane'de bulu$ma karar" al"nd" ve ilan edildi.

Toplumu germe ve y"ld"rma giri$imleri bo$a ç"kt"

D!SK, KESK, TMMOB ve TTB taraf"ndan sürdürülen 1 May"s
mücadelesi, çe$itli çevrelerce toplumu korkutma ve y"ld"rma kampan-
yas"na dönü$tü.

Sab"rl" ve kararl" mücadele ile tüm bu giri$imlerin kar$"s"nda
duruldu. Kimileri 1 May"s'ta alan tart"$mas"n"n anlams"zl"%"ndan, kimi-
leri süreçten habersiz i$çileri bölmekten söz etti.

Birileri olay ç"kaca%"ndan, sorumlular"n hesap verece%ini söyledi
durdu.

Sorunun özünde;

Toplant" ve gösteri yürüyü$leri yasas"n"n temel hak ve özgürlük-
i lerimize getirdi%i s"n"rlaman"n,
J:
!:
;'.:

Yönetimlerin taleplerimize duyars"zl"%" ve çözümsüzlü%ü oldu%u
gözlerden kaç"r"ld".

Dü$üncemizi ifade edebilmenin bir yolu olarak toplant" ve
rf yürüyü$ hakk"m"z" özgürce kullanma talebimizle yüründü.

t
f Yarat"l"nak istenilen korku çemberi ve kaos ortam"na ra%men, tav-
f nn" demokrasiden, özgürlüklerden, bar"$tan ve karde$likten yana koyan-
l lar 1 May"s'ta Saraçhane'de topland".

~· Saraçhane'nin seçimi de son derece anlaml"yd"; Türkiye i$çi s"n"f"
J hareketinde önemli bir dönüm noktas"na tan"kl"k etmi$, tarihsel öneme
f sahip bir aland".
f.:r Ve Saraçhane bir kez daha i$çi s"n"f"n"n tarihsel bir dönemecine,
r:·
",.·.• hak ve özgürlük mücadelesine tan"kl"k etti.
, Sabah"n ilk saatlerinde panzerlerin, özel giysili polislerin i$gal et-
~-r ti%i parklar giderek emekçiler taraf"ndan doldurulmaya ba$land". K"sa bir
! süre sonra yol trafi%e kapand", polisler parklardan çekildi. Alan ve yol-
tf lar emekçilere kald".
.,
«."~-.?;
1
f:i·~1i
!..;.;:,,¼· ¼Y/2'//,'rM..~1/i'@/.i'."¼'i'.-:i/)';,;,;,;yi,·~~Y/i;,;y;,;,;r;::,,;,;,,q,1.,,:·,,;,,;,fü,;-,"~::,,,4¼;¼;,";X-;,;;,";~~,;;:'/.;~;,,;;;,,;;:;~::.:;:::"iM:i-:i-:'.7,"..j,-;,/,;,,!,.-..;i,h;'!//.:x~;.!,;0;!;:;',,!:,;:j.;..:,Y/.:.;:ü~Y.~•~;.;.;:;;;;;:;;::;:;:,~;.:..;.X-::;:.·· "

1 May"s i#çi s"n"f" için tarihi bir alanda özgürle#ti

Bir anda ortaya ç"k"veren pankartlar"n arkas" h"zla doldu, kimse
ne oldu%unu anlayamadan Fatih camiine kadar heryer insan seliyle kap-
land".

322 D!SK 12. Genel Kurulu



1 May"s resmi tatil olsun talebiyle Ankara'dan yola ç"kan /i
KESK'liler ve D!SK'li yöneticileri saat 10:00'da Taksim'de bulu$tu. !
Atatürk An"t"na 1 May"s çelengi konuldu, Kazanc" Yoku$unda can veren ;l

:11 May"s $ehitleri an"s"na karanfiller b"rak"ld". f
D!SK ve KESK yöneticileri Saraçhane'ye geldiklerinde co$kulu )

bir kitle ile kar$"land".

l May"s mar$" hep birlikte söylendi, sloganlar gö%e yükseldi.

Alandaki ilk konu$may" KESK Genel Ba$kan" Sami Evren yap-
t". Evren, konu$mas"nda; iktidar"n kamu reformu ad"yla ba$latt"%" sal-
d"r"ya kar$" mücadelenin sürece%ini, Irak'" i$gal eden ABD ve müttefik-
lerinin bata%a sapland"%"n", emekçilerin sava$ örgütü NATO'ya !stan-
bul'un kap"lar"n" kapataca%"n" ve 1 May"s'"n birgün mutlaka Taksim'de
kutlanaca%"n" vurgulad".

D!SK Genel Ba$kan" Süleyman Çelebi ise yapt"%" konu$mada ser-
mayenin eme%i kölele$tirmeye dönük sald"r"lar"n", sosyal devletin tasfiye
edilmek istendi%ini, Büyük Ortado%u Projesi ile Irak'"n i$galinin yayg"n-
la$t"r"laca%"n", i$çi s"n"f"n"n bu 1 May"s'ta s"n"f hareketinin önemli bir
ba$lang"ç yapt"%" Saraçhanede yeniden do%du%unu dile getirdi.

Konu$malar"n tamamlanmas"n"n ard"ndan iki koldan Yenikap"'ya
yürüyü$e geçildi.

Yol boyu binalarda, geçit üstlerinde, yol kenarlar"nda biriken !s-
tanbullular"n alk"$lar" aras"nda ilerleyen kortejler, sloganlarla halk" selam-
lad"lar.

Dalgalanan bayraklar,
Yenikap" Meydan"na ilerleyen
durmaya ba$lad".

1 May"s türkülerle, halaylarla kutland"

söylenen mar$lar, at"lan sloganlarla
kortejler k"sa bir süre içinde alan" dol-

Bir biri ard" s"ra alana yerle$en i$çiler, kamu emekçileri, emek-
liler, gençler hemen halaya durdular.
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)j Gümü$'ün türküsünün ard"ndan al"nan kararla,
tt lamas"n"n sona erdi%i ilan edildi.
"::

!,_:_:,•, :::: ;::::~:::$::1::d;:r:::~:n~~ Nisar"'daki toplant"s"n-
. da al"nan karar do%rultusunda harekete geçen emekçi ve meslek örgüt-
f !eri bulunduklar" illerde olu$turduklar" ortak komitelerle I May"s'" ör-

!

1 May"s kut-

gütlediler.

Diyarbak"r'da da t"pk" !stanbul'da oldu%u gibi 1 May"s'"n kent-
yal"t"lmas" giri$imlerine kar$" duruldu. Oradaki fark, !stanbul'da ol-! ten

jj):l maz diyenlerin Diyarbak"r'da ortak duru$ sergileyebilmesindeydi.
l Da%kap" önünde yap"lmak istenilen bas"n aç"klamas" emniyet güç-
f· lerinin $iddetiyle kar$"la$t". IO0'ü a$k"n ki$i gözetim alt"na al"nd".! Ya$anan birkaç küçük olay"n d"$"nda tüm ülkede I May"s, dün-
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6- MAL! RAPOR ·:1
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Konfederasyonumuzun 11. mali dönemi 12. Genel Ku- J
rul haz"rl"klar" nedeniyle 30 Nisan 2004 tarihinde sona er- 1

::"
dirildi. ;1!

Dönem içindeki çal"$malar, 11. Genel Kurulumuzda j
kabul edilen bütçe esaslar" çerçevesinde, Tüzük ve yönetme- 1

j
lik hükümleri do%rultusunda, ilgili mevzuata uygun olarak !

:;
:i{
]

Sunu#

maktad"r.

yürütülmü$tür.
::

Bilindi%i gibi Konfederasyonumuzun bütçeleri, sendika- i
j

lar"rn"z"n mali olanaklar", örgütlülükleri dikkate al"narak ve J
Jyine sendikalar"m"zla yürütülen ortak çal"$malarla haz"rlan- 1
i:";"Asgari harcamalar temel al"narak haz"rlanan bütçelerin, :"

sendikal mücadelenin gereklerine uygun biçimde bir gelir-gi- 1
:":"
jBu nedenle, Konfederasyonumuzun düzenledi%i veya ,"
':lkat"ld"%" birçok etkinlik ve eylem için ayr"ca bütçeler olu$- 1

turulrnakta ve sendikalar"m"z"n katk"lar" istenmektedir. f
1Dönem içerisinde genel hatlar"yla bütçe kriterlerine uy- ,

gun bir çal"$ma yürütülmü$se de kimi yönlerden bütçenin J
.;:

tümüyle uygulanmas" mümkün olmam"$t"r. "
Öncelikle gelirler yönünden bak"ld"%"nda bütçede öngö- l

rülen art"$lar"n gerçekle$tirilemedi%i ilk yap"lacak tespitler 1
:l
J::~

Yine bütçede olmamas"na ra%men 2001 y"l" gelir-gider :l
cetveli incelendi%inde yönetici giderleri fasl"n"n aç"ld"%" gö- 1

J
'.1
JJ

•,,•,•,•,•·.·.·.·••.·.•.·.•····•···•,•w•y•<;•¾•,.~,,•,,•,,•,•,,•,•v•,,•~··•c•,,•.····.••,.•p•w·•=•«,·•,,·•x•¼,•,•x•v•-•,•Y•··,•w•,•·•·•~<~F~

der dengesine oturmas" mümkün olmamaktad"r.

aras"nda yerini alacakt"r.

rülecektir.

D!SK 12. Genel Kurulu 325



f Bilindi%i gibi 11. Genel Kurulumuzda D!SK Yönetim
::;-1 Kurulunda görev yapanlar"n ücretlerini sendikalar"ndan alma-
m lan karara ba%lanm"$t".

Ancak Genel Sekreter Murat Tokmak'"n ücret talebi
! Yönetim Kurulumuzda ele al"nm"$, üyesi oldu%u Birle$ik
I Metal-!$ Sendikas" yönetimi ile görü$meler yap"lm"$ ve se-
t
t nuçta{
;; rilmi$tir.

f,,__:,.,,•••-•. Eldeki k"t olanaklar son derece verimli biçimde kul-
' lan"larak daha önce büyük sorun olan çe$itli borçlar bu
" dönemde kapat"lm"$t"r.ft
I Konfederasyonumuzun D!SK Heryerde Kampanyas"yla
l{ her i$çinin yakas"nda bir D!SK rozeti çal"$mas" olumlu
1 sonuç vermi$, haz"rlanan iki tip D!SK rozetinin sat"$"yla
! üyelerimiz ile Konfederasyonumuz aras"ndaki dayan"$ma
:::-

( güçlendirilmi$ ve bu yolla önemli katk" sa%lanm"$t"r.

!) Bunun d"$"nda Esen.kent, R"fat Ilgaz Aç"k Hava
[t Tiyatrosunda düzenlenen Dayan"$ma Gecesi ile de
fl Konfederasyonumuza mali destek yarat"lm"$t"r.
\ Mali sistemde meydana gelen de%i$iklikler izlenerek
j 2003 y"l" içinde tek hesap sistemine geçilmi$, bu nedenle
~ bilanço ve gelir-gider cetvellerinde de de%i$ikli%e gidilmi$tir.
l
l
i, taraf"ndan ayr" hesaplarda izlenmi$ ve ilgili belgeleri titiz-
I
f likle tutulmu$tur.
"•i 11. Dönemin bilonço, gelir-gider cetvelleri ve 30 Nisan
1 2004 tarihi itibariyle ana hesap plan" ekte sunulmu$tur.
'-~•tr"'~
'z:
·t.1!1!~,·~1"'-',.v✓ ,.,!!!!!!!·;;,;w.;!!!!!!!:,,,.v,1,!!'!!w/4!'!!'!,..,7!"""zw.""':;,✓."~""""""".,,;,✓,IIIII!- ~✓-"""'·.;7';,..!'l!'l¼'.,.✓.l!l!!w,;,✓,!!'!'l·;,:,,«!'!!'!:?l:-.:"""""""v#";!'!!'!·,;,✓ ,-l!!ll'w,al!l!!v;,;,;,;::11!!!·m.!l.'!l.:,:~!/2"'-'w;.,✓ ,ll!'!'rx•:.-».!'!'!!;;,✓ .i..:!!!!!!!.v;,;,.-;!'!!'!.,.,.;;-✓,ll!'!'-!:,;,/.,!'!1!!~».!!!!!!!,-,!!!!!!!;,;.r7,-!'!!'!.1;:,✓,ll!'!'!:,.,.✓.«•,..,✓,,.1!1!!~.,,..;x•·..~u•;,,.;.::-l!l!!"°;:::•.:;;:x•;;;;;;.••❖ x:.M,.»:.;."""·:.:-:::-'"-"'·;::;;:;"""""".;;;~
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kendisine oy çoklu%u ile ücret ödenmesi karar" ve-

Gerçekle$tirilen ortak projeler, Mali !$ler Dairemiz
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ji, D!SK
t TÜRK!YE DEVR!MC! !#Ç! SEND!KALARI
i KONFEDERASYONU'NUN 2003 YILI GEL!R G!DER TABLOSU-r
l
i!
il
l;
!
}>
k

i~
f;~:
t·:~

Gelir
!HE Proje Gid 503557.727

M.Prs. Üc. Gid 34.478.977
M.Prs. !kra. Gid 9.593.206
M.Prs. SSK !$v, P. 9.103.197
!$sizlik Sig. !$v. P. 552.884
K"d. ve !h. Taz. 13.997.993
Yemek Giderleri 5.445.175
Prs Yol Yar. Gid. 4.673541
Yön Yurt D"$" Har. 563.743
K"rtasiye Giderleri 2.415.947
#ehiriçi Yol Gid. 1.103.150
Telefon Giderleri 22.157.454
Is"n. ve Ay. Gid. 18.121.728
Bak"m Onan"n 3.957.823
Su ve Tem. Gid. 2.318.672
Konak. ve Yol Gid. 18.201.771
Top. Seminer Gid. 6.751.010
Kur Fark" Gideri 11.949.899
Miting Giderleri 11.009.919

Gider
Aidat Gelirleri 270.228.355

Roz Sat"$ Gel. 48.283.659
Dayan"$ma Gel. 35.163.776
G. Kar. MEDA F. 28.082.146
G.Kar.1 May+D!SK-AR 47.322.819
Ban. Fa.-Kur Gel. 7.678580
Dön. Gel.-Gid. Far. (-) 379534.483

-;.::
l

":
1
[{

f!r.
ftt

1ttr
f1 Yurt D"$" Kon. Gid. 10.234.258
t 1 May"s Giderleri 8.226.769
i.r, Bilg. Leasing Gid. 1.595.000
t.'t Avr. Bölge Tem. Gid. 1.548.770
~f Ank. Bölge Gid. 4.381.600
~:;

f Ant. Bölge Gid. 5.694.022
f H

k Ust Kur. Aidat Gid. 57.189.665
f E%itim Giderleri 21.653557
.t .
l Ikram ve Tem. Gid, 3.559.406
ft Oto Yak"t Giderleri 17.015.389i Di%er Giderler 5 .241.566
~f Toplam 816.293.818 Toplam 816.293.818
1;;
~r:
?:..
iu/;//4;.q,1,1,;!y✓,:;!,-»'////,-W,:,';)ft;q,!y/4,)"////.i,,:;.!,yÜ//✓ ✓ ✓-·y_.'w,i'///.¼'o'#'//,1/qç<,1,1;,1,1///U✓ll<'Y.I//Q;!.-;,p,!/2;,-&..-:1'✓u;,'/.!;,'/,.;,❖ 7Mi',l/!'h;,✓ .,-Q"h;,:.;,✓,~~•«✓ .-:~,,:;-~;-r~;-;.;-;,;.;-;_::.-;,!;i•::;-;,;-;,;,;,:•

334 D!SK 12. Genel Kurulu



00
00
O\!q
N
C"l

00
00
O\!q
N
C"l

"r"o
"l

~
N

.....
t.),,ga-

C"l !r!

"'o"N....
"I
tn

~..,.

"'c!N....
"l
tn
00-,!;..,.
!--
""o"
N....
"I

~..,.

D!SK 12. Genel Kurulu 335



TÜRK!YE DEVR!MC! !#Ç! SEND!KALARI
KONFEDERASYONU'NUN

01.01.2004-30.04 2004 GEL!R-G!DER TABLOSU
j Gelir
l !HE Proje Gid

f ~:::: t.G~~d
it MPrs. SSK !$v. P.
~ !$sizlik Sig. !$v. P.
\ Yemek Giderlerir,. Prs Yol Yar. Gid.ii
l ~::et;::"1~i::r.

Gider

Kira Giderlerii
/ K"rtasiye Giderleri
f! #ehiriçi Yol Gid.
" P1T ve Kar. Gid,
t Top. Sem. Gid.
l Kur Fark" Gid.
i Telefon Giderlerir
\ Is"n. ve Ay. Gid.
Bak"m Onar"m

188.691.651
19.190.454
4.906.735
5.088.548
237.703
2.725.118
2.000.000
402.414
3.858.600
576.923
1.291.795
474.650
810.598
5.155.000
10.639.125
6.130.020

r
1 ~:n:. T;em~~id~id.
! Vergi ve Noter Gid.
,, Gazete ve Dergi Gid.
} Miting Giderleri
lf Sig. ve Poliçe Gid.
? Temsil
?,:f Yurt D"$" Kon. Gid.
r1 Avr. Böl. Tem. Gid.
f.• Ank. Bölge Gid.
t Ant. Bölge Gid.
i E%itim Giderleri
; Oto Yak.-Bak. Gid. 3.962.410i Di%er Giderler 1.049.967
~ Dönem Gel-Gid Fark 12.440.903
f Toplam
t.
f

.l..,,1//,w,,W//,1:;4.r.:.»;:w;;:;;,✓,;;,-/hl.¼'/th,,;;,...,,./h',¼,:::;;,,!;Z,;;1/,".!;Y,i;,"//✓//..-;t,!i,:,;;,;,;::;:;:;,;;:,;-,.;,..,;,~;i...;:;;,h;;r;,,,;;i;;,-,;;~M;!h/!;Y..;w,;i;»:0w..Yu;;·::;.,;:;:-✓.;-,:,_.;;;:;:-;;;•;,~;:;;;;;i;;;;;-;;,;;;::i.::i;:::~»:•>

5.530.766
3.687.828
968.120
4.903.003
795.260
422.000
8.107.347
1.336.197
2.236.665
3.239.463
195.000

1.580.000
2.172.795
4.708.264

309515.322

Aidat Gelirleri
Roz Sat"$ Gel.
AB !HE Proj. Katla
G. Kar. havale
D!SK-AR kat"l"m
Banka Faiz
Av. Böl. Tem. Kat.
Ta$"t Sat"$ Geliri
Genel Kurul Kat.

66.745.288
9.890.569

206.984.350
9.135.000
3.495.600
956.740
1.125.000
3.162.775
8.020.000

Toplam 309.515.322
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frr
[ 30.04.2004 Tarihli kasa mevcudunu göstermekte olup,
.>:.

j1' bakiyesi 2.766.295.233.- TL.'d"r.
1 2- ALINAN ÇEKLER
": Üye sendikalar"m"zdan ald"%"m"z ve henüz tahsil edile-
li meyen vadeli çek bedelleridir. Dönem sonu bakiyesi
('.f 30.934.634.488.-TL.'d"r.
t
f 3- BANKALAR HESABItrr

D!SK
TÜRK!YE DEVR!MC! !$Ç! SEND!KALARI

KONFEDERASYONU
30.04.2004 TAR!HL! B!LANÇOSU HAKKINDA

AÇIKLAMALAR

A: AKT!F HESAPLAR

1- KASA HESABI

Bankalarda bulunan vadesiz hesaplar"m"z ile döviz
f hesaplar"m"z" göstermekte olup dönem sonu bakiyesi
:;::- .! #.?4~~-~~~~ARDAN ALACAKLAR

1 Tüzü%e göre tahakkuk edilmi$ üyelik aidatlar"ndan
1 olu$maktad"r. Dönem sonu bakiyesi 4.421.556.918.585.-
f TL 'dt . "r.
i 5- VER!LEN S!PAR!$ AVANSLARI,.
~ Faturas" gelmemi$ giderler için ödenen avanslar"
fi göstermektedir. Dönem sonu bakiyesi 6.139.500.000.-TL.'d"r.

t 6- SEND!KALARA VER!LEN AVANSLAR
":
8
"filen

Üye sendikalar"m"za örgütlenme ve dayan"$ma için ver-
miktarlar olup dönem sonu bak.iyesi 11 .491.244.548.-
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7- !$ AVANSLARI J.

Yürütülen çal"$malar için verilen belgeleri gelmemi$ 1
avanslar" göstermektedir. Dönem sonu bakiyesi 184.240.000.- i
TL 'd J. "r. i

• . . ;!
8- VERIT.,EN DEPOZiTO VE TEMiNATLAR i
Bo$alt"lan R"za Kuas Sendikalar Binas"'nda bulunan j

Konfederasyonumuza ait mobilya ve bir k"s"m evraklar"n 1
muhafaza edilmesi amac"yla tutulan depo için ödenen 500 :f

EURO kar$"l"%" depozito bedelidir. Dönem sonu bakiyesi 1
816.000.000.-TL.d"r. ~

,f.

9- ARAZ! VE ARSALAR {::;
'~

Hazineden al"nan arsa irtifak hakk" ön ödemesidir. l
Bakiyesi 1.000.000.000.-TL.'d"r. 1. . . }

10- MAKiNE VE TEÇHiZATLAR iNSAN ~,.
HAKL.PROJES! 1

'~
Yürütmekte oldu%umuz !nsan Haklan Projesi için al"- 1

nan_ Demirba$ kay"tl~" göstermektedir. Dönem sonu bak:i- !
yes" 5.841.000.0~0.-TL. d"r. ]

11- DEMiRBA$LAR 1
Genel merkez ve temsilciliklerimize al"nan mobilya i

mefru$at, büro malzemeleri, makine ve cihazlardan olu$mak- 1
tad"r. Al"nan tüm demirba$lar Konfederasyonumuzun Bak"r- !

l
köy 13. Noteri 30.03.93 tarih ve 14596 yevmiye numaras" ~
ile tasdikli Demirba$ E$ya Defterine kay"tl"d"r. Dökümü mi- 1
zanda olup dönem sonu bakiyesi 26.785.658.932.-TL.'d"r. 1

l
j
ij
1
J
1:~
1i

..-~~:;.;,;,....;;;;;v,,.;;,;,;:;.,;";:;,;:;.;.;,;.;,:,;.;-;:;-.,;;.,:.;-;:~;:;,;:•:.,:-;::,;-.x-i;-;-;,.;,~-:~;.;.,:._.;.;-;.,:;;-.;;;;..;:;,,;;;.;.;,,....-...;.;,.;_.,:.,;.;,.::~-~;;;......._\\.\:'ô,~:-..-...;,;:;:;.....:.;:;;,-.;.,:.;_~.,:\:~,..;_,;:-;-;::,•. -~x«,;..;, ;....,...;~'}..._,...-:,-;.;.,,;.:,..;..,;,:i,......,..-..,,,,x"'''..;,,~«:.«s..:<$;...l
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" ·-

B: PAS!F HESAPLAR

1- SATICILAR
Faturalar" geldi%i halde. henüz ödemesi yap"lmam"$

I hesaplar" göstermektedir. Dökümü mizanda olup dönem sonu
1 bakiyesi 32.064.988.051.-TL.'d"r.
1 2- PERSONELE BORÇLAR
;::.!; Personele ödenmeyen tahakkuk etmi$ ücret ala-
t caklar"ndan olu$maktad"r. Dönem sonu bakiyesi
li 2.540.205.080.:TL.'d"r.. .
t 3- VERiLEN SIPARI$ AVANSLARI
:,;,

f Harcama belgeleri geldi%i halde ödemesi yap"lmam"$
i: avanslar" göstermektedir. Dönem sonu bakiyesi

"
1522~:f=:~::::L:tarlan
il göstermektedir. Dönem sonu bakiyesi 13.020.452.969.-
i TL.olup dökümü mizandad"r.
~'.•

i 6- ÖDENECEK VERG! VE SSKtf Vergi ve SSK borçlar"n" göstermektedir. Dönem sonu
~ bakiyesi 12.952.086.891.-TL.'d"r.
;:::

1 7- SEND!KA A!DAT TAHAKKUKLARI
fi Üye sendik.alan"n"zdan henüz tahsil edilemeyen,
f Tüzü%e göre tahakkuku edilmi$ üyelik ödentilerini göster-
i mektedir. Dönem sonu bakiyesi 4.354.811.631.085.-TL.'d"r.

[ 8- VARLIK HESABI
;;
t"f Konfederasyonumuzun demirba$ varl"klar"n" göstermek-
f tedir. Dönem sonu bakiyesi 24.318.487.132.-TL.'d"r.
>
~.:::

[,..,-,,, ,",✓,;;;,✓ ,;;,;,7_,;;..,.;,#,;,,,,,r;,,;-,✓,,,,;r,,";;,.:-U,✓->w,-,,,;;,;;;;-;;,;,;;,;;;~;;;;;»;X<,«"..s";-;7,;;;,;;;,✓;;;;;;;ii;;;,,,;::;,;;,:<c'>>;,>,,.;;:«w✓ ,;;;;.,,:,.,,;;,;:c;,;,;;;;,
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9- GEÇMIS YILLAR KARLARI
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1tr
l

t
f
:::.f Üye sendikalar"m"z"n üyelik aidatlar" için yapt"klar"
j ödemeleri göstermektedir. Dönem sonundaki al"nan aidatlar
!; toplam" 66.745.287.500.-TL.'d"r.

!t 2- D!' ER GEL!RLER
j! "Herkes için bütün insan haklan" ba$l"%" alt"nda
i- •l "DISK üyelerinin insan haklan duyarl"l"%"n" art"rma"y" he-
1 defleyen ve k"saca "!nsan Haklan E%itimi" olarak an"lan
f proje nedeniyle yurtd"$"ndan gelen katk" pay", rozet sat"$la-
::::f n, dayan"$ma gelirleri ve di%er etkinliklerimiz için sendika-
j lanm"zdan al"nan gider paylar"ndan olu$maktad"r. Dönem so-
:'.:t nu bakiyesi 241.813.306.323.-TL.'d"r.
1 3- FA!Z GEL!RLER!
"1 Bankalardaki vadeli ve vadesiz mevduat hesaplar"m"za
•1 tahakkuk etmi$ faizlerden ve döviz hesaplar"m"za ait kur
f farklar"ndan olu$maktad"r. Dönem sonu bakiyesi
! 956.728.481.-TL.d"r.!
..~~:
"t
ft·
?-

i
~·
r
t6;:r. W!'k/.¼°/i'd-'M;!4W✓/✓ ;ilH,❖ .,;i;;!;.;;-✓.W///., 1/(✓#:1/#'//Ü#'✓.#/).-'Q~;;;.::;.wi'#),#;;;;,-J;;;!;;!;;q;;;,;-1Y...-.1,-..;;;,;t.i.!.!✓ ..~w,;.;,~;!u:•»»:~w.-;,:,:,x,:,;.;,-;;;;;.;:;;.;;»»»-✓✓.•:•:-:.::;{::,;.:;.;;:,:,:,;,;:~;-~:,:,;,:,;.;,~:-;:;.;:;.
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D!SK
TÜRK!YE DEVR!MC! !$Ç! SEND!KALARI

KONFEDERASYONU
30.04.2004 DÖNEM! GEL!R VE G!DERLER!

HAKKINDA AÇIKLAMALAR

A - GEL!RLER!M!Z
1- ÜYEL!K VE DAYANI$MA A!DATI
GEL!RLER!



B: G!DERLER!M!Z 1
«

1- !NSAN HAKLARI E' !T!M PROJES! G!DER- 1. ~

LERI l
1

!nsan Haklan E%itimi projesi nedeniyle proje kadrosun- (
da bulunan 4 personelin ücret giderleri, düzenlenen seminer, 1
toplant"; yay"nlanan bro$ür vb harcamalar" göstermektedir. }

'~Dönem sonu bakiyesi 188.691.651.336.-TL.'d"r. ;1
I

2- PERSONEL ÜCRET G!DERLER! j
i

Konfederasyonumuzun, genel merkez ve bölge temsil- 1
cilikleri personeline ödenen ayl"k ücret, ikramiye ve yasal J

'i
ödentiler olup dönem s_~nu bakiyesi 32.148.558.432.-TL.'d"r. j

3- PERSONEL ODENEK VE YOLLUKLARI i
'~

Personele ödenen yurtd"$" ve yurtiçi yolluk miktarlar" 1
ve yol giderlerini göstermektedir. Dönem sonu bakiyesi j
2.000.000.000.-TL.'d"r. 1

"l

4- YÖNET!C! ÖDENEK VE YOLLUKLARI j
~

Yöneticilere ödenen yurtd"$" yolluk miktar"d"r. Dönem f
sonu bakiyesi 402.414.487.-TL.'d"r. j

5- !DAR! G!DERLER !l
Konfederasyonumuzun genel giderlerinden olu$mak- 1.,

tad"r. Dökümü mizanda olup dönem sonu bakiyesi 1l
:i

61.408.327.771.-TL.'d"r. j
• • ::l

6- OTO YAKIT VE BAKIM GiDERLERi )
'~

Konfederasyonumuzun kullan"m"na tahsis edilen araçla- I
r"n yak"t ve bak"m giderlerini göstermektedir. Dönem sonu j
bakiyesi 3.962.408.839.-TL.'d"r. ~

1
j
1

"""""'-------------------""""'J
-::::::::;:::x:~~::;;;:;:;:;:»::.::::;;;-::.::.:.~::-::::i~;:.«::;;:;:;:;;.;..;;..; ;:;::;;:..;;:;;;:;:;:;:;,::;:;;.:;;;:;:;~::..:.::.::::..;;:. :.::.::.~::;:::::.;.>::;:;;.::.::::;:;::,,"\:.:❖ ::.:...,x,;..~:::;::.,;;::.;~\~;::.:::~...;;:..x::,;.:.,,.;,,;~:.:.;;.;·.-;:;;:::m-:,;;.x;;;,,-:..~--:.:::.,,;,.,..;,.,~i.~:i-~;:~:.::*;;:..:...-...;;~:_~;::,,.;.::-.if
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,·-----,
i)

! ;

~:;~
1 =~! Temsilcili%imiz'in kira giderlerini göster-
i'. mektedir. Dönem sonu bakiyesi 1.580.000.000.-TL.d"r.

1 ~!D~~"JA BÖLGE TEMS!LC!L!&! !DAR!
t
f::l Antalya Bölge Temsilcili%imiz'in kira ve
; giderlerden olu$maktad"r. Dönem sonu

i 2.172i:~~:~=::Ee:tim çal"$malar", yay"nlann$
~)i
; oldu%u gazete, dergi, bro$ür, ara$t"rma bültenleri ile düzen-
i lemi$ oldu%umuz seminer ve konferans giderlerinden
1 olu$maktad"r. Dönem sonu bakiyesi 4.708.263.648.-TL.'d"r.
r
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7- ANKARA BÖLGE TEMS!LC!L!&! !DAR!

di%er idari
bakiyesi
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