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SUNUŞ

Konfederasyonumuzun 16. çalışma 
dönemi, uluslararası ve ulusal 
düzeyde tam bir karmaşa ve 

yeniden biçimlenme sürecine tanıklık 
etmiştir.

12-13-14 Şubat 2016 tarihlerinde toplanan 
15. Genel Kurulumuzda göreve gelen 
Yönetim Kurulumuz olağanüstü koşullar 
altında yaşamaya mahkûm edilmiş, 
neoliberalizmin ve otoriterleşmenin 
kıskacındaki bir ülkede çalışmalarını 
sürdürmek zorunda kalmıştır.

Bu çalışmalarda DİSK; Tüzük ilkeleri, 
tarihindeki deneyim ve bilgi birikimi, 
Genel Kurul kararları doğrultusunda 
gerek tek başına gerekse uzun yıllardır 
mücadelede omuz omuza verdiği, başta 
KESK, TTB ve TMMOB olmak üzere, diğer 
emek ve demokrasi güçleri ile hakların ve 
özgürlüklerin savunulmasında kararlı bir 
duruş sergilemiştir.

Bu dönemde de DİSK, demokrasiye, 
barışa, emeğin temel haklarına sahip 
çıkmış, insan onuruna yaraşır çalışma 
koşulları ile demokrasinin ve barışın 
egemen olduğu bir ülke için halkı 
bilgilendirmekten alanlarda tepkileri 
dile getirmeye uzanan bir dizi eylem ve 
etkinlik gerçekleştirmiştir.

Karşı karşıya kaldığı zorluklara, örgütün 
kısıtlı olanaklarına ve her geçen gün 
boyutlanan baskı ortamına rağmen DİSK 
ayakta kalmış ve iktidarın tüm gücüyle 
ezmeye çalıştığı toplum kesimlerinin 
yanında durarak, direnişlerine katkı 
vermiştir.

Bu dönemde darbe girişimleri, rejim 
değişiklikleri, ekonomik kriz, iş cinayetleri, 

depremler, ekolojik felaketler, kadın 
cinayetleri, toplumun susturulmasını 
amaçlayan tutuklama ve davalar, işçi 
sınıfının güvencesiz istihdamına dönük 
değişiklikleri, kıdem tazminatı hakkını 
geriye götürecek girişimler gibi çok sayıda 
olay meydana gelmiş ve DİSK bu olumsuz 
gelişmelere karşı mücadele vermiştir.

DEMOKRASİ, ADALET VE BARIŞ İÇİN 
MÜCADELE

Bir önceki Genel Kurulumuzun toplandığı 
Şubat 2016 öncesinden başlayan 
rejim değişikliğine yönelik adımlar bu 
döneme damgasını vurmuştur. Türkiye 
adım adım demokrasiden daha fazla 
uzaklaşmış, otoriter ve baskıcı rejim 
kurumsallaşmıştır.

Muhalefete, eleştiriye tahammülsüzlüğün 
bir sonucu olarak 15. Genel Kurulumuzda 
iktidarı eleştiren slogan atanlar hakkında 
soruşturma ve dava açılmıştır. Bu davalar 
16. Genel Kurulumuza hazırlandığımız 
süreçte hala sonuçlanmamıştır.

Bu dönem ifade özgürlüğünün, 
örgütlenme özgürlüğünün, toplantı ve 
gösteri yürüyüşünden grev hakkına kadar 
tüm hak ve özgürlüklerin ağır baskı altına 
alındığı bir dönem olarak tarihe geçmiştir. 
Türkiye gazetecilerin, akademisyenlerin, 
seçilmiş milletvekillerinin ve belediye 
başkanlarının hapse atıldığı bir ülke haline 
dönüşürken; parlamenter demokrasinin, 
güçler ayrılığı ilkesinin, seçme ve seçilme 
hakkının son kırıntıları da ortadan 
kaldırılmaktadır. 

Mayıs 2016’da yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması 
ile başlayan “seçme ve seçilme 
hakkı”na yönelik saldırılar dönem 
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boyunca sürmüştür. Seçilmiş belediye 
başkanlarının yerine kayyımlar atanmış, 
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde halk 
“kayyım”ları sandığa gömmüş, iktidarın 
buna yanıtı yeniden kayyım atanmak 
olmuştur. Seçimlere girmesinde yasal bir 
sakınca görülmeyen belediye başkanları, 
seçimleri kazandıklarında görevlerinden 
alınmış ve birçoğu tutuklanmıştır. 

Halkın seçme ve seçilme hakkına yönelik 
birçok ihlalin, YSK eliyle gerçekleşmesi 
ise “güçler ayrılığı”nın ortadan kalktığı 
bir rejimin ağır sonucu olarak tarihe 
geçmiştir. İstanbul’daki Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı seçimlerinin 
hukuksuz bir kararla yenilenmesi 
yeni rejimin karakterini göstermesi 
açısından döneme damgasını vuran 
olaylardan biridir. Ancak bu yerel seçim 
süreci sadece rejimin antidemokratik 
karakterini değil aynı zamanda 
halkın tepkilerini de açığa çıkarmıştır. 
Uygulanan baskı politikasına yönelik 
tepkiler 31 Mart 2019 tarihinde yapılan 
yerel yönetim seçimlerinde iktidarın 
gücünü sarsacak boyuta ulaşmıştır. 
İktidar tarafından çok önemsenen 
İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlıkları büyük bir çekişmenin 
odağı haline gelmiştir. Seçim sonucunda 
üç büyük kentte İstanbul, Ankara 
ve İzmir’de büyükşehir belediye 
başkanlığı seçimlerini iktidar kaybetmiş, 
kayyım atadığı belediyelerin ezici bir 
çoğunluğunda da ağır bir yenilgiye 
uğramıştır. İstanbul seçimleri, yapılan 
itirazlar sonucu yenilenmiş, CHP adayı 
Ekrem İmamoğlu farkı daha da artırarak 
seçimleri kazanmış; halk kendi iradesinin 
gasp edilmesine karşı güçlü bir tepki 
ortaya koymuştur.

Temel hak ve özgürlükleri yok sayan, 
halkın seçme ve seçilme hakkına 
yönelik ihlallere kadar uzanan rejim 
değişikliğinin gerekçesi olarak 15 Temmuz 
2016’daki darbe girişimi gösterilmektedir. 
Demokratik siyaseti sekteye uğratan 
bütün darbelere karşı tereddütsüz 
tutum alan DİSK, 15 Temmuz darbe 
girişimine ilk günden karşı durmuş, 
darbecileri lanetlemiş, askeri darbelerin 
panzehirinin gerçek bir demokrasi, adil 
bir hukuk devleti, örgütlenme ve ifade 
özgürlüğü, güçler ayrılığı ilkesi ve güçlü 
bir parlamenter demokrasi olduğunu her 
fırsatta dile getirmiştir.

Ancak darbe girişimi sonrası yaşanan 
gelişmeler, maalesef demokrasinin temel 
ilkeleriyle taban tabana zıt bir manzara 
açığa çıkarmıştır. Hükümet darbecilerin 
kapatmak istediği ve darbeye karşı 
hep beraber direnen Meclis’i işleterek 
darbeyle mücadele etmek yerine 
Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etmeyi tercih 
etmiştir. İlan edilen OHAL dahi amacından 
saptırılmış ve Anayasa ihlal edilmiştir. 
OHAL uygulamasının hukuksal sınırları 
aşılmış, KHK’ler Anayasa Hükmünde 
Kararnamelere dönüşmüş, Meclis’in 
yasama işlevi büyük ölçüde sınırlanmış; 
OHAL dönemi Anayasa’yı askıya alan bir 
baskı rejimi olarak yaşanmıştır.

Bu süreçte Hükümet, KHK çıkarma 
yetkisini kullanırken anayasal sınırları 
aşmış, TBMM’nin iradesini gasp etmiştir. 
OHAL’in ilan edilme amacı ile ilgisi 
olmayan bir dizi konuda düzenleme 
yapılmıştır. Bunlar arasında İşsizlik 
Sigortası Kanunu’ndan Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na, Kamu 
Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme 
Kanunu’ndan taşeron işçilerin kadro 
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düzenlemesine kadar çalışma yaşamını 
ilgilendiren ancak OHAL’in ilan edilme 
amaçlarıyla alakasız pek çok örnek 
bulunmaktadır.

TBMM’nin iradesini gasp etmenin yanı sıra, 
genel olarak muhalif olan, Hükümet’in 
politikalarına itirazı olan herkesi 
susturmaya, sindirmeye yönelik bir 
araç olarak kullanılan OHAL uygulaması, 
çalışma hakkı ve sendikal haklar başta 
olmak üzere çalışma hayatında da ağır 
sonuçlar ortaya çıkarmıştır. 

Rejim değişikliğine ilişkin süreç, AKP ve 
MHP tarafından Meclis’e getirilen Anayasa 
değişikliğinin ardından 16 Nisan 2017’deki 
referandum ve 24 Haziran 2018’deki 
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili 
genel seçimleri ile temel hatlarıyla 
tamamlanmıştır. 

Rejim değişikliğiyle Cumhurbaşkanı aynı 
zamanda yönetim yetkisine kavuşmuş, 
sınırlı birkaç alanın dışında hemen her 
konuda kararnamelerle ülkeyi yönetme 
gücü almış, parti ile organik bağa 
sahip olmuş, yargı ve seçimler dahil 
hemen her kamu kurum ve kuruluşun 
yönetimini belirleme iradesini eline 
almış, bütçe konusunda bile Meclis 
dışarıda bırakılmış, Meclis’in denetim 
yetkileri kısıtlanmıştır.

DİSK sahip olduğu demokrasi ve hukuk 
anlayışı nedeniyle iktidar ortaklarının 
halka dayatmaya çalıştığı bu rejim 
değişikliğine, darbe girişimine ve 
bunu bahane ederek olağanlaştırılan 
olağanüstü hal rejimine karşı yaygın 
bir kampanya gerçekleştirmiş, bu rejim 
değişikliğinin işçi sınıfının yararına 
olamayacağını anlatmıştır.

DİSK 2016 yılında İzmir’de darbeye, 
diktaya, olağanüstü hal yönetimlerine 
karşı demokrasiyi ve cumhuriyeti 
savunmak için; İstanbul’da faşizme, 
darbelere, savaşa karşı demokrasiyi 
ve barışı savunmak için düzenlenen 
mitinglerde yer almıştır.

2017 yılındaki Anayasa referandumunda 
“Memleketin ve İşçilerin Geleceği için 
Hayır” kampanyası düzenleyen DİSK, 
işçilerin gerçek taleplerini gündeme 
getirmiş, “Emeğin Hayırı”nı örgütlemeye 
çalışmıştır. İşsizlerin, emeklilerin, 
köylülerin, işçilerin, kamu çalışanlarının 
ve öğrencilerin ekonomik, demokratik 
haklarını geliştirecek değil aksine 
geriletecek bir Anayasa değişikliğine 
“Hayır!” diyen DİSK’in geliştirdiği bu 
tutumunun doğruluğu bugün daha net 
bir biçimde görülmüştür. 

DİSK bu süreçte diğer emek ve meslek 
örgütleriyle beraber “OHAL değil 
demokrasi istiyoruz” kampanyasına güç 
vermiştir.

2019 yılında DİSK, İstanbul yerel 
seçimlerinin iptali nedeniyle başlatılan 
“Demokrasi İçin Dayanışma Nöbeti”ne 
ve kayyım atamalarına karşı “Bu 
Karanlıktan Hep Birlikte Çıkacağız” 
eylemine katılmıştır.

Tek adam rejimi olarak şekillenen 
başkanlık rejimi, hukuk devletini 
tamamen ortadan kaldırırken hukuk 
sistemi yukarıdan aşağı yeniden 
biçimlendirilerek tek adamın yargısına 
dönüştürülmüş, adaletsizlik yargının 
genel kuralı olmuş, iktidarın beğenmediği 
kararları verenler yıldırma, sürgün vb. 
yollarla etkisiz hale getirilmiştir. Savcı 
ve hakimler artık iktidar gibi düşünme, 
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iktidar için karar verme alışkanlığına 
zorlanmıştır.

Basın-yayın organları siyasi baskılarla 
tek sesli hale getirilmiş, gerektiğinde 
kamu kaynakları kullanılarak gazete 
ve yayın kuruluşlarının el değiştirmesi 
sağlanmış, muhalif basın-yayın kuruluşları 
açılan davalar üzerinden susturulmaya 
çalışılmıştır. Sadece gazetecilerin 
tutuklanmasıyla değil, tazminat veya para 
cezaları ile mali yönden de muhalif basın 
yayın kuruluşlarının yaşama şansı yok 
edilmeye çalışılmıştır.

İktidarı ve Cumhurbaşkanı’nı eleştirdikleri 
için tutuklanan ve yargılanan 
gazetecilerle, barışı ve insan haklarını 
savunan akademisyenlerle, aydınlarla 
dayanışma, dönem içindeki çalışmalarımız 
arasında önemli yer tutmuştur. 

2016 yılında insan hakları savunucularına 
destek vermek amacıyla “Özgürlük 
Nöbeti”ne ve tutuklu gazetecilere 
destek amacıyla “Basın Özgürlüğü 
İçin Dayanışma Buluşması”na katılım 
sağlanmıştır.

Gazetecilere yönelik açılan davalar 
kapsamında 2017 yılında CHP Milletvekili 
Enis Berberoğlu’nun dokunulmazlığının 
kaldırılması ve tutuklanması üzerine CHP 
tarafından Ankara’dan İstanbul’a kadar 
“Adalet Yürüyüşü” düzenlenmiştir. DİSK 
basın özgürlüğüne ve hukuk devletine 
olan inancıyla “Adalet Nöbeti”ne, Adalet 
Yürüyüşü’ne destek vermiş, yürüyüşte 
yer almış ve İstanbul’da yapılan mitinge 
de katılım sağlamıştır.

Barış talep eden bildiriye imza atan 
akademisyenlerin cezalandırılmaları 
üzerine DİSK daima akademisyenlerle 

dayanışma içinde olmuş, Anayasa 
Mahkemesi’nin ifade özgürlüklerinin ihlal 
edildiğine karar verdiği akademisyenlerin 
hakları için düzenlenen eylem ve 
etkinliklere katılmıştır. 

Türkiye’nin Suriye’deki iç savaşa müdahil 
olması, ülkenin kuruluş felsefesi olan 
“Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesiyle 
aykırı düşmüştür. Bu politikaların 
Suriye’ye olduğu kadar Türkiye’ye de ağır 
insani ve ekonomik maliyetleri olmuştur. 
Türkiye iktidarın bu yanlış politikaları 
nedeniyle ABD ile Rusya arasındaki 
hakimiyet savaşının ortasında kalmış, iki 
taraf arasında savrulup durmuştur. 

İktidarın bölgede etkili güç olma 
iddiaları bir yönüyle uluslararası ilişkileri 
dengesizliğe sürüklemiş ardından hem 
ABD’nin hem de Rusya’nın ağır ekonomik 
yaptırımları ve ağır faturalarını ödemek 
zorunda kalmış (S-400 alımı vb.); bu 
politikalar Türkiye ekonomisini de bozan 
sonuçlara yol açmıştır. 

Dış politikalar iktidarın iç politika 
amaçlarına hizmet edecek şekilde 
belirlenmiş, ülke içinde barışı ve kardeşliği 
tehdit eden kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı 
politikalara destek alabilmek için dış 
politikada akıl dışı maceralara girişilmiştir.

DİSK, yaşanan bu gelişmeler karşısında 
yurtta barış, dünyada barış ilkesini 
savunmaya devam etmiştir. 

GÜVENCESİZLEŞTİRMEYE VE 
YOKSULLAŞTIRMAYA KARŞI 
MÜCADELE

Çalışma hayatında güvencesizliğin 
giderek arttığı, esneklik uygulamaları ile 
işçi sınıfının kazanımlarının ve koruyucu 
düzenlemelerin zayıflatıldığı, iş hukukunun 
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işçiyi koruma ilkesinin terk edilmeye 
başlandığı, çalışma yaşamının sadece 
güvencesiz değil, güvenliksiz bir hal aldığı, 
iş cinayetlerinin arttığı, sendikal hakların 
hem yasal düzeyde hem uygulamada 
aşındığı, Türkiye işçi sınıfının yüzde 90’dan 
fazlasının sendikal korumadan yoksun 
hale geldiği, grev hakkının sistematik 
olarak ihlal edilerek kullanılamaz hale 
getirildiği bir dönemde emeğin hakları için 
mücadelemiz sürmüştür. 

Yönetim Kurulumuz daha mazbatasının 
mürekkebi kurumadan güvencesiz 
çalışma biçimlerini kurallaştıran, 
kamuoyunda kiralık işçilik olarak 
adlandıran yasa değişikliği ile karşı karşıya 
kalmıştır.

2009 yılından beri ara ara Türkiye’nin 
gündemine getirilen bu düzenlemeye 
karşı “Köle Değil İşçiyiz” sloganıyla 
yaygın bir kampanya gerçekleştirilmiştir.

IMF’nin sürekli olarak önerdiği şekilde 
ve sermayeye yeni kaynak yaratmak 
amacıyla Zorunlu Bireysel Emeklilik 
Sistemi getirilmiştir. Bununla da 
yetinilmemiş, kıdem tazminatı ile bireysel 
emeklilik sistemini birleştirmeyi ve yine 
sermaye için kaynak haline getirilecek 
şekilde bir fon oluşturmayı amaçlayan 
politikalar programlarda yer almıştır.

Çok sayıda kurum ve kuruluşun, başta 
yaratılan ekolojik yıkım ve ekonomik 
akıl dışılığı olmak üzere çeşitli nedenlerle, 
yapımını eleştirdiği İstanbul Havalimanı 
inşaatı, işçilere yönelik insanlık dışı çalışma 
koşulları nedeniyle dönemin önemli bir 
gündem maddesi haline gelmiştir.

İnşaat işçilerinin seslerini duyurma ve 
çalışma koşullarını iyileştirmeye dair 

talepleri iktidarın sert müdahaleleri ve 
tutuklama dalgasıyla susturulmaya 
çalışılmıştır. Eylül 2018’deki eylemler 
ve tutuklamalar üzerine DİSK, inşaat 
işçilerinin taleplerinin yaygın bir şekilde 
duyurulmasına ve haksız tutuklamalara 
karşı mücadeleye katkı vermiştir. İzleyen 
dönemde üyemiz Dev Yapı-İş Genel 
Başkanı, Genel Sekreteri ve birçok işçi 
iktidarın tutuklama saldırısıyla karşı karşıya 
kalmıştır. Üretimden çok, inşaata ve ranta 
yönelik ekonomi politikalar, bir yandan 
betonlaşma ile çarpık bir kentleşmeye yol 
açarken diğer yandan yolsuzluk-yozlaşma 
sarmalını tetiklemiştir. Kuralsızlığın 
yaygınlaşmasıyla iş cinayetlerinde rekorlar 
kırılmış, çevre geri döndürülemez bir 
şekilde tahrip edilmiştir.

Bunların dışında başta 2016’daki Soma 
maden ocaklarında olmak üzere giderek 
artan iş cinayetlerine karşı mücadele 
yoğunlaştırılmış, açılan davalar DİSK 
tarafından izlenmiş ve suçluların 
cezasız kalmaması ve iş cinayetlerinin 
önlenmesine yönelik düzenlemelerin 
yapılması amacıyla iş cinayetleri 
sorununun kamuoyunda canlı kalması 
için yoğun çaba sarf edilmiştir.

EKONOMİK KRİZE KARŞI MÜCADELE

Boyutu günden güne artan kriz, işsizlik, 
daralma, borçlanma ve enflasyon 
sorunlarını büyütmüş, kayıt dışı 
ekonomiye göz yumulması ve sağlanan 
teşviklerle sermaye ihya edilirken, işçi 
sınıfı yoksulluk sınırına sıkıştırılmış, 
sermayenin çıkarlarını koruma adına 
yapılan düzenlemelerle güvencesiz 
çalışma biçimleri yaygınlık kazanmıştır.

Krizin etkilerinin giderek kendini 
hissettirmesi üzerine harekete geçen 
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DİSK, 2018 yılında ekonomik krize karşı 
işçi sınıfının savunulması için “Diren İşçi” 
kampanyası başlatmış ve ülke genelinde 
yaygın bir şekilde gerçekleştirmiştir. 
“Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz” diyen 
çok sayıda emek ve meslek örgütü, 
demokratik kitle örgütleri ve siyasi 
partiler ile birlikte ortak bir mücadele 
süreci örgütlenmiş, bu süreçte mitingler, 
yaygın bildiri dağıtımları ve kitle 
toplantıları düzenlenmiştir. Krize karşı 
mücadele toplumsal zenginliğe el koyan 
yüzde 1’in değil, toplumun yüzde 99’unun 
haklarının ve çıkarlarının korunmasına 
yönelik sosyal politika önlemleri geniş 
kesimlerle tartışılmış ve meydanlarda 
talep edilmiştir. 

Özellikle mevcut iktidar döneminde  
asgari ücretin belirlenmesi, vergi oranları, 
kıdem tazminatı tavanı, Zorunlu Bireysel 
Emeklilik Sistemi vb. araçlarla işçi 
sınıfından sermayeye kaynak aktarılmıştır. 
DİSK, çalışma dönemi süresince Türkiye 
işçi sınıfı için ortalama ücret halini alan 
asgari ücretin belirlenme dönemlerinde 
yaygın kampanyalarla işçi sınıfını ve 
toplumu ortak hedefler etrafından 
birleştirmeye çabalamıştır. Bu amaçla 
2016 yılında “Asgari Ücret 2000 Net”, 
2017 yılında “Asgari Ücret Fedakârlık 
Ücreti Değildir”, 2018 yılında “Yaşanabilir 
Ücret, Yaşanabilir Memleket” ve 2019 
yılında “İnsan Onuruna Yaraşır Asgari 
Ücret” kampanyaları düzenlenmiştir.

Bu kampanyaların dışında yaptığı 
araştırmalarla AKP iktidarı döneminde işçi 
sınıfının ekonomik ve sosyal durumunu 
tespit etmiş, bu tespitlerden yola 
çıkarak örneğin 2019 yılında “İnsanca 
Ücret, Vergide Adalet” kampanyası 
gerçekleştirmiştir.

DİSK’in uzun zamandır mücadelesini 
verdiği ve güvencesiz istihdamın en açık 
örneği olan taşeron işçilere yönelik 2017 
yılında yapılmak istenen düzenleme 
sürecinde “Ayrımsız-Koşulsuz Kadro” 
kampanyası düzenlemiştir. 

Dönem içinde önem verilen bir diğer konu 
ise sosyal güvenlik sisteminde yapılan 
değişikliklerle getirilen yaş sınırlamaları 
sonucunda emekli olamayanların 
haklarının savunulması olmuştur. 
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak 
kendilerini tanımlayan mağdurların, 
özellikle 2019 yılında yoğunluk kazanan 
mücadelesine destek veren DİSK, 
“Emeklilik Yük Değil Haktır” ilkesini 
savunmuştur.

EMEĞİN TÜRKİYE’SİNİ KURMAK İÇİN 
MÜCADELE

Bütün bir dönem boyunca ortaya çıkan 
kuralsızlığı kurallaştıran, kuvvetler 
ayrımı ilkesini ve dolayısıyla demokratik 
işleyişi yok eden otoriter yönetim 
altında Türkiye işçi sınıfının karşı karşıya 
bırakıldığı sorunlara yönelik olarak DİSK, 
elindeki tüm olanaklarla mücadele 
etmiştir. 

Konfederasyonumuz bu dönem boyunca 
neoliberalizme ve otoriter rejime karşı 
emeğin ve toplumun yüzde 99’unun 
çıkarlarını savunmak için mücadele 
yürütmüştür. 

İktidarın yargıyı, basını, ekonomi 
yönetimini ve güvenlik güçlerini birer 
parti aracına dönüştürdüğü koşullarda 
DİSK, yoğun baskı ve tehditlere boyun 
eğmemiş, tarihine ve ilkelerine uygun 
olarak işçi sınıfını susturmaya dönük 
girişimlere karşı duruşunu sürdürmüş ve 
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bir kez daha Türkiye işçi sınıfının vicdanı 
ve sesi olmuştur.

İktidarın gölgesinde büyüyen ve iktidarın 
işçi sınıfına karşı tüm suçlarına susarak 
ortak olanlara inat her alanda inatla ve 
inançla işçi sınıfının haklarını, çıkarlarını 
savunmaya çalışmıştır.

Tüm baskılara rağmen demokratik 
ve bağımsız bir sınıf örgütü olarak işçi 
sınıfının demokrasi, özgürlük, hukuk 
ve barış taleplerini dile getirmekten 
çekinmemiştir.

Güvencesizliğe, yoksulluğa, işsizliğe, 
pahalılığa, uzun sürelerle çalıştırılmaya, 
kayıt dışılığa, ekonomik krizin faturasının 
işçilere, emekçilere ödetilmesine karşı 
durmaya devam etmiştir.

İnsan onuruna yaraşır çalışma koşulları ve 
insan onuruna yaraşır ücret için öncelikle 
işçi sınıfının örgütlenmesi ve toplu 
sözleşme hakkından yararlanması için 
çaba göstermiştir.

Kadınların toplumda eşit ve adil temsilinin 
sağlanması, kadınlara yönelik ayrımcılığın 
son bulması, kadın cinayetlerinin 
önlenmesi ve kadınların kendilerini daha 
güvende hissedebileceği bir ülke için 
gayret sarf etmiştir.

Toplumsal cinsiyet, etnik köken, inanç, 
siyasi düşünce, dil ayrımına, göçmenlerin 
sömürülmesine ve dışlanmasına karşı sınıf 
kardeşliği ve eşitlik temelinde mücadeleyi 
savunmuştur. 

Dünyada, bölgemizde ve ülkemizde 
kardeşliğin, barışın, huzurun ve refahın 

adil bir şekilde tesis edilmesine yönelik 
çaba ve gayretlerimiz hiç yorulmadan 
devam etmiştir.

Dönem içinde yaşanan nöbet değişimleri, 
örgütümüzü çalışma azminden 
koparmamış, yeni bir şevkle ve aynı 
inançla görevler yerine getirilmiş, 
hedeflere ulaşılmaya çalışılmıştır.

Üye sendikalarımızın yıllar içinde artan 
gücü ve örgütümüzün büyümesi en kötü 
anlarda bile mücadeleye devam etmemizi 
sağlayan en önemli destek olmuştur.

Bu çabalarımız sırasında aramızdan 
ayrılan başta Abdullah Karacan, Celal 
Ovat, Rıza Güven, Müşür Kaya Canpolat 
ve Sina Pamukçu olmak üzere yitirdiğimiz 
mücadele arkadaşlarımızı, dostlarımızı 
saygıyla anıyoruz.

İnanıyoruz ki nüfusun ezici çoğunluğunu 
oluşturan ve ülkenin tüm değerlerini 
üreten işçi sınıfı, üzerine örtülen ölü 
toprağını yıkıp atacak, DİSK çatısı altında 
birleşecek bilince ve güce erişecek ve 
ülkemizi emeğin Türkiye’si olarak inşa 
edecek atılımları gerçekleştirecektir. 

***

Raporun hazırlanmasında araştırma ve 
çalışmalarıyla katkıda bulunan Aziz Çelik, 
Can Kaya, Deniz Beyazbulut, Ergün İşeri, 
Fahrettin Engin Erdoğan, Faruk Işık, 
Hakan Kurudere, Kıvanç Eliaçık, Necdet 
Okcan, Serpil Kayış, Tevfik Güneş, Umar 
Karatepe, Ümüs Güngör, Zehra Bartan 
ve Zeynep Kandaz’a çok teşekkür ederiz.

DİSK YÖNETİM KURULU







BİRİNCİ BÖLÜM

DÜNYA:
NEOLİBERALİZM VE 

KAPİTALİST KÜRESELLEŞME 
İFLAS ETTİ! 



NEOLİBERALİZM VE KAPİTALİST 
KÜRESELLEŞME İFLAS ETTİ!

Dünyada ve Türkiye’de 1980’lerden 
bu yana dizginsiz biçimde uygu-
lanan neoliberal ekonomi politi-

kalarının ve kapitalist küreselleşmenin 
sonuçları dünya ve Türkiye işçi sınıfı ve 
emekçileri için yıkım oldu.

40 yıllık neoliberalizm ve kapitalist küre-
selleşme süreci işçi sınıfının iki yüzyıllık 
mücadelesi ile elde ettiği sosyal, ekono-
mik ve sendikal hakları tahrip etti. Emeğin 
hakları dünyanın neredeyse her yerinde 
saldırıya uğradı. 

Kamu ekonomisinin ve kamu hizmetle-
rinin özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesi 
sonucunda emekçilerin sosyo-ekonomik 
kazanımlarında ciddi kayıplar yaşanırken 
kamu kaynakları sermayeye peşkeş çe-
kildi. Sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik, gi-
derek kamusal haklar olmaktan çıkarıldı 
ve ticarileştirildi. Sermayenin azalan kâr 
oranları, kamusal alanlar özelleştirilerek 
telafi edilmeye çalışıldı.

Dünya işçi sınıfı devasa bir büyüklüğe 
ulaşırken, işçileşme dünyanın bütün kıta-
larına yayılırken, kapitalist küreselleşme 
gelir ve servet eşitsizliğini daha da derin-
leştirdi.

Sosyal haklar budandı, çalışma hayatı 
güvencesiz, esnek ve eğreti hale geldi. 
Güvenceli işler azalırken, emekçilerin 
ezici çoğunluğu güvencesiz işlerde çalış-
maya veya işsizliğe mahkûm edildi.  Sen-
dikal haklar sanayileşmiş Kuzey ülkeleri 
de dahil olmak üzere büyük bir erozyo-
na uğradı.

Vaat edilenin, iddia edilenin aksine ne-
oliberalizm ve kapitalist küreselleşme 

gezegenimize demokrasi getirmedi. 
Tersine, neoliberalizm otoriter rejimlere 
ihtiyaç duydu. Otoriter rejimler siyasal 
ve sosyal hakları baskı altına alarak kü-
resel sermaye için dikensiz gül bahçe-
leri yarattı. Öte yandan pek çok ülkede 
seçmenlerin ve emekçilerin önemli bir 
bölümü, neoliberal küreselleşmenin ya-
rattığı sosyal tahribata duydukları tep-
kiyle otoriter popülist aşırı sağ hatta 
neo-faşist siyasal akımlara destek ver-
meye başladı.

Siyasal haklar giderek daha fazla baskı al-
tına alındı. Hukukun üstünlüğü, yerini pi-
yasanın üstünlüğüne bırakmaya başladı.

Üst örgütümüz Uluslararası Sendikalar 
Konfederasyonu’nun (ITUC) altını çizdiği 
gibi çıkarcılık, dayanışma yokluğu, ben-
cillik, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, aşırı 
sağ ve popülist siyasi partilerin yüksel-
mesine yol açıyor.  Otoriter popülizm, 
demokrasi ve sosyal haklar için yeni bir 
tehdit haline geliyor. Üyesi olduğumuz 
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu 
ITUC, küreselleşme fikriyle tezat bir şe-
kilde gelişmiş ekonomilerde bile ulusla-
rarası kurallara saygının azaldığını vurgu-
luyor.(1) 

Neoliberalizm ve küreselleşme, iddia edi-
lenin aksine barış değil işgal, emperyalist 
müdahale ve daha fazla savaş getirdi. 
Neoliberalizm ve küreselleşme, tarihin 
sonu değil emeğin haklarının sonu oldu, 
demokrasinin tahrip edilmesine yol açtı.

Kapitalist küreselleşme, sınırların ortadan 
kalkmasına değil, sermayenin serbestçe 
dolaştığı bir dünyada emekçilerin kendi 
ülkelerine hapsedilmelerine veya baş-
ka ülkelerde “en alttakiler” olmalarına 
yol açtı. Yabancı düşmanlığı ve göçmen 

DÜNYADA EMEĞİN DURUMU

(1) ITUC Congress Statement, 2019.
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düşmanlığı arttı. Göçmenlerin büyük tra-
jediler yaşamasına neden oldu. Aşırı sağ-
otoriter popülist siyasal akımlar bu ik-
limden beslendi. Emekçiler giderek daha 
fazla birbirinin rakibi haline getirildi.

Neoliberalizm ve kapitalist küreselleşme, 
dünyayı devasa bir kapitalist kumarha-
neye dönüştürdü. Bu kumarhaneden 
en kazançlı çıkanlar spekülatör serma-
yedarlar ve finans sermayesi oldu. Yeni 
finansal araçlar ve borçlandırma meka-
nizmaları ile emekçiler daha fazla borç-
landırıldı. 

40 yıllık küreselleşme, gezegenimizi hızla 
ekolojik bir felakete doğru sürükledi. İk-
lim krizi dünyanın önünde ciddi bir tehli-
ke olarak duruyor. 

Neoliberalizm iddia edilenin aksine, ay-
rımcılığın artmasına yol açtı. Kadınlara, 
gençlere, yaşlılara ve göçmenlere yönelik 
ayrımcılık arttı. 

Ve nihayet 2008 dünya ekonomik krizi 
neoliberal küreselleşmenin tıkandığını 
ortaya koydu. 40 yıllık neoliberal hikâye 
bitti. Şimdi neoliberalizm ve kapitalist 
küreselleşmeye karşı tüm dünyada mü-
cadele edenlerin dediği gibi: Başka bir 
dünya mümkün ve hatta başka bir dün-
ya şart!

DÜNYADA EMEĞİN DURUMU

Yaklaşık 40 yıldır neoliberalizmin cen-
deresinde bir dünyada yaşıyoruz. Ne-
oliberalizmden önceki 40-50 yıl ise 
“sosyal refah devleti” veya “Fordizm” 
olarak adlandırılan dönemdi. Neolibe-
ralizm “refah devleti” ve sosyal devlet 
uygulamalarına savaş açarak, kamu ya-
rarını, toplum yararını, emeğin hakları-
nı hedefe koyarak işe başladı. 40 yıllık 
neoliberalizm yeni bir rejim yarattı.  İşçi 
sınıfının uzun mücadelelerle elde etti-
ği hakları yok etmeye, yok edemediği 
yerde de budamaya çalıştı. Neolibera-
lizm emeği, toplumu, insanı yok sayan 

bir piyasa toplumu yaratmaya kalkıştı. 
Neoliberal küreselleşme dünya halkla-
rında ve emekçilerinde büyük bir öfke 
yarattı. Bu öfke bazen anti-kapitalist 
ve demokratik bir karakter kazanırken 
çoğu kez aşırı sağ ve popülist tepkilere 
de yol açtı.

Neoliberalizm savunucuları 1990’larda 
sadece tarihin sonunu değil, çalışmanın 
sonunu da ilan ettiler. İşçi sınıfının yeri-
ni robotların alacağını, işçi sınıfının öne-
mini kaybedeceği, sendikaların işlevini 
kaybettiği iddia edildi. Ancak 1990’ların 
liberal distopyaları ve kehanetleri ger-
çekleşmedi. 

Dünya çapında ücretli emek artıyor, iş-
çileşme (proleterleşme) toplumun çok 
geniş bir kesimini kuşatıyor. Ücretli çalış-
ma, bütün dünyada başat çalışma biçimi 
haline geldi. Emekçilerin yerini robotlar 
almadı. Robotlar ve bilimsel teknolojik 
gelişmeler üretim organizasyonunda de-
ğişiklikler yaratmakla birlikte çalışma iliş-
kilerindeki bağımlılık ve eşitsizlik bütün 
yönleriyle devam ediyor.

KÜRESEL İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM

ILO verilerine göre dünyada çalışma ça-
ğındaki nüfus 5,7 milyar civarındadır. Bu 
nüfus içinde 3,4 milyar insan istihdam 
edilmekteyken 2 milyar insan işgücü 
dışındadır. 172 milyon insan işsiz, 140 
milyon insan ise, aslında geniş tanımlı 
işsizliğin unsuru olarak, iş bulursa çalış-
ma isteğindedir. Toplam dünya istihdamı 
1990’lardan 2010’lara yüzde 48’e yakın 
artış göstererek, 2,3 milyardan 3,4 milya-
ra yükseldi. 

Toplam dünya istihdamının işteki duruma 
göre dağılımına baktığımızda işçi sınıfının, 
ücretli çalışanların giderek arttığını görü-
yoruz. Ücretli istihdam devasa boyutlara 
ulaştı. 1990’da toplam dünya istihdamı-
nın yarısından azı, yüzde 44’ü işçilerden 
oluşuyordu. 2016’da bu oran yüzde 55’in 
üzerine çıktı. Dünya, her geçen gün işçi-
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leşiyor, ücretli çalışma dünyanın sadece 
Kuzeyinde değil Güneyinde de temel ça-
lışma biçimi haline geliyor (Grafik 1).

Grafik1: Dünya’da Ücretli İstihdam 1990-2016 (%)

 

Dahası, sanayi istihdamı iddia edilenin 
aksine gücünü koruyor.  Toplam dünya 
istihdamı içinde sanayinin payı 1990’lar-
dan bu yana yüzde 22-23 arasında seyre-
diyor.  Sanayi işçi sınıfı varlığını koruyor. 
Ancak hizmet sektörü devasa boyutlara 
ulaştı. Tarımsal istihdamdaki gerilemenin 
yerini hizmet sektörü aldı. 1990’larda tarı-
mın toplam dünya istihdamı içindeki payı 
yüzde 44 iken 2016’da yüzde 26’ya gerile-
di. 1990’larda dünya istihdamındaki payı 
yüzde 34 olan hizmet sektörü, 2016’da 

yüzde 51’in üstüne çıktı.  Toplam dünya 

istihdamının yarısı hizmetlerde çalışıyor 

ve bu oran önümüzdeki dönemlerde gi-

derek artacak. Böylece tarım dışı istihdam 

1990’da yüzde 56 düzeyinde iken, tarım 

dışı istihdamın payı 2016’da yüzde 74’e 

ulaştı. İşgücünün kompozisyonundaki bu 

değişim, işçileşmenin ve istihdamın kent-

lileşmesi anlamına geliyor (Grafik 2).

Dünya istihdamı giderek işçileşirken ve 

kentli hale gelirken, aynı zamana kırılgan ve 

güvencesiz bir yapı arz ediyor. Halen ücretli 

istihdamın yüzde 42’si kırılgan ve güvence-

siz işlerde çalışıyor (Grafik 3).

 

Grafik 2: Dünya İstihdamının Sektörel Dağılımı (%)

Grafik 3: Kırılgan/Eğreti/Güvencesiz İstihdam

Kaynak: ILO Veritabanı, 2020.

Kaynak: ILO Veritabanı, 2020.

Kaynak: ILO Veritabanı, 2020.
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Kayıt dışı istihdamın en fazla etkilediği is-
tihdam grubu ücretsiz aile işçileridir. İkinci 
grup kayıt dışılık oranının yüzde 85’e ulaştığı 
kendi hesabına çalışanlardan oluşmaktadır. 
ILO verilerine göre ücretliler, yani işçilerde 
ise kayıt dışılık oranı yüzde 40 düzeyindedir. 
Dünya işgücünün yüzde 55’ini oluşturan işçi-
lerin diğer istihdam gruplarına göre kayıtlılık 
açısından daha elverişli koşullarda çalıştıkla-
rı düşünülebilir ancak işçilerin yaptıkları işin 
doğası gereği gelir ve sosyal güvenceye daha 
fazla sahip olmaları beklenir bir durumdur. 
Buna rağmen yüzde 40 düzeyindeki kayıt 
dışılık oranı dünyada kapitalist üretim koşul-
larındaki olumsuzluğu gözler önüne serer. 

Özetle, dünya çapında büyüyen bir işçi 
sınıfından ve işçi sınıfı içinde önemini 
koruyan sanayi işçisinden söz etmek 
mümkün. Ancak büyüyen işçi sınıfı içinde 
kamu istihdamının payı sınırlılığını koru-
yor. İşçi sınıfının büyük bölümü hizmetler 
sektöründe çalışıyor. Kırılgan/güvencesiz 
sektörler ve işler ön plana çıkıyor.  Ancak 
neoliberal küreselleşme döneminde işçi 
sınıfının bu nicel genişlemesine karşın ör-
gütlülük de ciddi bir gerileme yaşandı.

SENDİKALAŞMA VE TOPLU 
PAZARLIK KAPSAMI

Ülkelerin sahip olduğu farklı endüstri 
ilişkileri sistemi ve sendikalaşma özellik-
leri nedeniyle, sendikalaşma oranlarının 
karşılaştırılması zor olmakla birlikte bu 
konuda karşılaştırmaya imkan veren ça-
lışmalar söz konusudur. Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma Örgütü (OECD) sendikalaşma 
açısından karşılaştırılabilir veriler sun-
maktadır. 

Sendikalaşma oranı sendikalı sayısının 
sendikalaşabilir çalışan/işçi sayısına bö-
lünmesiyle elde edilen bir orandır. Sendi-
ka yoğunluğu (trade union density) olarak 
da bilinen bu oran, sendikalara üye olan-
ların oranını göstermektedir. Sendikalaş-
ma oranı OECD ülkelerinde büyük farklı-
lıklar göstermektedir.  

Türkiye, OECD üyesi ülkeler içinde en dü-
şük sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi 
kapsamına sahip ülkelerden biridir. OECD 
verilerine göre Türkiye’de 2017 yılı için 
sendikalaşma oranı yüzde 8,6, 2016 yılı 
için toplu iş sözleşmesi kapsamı ise yüzde 
7’dir. Türkiye bu oranlarla, veri elde edile-
bilen 36 OECD ülkesi içinde son sıralarda-
dır (Grafik 4, Tablo 1).

Kaynak: OECD, Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi İstatistikleri, 2018. DİSK-AR.

Grafik 4: Türkiye-OECD Ülkelerinde Sendikalaşma ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kapsama Oranları (%)
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İzlanda’da yüzde 86, Danimarka’da yüzde 
67, İsveç’te yüzde 66, Finlandiya’da yüz-
de 65 olan sendikalaşma oranı Belçika’da 
yüzde 54 ve Norveç’te yüzde 52 civarın-
dadır. İskandinav ülkelerinde yüksek 
seyreden sendikalaşma oranı Orta ve 
Güney Avrupa ülkelerinde ise daha dü-
şük seyretmektedir. Sendikalaşma oranı 
İtalya’da yüzde 34, Avusturya’da yüz-
de 27, İrlanda ve İngiltere’de yüzde 24, 
Almanya’da yüzde 17 ve Fransa’da yüz-
de 8 civarındadır. 

Sendikalaşma oranları sendikal koruma-
dan yararlananların oranını tek başına 
ortaya koymaktan uzaktır. Bilindiği gibi 
sendikaların en önemli işlevlerinden biri 
toplu iş sözleşmeleri yoluyla üyelerinin 
hak ve çıkarlarını korumaktır. 

Bu noktada toplu iş sözleşmesi kapsa-
mındaki işçilerin sayısı ve oranı önem 
taşımaktadır. Toplu iş sözleşmesi (TİS) 
kapsamı bu nedenle sendikalaşma oranı 
kadar önemlidir. 

Kaynak: OECD, Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi 
İstatistikleri, 2018. DİSK-AR
TİS: Toplu İş Sözleşmesi

Tablo 1: Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Kapsamı (OECD)

OECD Sendikalaşma ve Toplu 
İş Sözleşmesi Verileri Hakkında 
Açıklama

OECD veri tabanında bazı ülkeler için resmi 

ve araştırma verileri olmak üzere iki tip 

veri bulunuyor. Sendikalaşma ve toplu 

iş sözleşmesi (TİS) kapsamı verileri için 

OECD veri tabanında yer alan en güncel yıl 

kullanıldı. TİS kapsamı verilerinin çoğunluğu 

2016 yılına aittir. Çek Cumhuriyeti, 

Danimarka, Estonya, Finlandiya, İtalya, 

Kore, Litvanya, Portekiz, Slovakya, 

Slovenya ve İsveç’in verileri 2015 yılına; 

Fransa, Macaristan, İrlanda, Lüksemburg, 

Norveç ve İsviçre’nin verileri 2014 yılına; 

Yunanistan ve İzlanda’nın verileri 2013 

yılına; İsrail, Meksika ve Polonya’nın verileri 

2012 yılına aittir. Sendikalaşma verilerinin 

çoğu 2016 yılına ait resmi verilerdir. İsrail 

için 2012 yılına ait resmi veri, Yunanistan 

için 2013 yılına ait resmi veri, Lüksemburg 

ve Polonya için 2014 yılına ait resmi 

veri, Belçika, Kanada, Fransa, Letonya, 

Portekiz, Slovakya, İspanya, İsviçre ve 

Slovenya için 2015 yılına ait resmi veri; 

Estonya için 2015 yılına ait araştırma 

verisi; İrlanda, Meksika, Yeni Zelanda, İsveç 

ve Amerika Birleşik Devletleri için 2017 

yılına ait araştırma verisi; Japonya için 

2017 yılına ait resmi veri kullanılmıştır. 

Türkiye için sendikalaşma verileri 2017, TİS 

kapsamı verileri 2016 yılına ait olup OECD 

hesaplamasıdır.  
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Toplu iş sözleşmesi kapsamı ülkelerin 
endüstri ilişkileri sistemi ve mevzuatına 
bağlı olarak sendikalaşma oranının üs-
tünde veya altında gerçekleşebilmekte-
dir. OECD ve AB ülkelerinin çoğunda var 
olan teşmil mekanizmaları sayesinde 
toplu iş sözleşmeleri sendika üyesi ol-
mayanlara da uygulanmaktadır. Böylece 
toplu iş sözleşmesi kapsamı sendikalaş-
ma kapsamının üzerine çıkabilmektedir. 
Örneğin yüzde 7,9 oranında sendikalaş-
maya sahip Fransa’da toplu iş sözleşmesi 
kapsama oranı yüzde 98,5’tir. AB ülkele-
rinde TİS kapsamı genellikle yüzde 50’nin 
üzerindedir. Toplu iş sözleşmesi kapsamı 
Avusturya’da yüzde 98, Belçika’da yüzde 
96, Yunanistan ve İsveç’te yüzde 90’dır. 
TİS kapsamının en düşük olduğu ülkeler 
yüzde 12,5 ile Meksika, yüzde 12 ile ABD, 
yüzde 11,8 ile Kore, yüzde 7,1 ile Litvanya 
ve yüzde 7 ile Türkiye’dir.

NEOLİBERALİZM KÜRESEL VE 
TOPLUMSAL EŞİTSİZLİĞİ ARTIRDI

Neoliberalizm ve küreselleşme, dünyayı 
daha adaletsiz hale getirdi. Gelirin ve ser-
vetin sınıflararası ve bölgeler arasındaki 
dağılımı vahim bir tablo arz ediyor. 

Oxfam verilerine göre 1988’den bu yana 
dünyanın en yoksul yüzde 10’luk kesimi-
nin kişi başına gelirleri yılda 3 Amerikan 
dolarından daha az artabilmiş iken, küre-
sel ekonominin en zengin yüzde 1’lik ke-
siminin gelirleri 182 misli artış göstermiş 
durumda. ABD’de son otuz sene boyun-
ca toplam gelirin alt yüzde 50’lik yarısına 
sahip kişilerin reel gelirlerinde hiçbir ar-
tış yaşanmamış iken, nüfusun en zengin 
yüzde 1’lik kesiminin gelirleri yüzde 300 
oranında arttı. Zenginliğin yoğunlaşmasın-
da mirasa bağlı servet birikiminin ana ak-
tör olduğu biliniyor. Oxfam araştırmacıla-
rının projeksiyonlarına göre önümüzdeki 
yirmi yıl boyunca sadece beş yüz kişinin 
mirasçılarına devredeceği servet 2,1 tril-
yon dolar olarak hesaplanıyor. Bu rakam 

1,3 milyar nüfuslu Hindistan ekonomisi-
nin milli gelir toplamından daha fazla.(2) 

2019 itibariyle 7,5 milyarı aşkın toplam 
dünya nüfusunun 1,2 milyarını oluşturan 
Afrika kıtası 317 milyar ABD doları civarın-
daki toplam servetin sadece 2,5 milyarı-
na sahip. 363 milyon nüfusa sahip Kuzey 
Amerika ise dünya zenginliğinin107 mil-
yar dolarına sahip (Tablo 2).

Toplam dünya nüfusunun yüzde 5’ini 
oluşturan Kuzey Amerika, küresel serve-
tin yüzde 32’sine sahipken, dünya nüfu-
sunun yüzde 17’sine sahip Afrika, dünya 
servetinin yüzde 1’ine sahip. Latin Ameri-
ka dünya nüfusunun yüzde 9’una sahip-
ken dünya gelirinin yüzde 3’üne, Avrupa 
dünya nüfusunun yüzde 10’una sahipken 
dünya servetinin yüzde 25’i Avrupa kıta-
sına aittir. Öte yandan bunun tam tersine 
şekilde, Hindistan dünya nüfusunun yüz-
de 18’ini barındırırken, dünya zenginliği-
nin sadece yüzde 3’üne sahiptir (Grafik5).

Dünya servetinin toplumsal dağılımında 
da ciddi bir çarpıklık yaşanmaktadır. Top-
lam dünya nüfusunun yüzde 90’ı dünya 
servetinin sadece yüzde 18,3’üne sahip-
ken dünya nüfusunun yüzde 10’u toplam 
servetin yüzde 82’sine sahiptir. Piramidin 

(2) Erinç Yeldan, Cumhuriyet, 27 Kasım 2019.

Tablo 2: Küresel Servet Eşitsizliği (2019)

Kaynak: Global Wealth Databook 2019, Credit Suisse.
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tepesine doğru çıktıkça eşitsizlik daha 
da çarpık hale gelmektedir. Dünya nüfu-
sunun yüzde 5’i toplam servetin yüzde 
70,2’sine sahipken geri kalan yüzde 95, 
toplam servetin sadece yüzde 30’una sa-
hiptir. Toplam dünya nüfusun yüzde 1’lik 
en zengin kesimi ise neredeyse dünya 
zenginliğinin yarısına (yüzde 45) sahiptir 
(Grafik 6).

Dünya servetinin ülke içinde dağılımı ko-
nusunda ciddi çarpıklıklar söz konusudur.  
Dünyada servet eşitsizliğinin en yüksek 

olduğu ülkeler sırasıyla Rusya, Tayland, 
Endonezya, Hindistan ve Türkiye’dir. 
Rusya’da en zengin yüzde 1 serve-
tin yüzde 58,2’sine, Tayland’da yüzde 
50,4’üne, Endonezya’da yüzde 44,6’sına, 
Hindistan’da ve Türkiye’de yüzde 42,5’ine 
sahiptir. Yüzde 1’in toplam servet içindeki 
payı Almanya’da yüzde 30, Finlandiya’da 
yüzde 27, Yunanistan’da yüzde 23, 
Belçika’da yüzde 17 ve Slovakya’da yüzde 
13 civarındadır (Tablo 3).

Servetin dağılımdaki bu çarpıklık kendini 
yoksulluk verilerinde de çarpıcı biçimde 
ortaya koymaktadır. ILO tarafından aşırı 
ve ılımlı çalışan yoksulluğu olarak iki ka-
tegoride sınıflandırılan çalışan yoksulluğu, 
günlük 1,90 ile 3,20 dolar düzeyinde aile 
gelirine sahip çalışanlar olarak tanımlan-
mıştır. 1,90 ile 3,20 dolar arasındaki aile 
gelirinde üst sınıra çıkanlar ılımlı yoksul 
alt sınıra yaklaşanlar ise en uç yoksul 
grubundadır. En uç yoksul çalışanların 
oranı 2018’de yüzde 9,8 iken ılımlı yoksul 
oranı ise yüzde 16 olmak üzere toplam-
da çalışan yoksulluk oranı yüzde 25,8’dir.  
2018 yılı itibarıyla düşük gelir grubundaki 

Kaynak: Global Wealth Databook 2019, Credit Suisse.

Grafik 5: Küresel Servet Eşitsizliği (2019)

Kaynak: Global Wealth Databook 2019, Credit Suisse.

Grafik 6: Dünyada Servet Dağılımı (2019)
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Tablo 3:

 Servet 

Dağılımı 

2019-Ülkeler 

ve Bölgeler

Kaynak: 

Global Wealth 

Databook 2019, 

Credit Suisse.
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ülkelerde çalışan yoksulluğu oranı top-
lam istihdamın yüzde 66’sı düzeyindedir. 
Üst-orta gelir grubunda, çalışan yoksullu-
ğu yüzde 5,3 düzeyindedir; yüksek gelir 
grubu ülkelerde ise çalışan yoksulluğu 
bulunmamaktadır. 

Kuşkusuz paylaşımda yaşanan küresel 
ve toplumsal eşitsizlik, kapitalizm ve em-
peryalizm olgusundan ayrı düşünülemez. 
Kapitalist sömürü ve adaletsizliğin en be-
lirgin sonuçlarından biri gelir ve servette 
yaşanan büyük ve giderek derinleşen 
eşitsizliktir. Toplumsal yararı ve toplumu 
dikkate almayan, kâr maksimizasyonuna 
dayanan kapitalist sistem, yeni liberalizm 
döneminde eşitsizliği ve sömürüyü daha 
da derinleştirdi. Neoliberal küreselleşme 
süreci kapitalizmin adaletsiz ve eşitsiz 
yapısını bir kez daha gözler önüne serdi. 
Toplumun ezici çoğunluğunun çıkarlarını 
esas alan toplumcu ve kamucu bir eko-
nomi politikasına olan ihtiyaç arttı.

GÖÇMENLER VE MÜLTECİLER

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği’nin (UNHCR) verilerine göre 
Dünya’da 70,8 milyon yerinden edilmiş 
kişi bulunmaktadır. UNHCR’nin verileri ve 
tanımları çerçevesinde 70,8 milyon kişinin 
41,3 milyonu kendi ülkesi içinde yerin-
den edilmiş; 25,9 milyonu mülteci ve 3,5 
milyonu ise sığınmacı olarak insanlık ta-
rihinin en dramatik göç hareketine konu 
olmuştur. 

ABD emperyalizminin Büyük Ortadoğu 
Projesi sınırları içinde parçalamak için uğ-
raştığı Suriye, en fazla mülteci veren ülke 
iken Suriye’nin kuzey komşusu olarak 
Türkiye 3,7 milyon kişi ile en fazla göçme-
ne ev sahipliği yapan ülke konumundadır. 
Türkiye’yi 1,4 milyon mülteci ile Pakistan 
izlemektedir. 

Siyasi, ekonomik veya iklimsel krizler, sa-
vaşlar ve afetler milyonlarca insanı ülkele-
rini terk ederek başka coğrafyalarda yeni 
bir yaşam arayışına sürüklemektedir. 

Dünya genelinde göçmenler ve mülteci-
ler yaygın olarak kayıt dışı istihdam edi-
liyorlar. Yerli işçilere oranla daha düşük 
ücretlere, daha kötü koşullarda ve daha 
uzun saatler boyunca çalışıyorlar. Mesleki 
bilgi ve tecrübeleri kabul görmüyor. Sos-
yal haklardan ve sağlık hizmetlerinden 
faydalanamıyorlar. Mülteci kadınlar ve 
çocuklar işyerinde yaygın olarak şiddete, 
tacize ve ayrımcılığa uğruyorlar. 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Kü-
resel İstihdam Eğilimleri Raporu, göçmen-
lere yönelik emek sömürüsünün küresel 
boyutunu ortaya koyuyor. Rapora göre 
dünya genelinde Suriyeli sığınmacıların 
yüzde 56’sı kısa süreli ve düzensiz işlerde 
çalışıyor. Mülteciler ve göçmenler, göç et-
tikleri ülkede işçi sınıfının kalıcı bir parçası 
haline geliyorlar. Mülteci ve göçmenlere 
yönelik uluslararası bir strateji belirlemek 
sendikaların acil görevleri arasında yer al-
maktadır. 

KÜRESEL İKLİM KRİZİ

Kapitalizm hem emeğimizi hem de do-
ğamızı sömürüyor. Bu sömürü artık ge-
zegeni yaşanmaz bir hale getirdi. İklim 
krizi, dünyayı dönüşü olmayan bir yola 
sokmuş durumdadır. Ülkemizde de yaşa-
nan dolu felaketleri, hortumlar, kuraklık, 
sel felaketleri ve  yangınlar iklim krizinin 
ilk işaretleridir.

İklim krizine karşı gençlerin ve çocukların 
öncülük ettiği uluslararası bir hareket or-
taya çıktı. Uluslararası sendikal örgütler de 
bu harekete “Ölü bir gezegende istihdam 
olmaz!” diyerek katıldılar. Sendikaların 
da parçası olduğu “iklim adaleti hareke-
ti” dünya hükümetlerini derhal harekete 
geçerek iklim krizini durduracak adımlar 
atmaya çağırıyor. Çağrımız net: Ulusal hü-
kümetler, yerel yönetimler ve şirketler 
insanlığın sonunu getirecek uygulamalara 
son vermek için “İklim Acil Durumu” ilan 
etmelidir.

Küresel İklim Hareketi’nin “İklim Adaleti” 



25

ve “Adil Dönüşüm” sloganı sendikalar için 
özel önem taşıyor. Çünkü iklim mücade-
lesi aynı zamanda bir adalet ve demok-
rasi sorunudur. İklim adaleti ancak adil 
bir dönüşümün sağlandığı ve kapsamlı 
bir şekilde planlamış karbonsuzlaşma 
politikalarıyla mümkün olabilir. Bu dö-
nüşüm, işçilerin küresel finans kapitalle 
uzlaşmasıyla değil, tam aksine ona karşı 
çıkarak alternatifler yaratmasıyla müm-
kündür. Tüm dünyada sendikalar enerji 

politikalarının demokratikleşmesini, hal-
kın karar mekanizmalarına katılmasını 
savunuyor. Bir avuç seçkinin çıkarını de-
ğil doğayı ve halkın ihtiyaçlarını dikka-
te alan politikalar hayata geçirilmelidir. 
Halk için temiz ve sürdürülebilir enerji 
sağlanması temel taleplerimiz arasında 
yer almaktadır. İşyerlerimizi, toplu söz-
leşmelerimizi ve mücadele programımızı 
iklim krizini durduracak biçimde yeniden 
düzenlemeliyiz.





İKİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE:
SİYASETTE VE EKONOMİDE KRİZ 



Türkiye 40 yıldır neoliberal küresel-
leşme politikalarının cenderesinde-
dir. 24 Ocak ve 12 Eylül ile başlayan 

iktisadî açıdan liberal, siyasal açıdan oto-
riter ve baskıcı rejim giderek kurumsal-
laştı. Demokrasi adım adım tahrip edildi 
ve önemli eksikleri olsa da nispi bir güç 
dengesine dayanan parlamenter rejim 
yerine otoriter başkanlık rejimi getirildi.

12 Eylül darbesi sonrasında askerî zorla 
uygulanan neoliberal politikalar nere-
deyse kesintisiz sürdü. Cumhuriyet’in ku-
ruluşundan bu yana yaratılan ekonomik 
değerler tek tek satıldı. Özelleştirme ile 
Türkiye’nin kamusal birikimi yok edildi. 
Kamu ekonomisi ve kamu hizmeti ticari-
leştirildi. Sağlık, sosyal güvenlik ve eğitim 
alanları başta olmak üzere sosyal haklar 
paralı hale getirildi, metalaştırıldı. Başta 
sosyal güvenlik olmak üzere işçi sınıfının 
kazanımları saldırıya uğradı. 

Çalışma hayatında güvencesizlik arttı. Es-
neklik uygulamaları ile işçi sınıfının kaza-
nımları ve koruyucu düzenlemeler zayıf-
latıldı. İş hukukunun işçiyi koruma ilkesi 
terk edilmeye başlandı; koruyucu düzen-
lemeleri birer birer ortadan kaldırıldı. Ça-
lışma yaşamı sadece güvencesiz değil, 
güvenliksiz bir hal aldı. Çalışırken ölüm, iş 
cinayetleri azalmak bir yana arttı.

Sendikal haklar ağır baskılarla yüz yüze 
kaldı. Sendikal haklar hem yasal düzey-
de hem uygulamada aşındı. Bunun so-
nucunda sendikalaşma ve toplu pazarlık 
kapsamı ciddi biçimde zayıfladı. Türkiye 
işçi sınıfının yüzde 90’dan fazlası sendikal 
korumadan yoksun hale geldi. Grev hakkı 
sistematik bir şekilde ihlal edilerek kulla-
nılamaz hale getirildi.

Gelir eşitsizliği artarken, ortalama ücret-
ler asgari ücret düzeyine yaklaşmaya 
başladı. Ağır vergi yükü işçilerin gelirlerini 

aşındırdı. Kamusal hakların giderek paralı 
hale gelmesiyle emekçilerin geçim şartla-
rı zorlaştı. İşçi sınıfı ve emekçiler finansal 
araçlar yoluyla daha fazla borçlandırıldı.

AKP hükümetleri, neoliberal küreselleş-
menin sözde nimetlerinden faydalanarak 
ucuz yabancı kaynağa dayalı bir büyüme 
modeli uygulamaya çalıştı. Ancak bu mo-
del hem 2008 hem 2018 krizinde ciddi 
darbeler aldı. Artık bu model sürdürüle-
mez haldedir. 2018 krizi, Türkiye işçi sınıfı 
ve toplumun yüzde 99’u için yıkıcı etkiler 
yarattı. 

Ucuz sıcak paraya dayalı ekonomik büyü-
me modeli iflas etti. 2018 krizi enflasyon 
içinde küçülmeye yol açtı. Ekonomideki 
küçülme ciddi istidam kayıplarına neden 
oldu. Krizin faturasını emekçiler ödedi, 
ödüyor.

İşsizlik kronikleşti. Türkiye 4,5 milyon 
civarında resmi işsizin, 7 milyonu aşkın 
gerçek işsizin olduğu, gençler, kadınlar ve 
üniversiteliler arasında işsizliğin ürkütücü 
boyutlara ulaştığı bir ülke haline geldi. 
Türkiye ekonomisi yeni iş yaratamıyor. 
Dahası ciddi bir istihdam kaybı ile yüz yü-
zedir. 

AKP hem kriz döneminde hem de 20 yıla 
yaklaşan iktidarı döneminde işsizlikle 
mücadelede başarısız oldu. AKP öncesi 
dönemde yıllık ortalama yüzde 8 civa-
rında olan dar tanımlı işsizlik, AKP döne-
minde yıllık ortalama yüzde 11’e yaklaştı. 
Krizle birlikte enflasyon yeniden fırladı ve 
emekçilerin geçim derdi büyüdü.

Krizin faturasını emeğe kesmek için 
IMF’nin önerdiği politikalar Yeni Ekono-
mi Programı’na (YEP) yazıldı. IMF, “geriye 
dönük enflasyona dayalı ücret saptama 
sistemi ortadan kaldırılarak, asgari ücret 
artışı hedeflenen enflasyon ve verimliğe 

TÜRKİYE: OTORİTER SİYASAL REJİMİN VE NEOLİBERAL 
EKONOMİNİN KRİZİ
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paralel saptanarak, işgücü piyasası es-
nekliği sağlanmalı. Kıdem tazminatı ye-
niden düzenlenmeli” taleplerini gündeme 
getirdi. Hükümet, IMF tarafından önerilen 
ücret artışlarının hedeflenen enflasyona 
göre yapılması ve işgücü piyasasının es-
nekleştirilmesi politikalarını benimsedi. 

İflas etmiş 40 yıllık neoliberal politikalarla 
krizden çıkılamaz, iş yaratılamaz, adil bir 
gelir dağılımı sağlanamaz.

OTORİTER SİYASAL REJİMİN 
KURUMSALLAŞMASI 

Türkiye’nin 2010’lu yılları otoriterleşme-
nin arttığı ve ülkenin siyasal ve ekonomik 
bir krize yuvarlandığı yıllar oldu. Bu oto-
riterleşmenin temel taşları 2010 Anaya-
sa değişiklikleri ile döşenmeye başlandı. 
2010 Anayasa değişiklikleri 12 Eylül 2010 
tarihinde referanduma sunuldu. Yaratı-
lan demokratikleşme illüzyonunun da 
etkisiyle referandum sonucunda yüzde 
57,88 “evet” ve yüzde 42,12 “hayır” oyu 
ile anayasa değişiklikleri kabul edildi. 
2010 Anayasa değişikliği dayatmacı, top-
tancı ve anti-demokratik bir öze sahipti, 
2010’da gerçekleştirilen değişiklikler ile 
1982 Anayasası’nın da gerisine düşüldü.

2010 Anayasa referandumu ile başlayan 
rejimin otoriterleşmesi eğilimi, 2016-2020 
döneminde belirgin hale geldi. 7 Haziran 
2015 seçimlerinde yüzde 40,9 oy alan 
ve parlamentoda çoğunluğu sağlayama-
yan AKP, bu seçimleri kaybetti. Ancak 
seçimleri kaybetmesine rağmen seçmen 
iradesini hiçe sayan AKP, ülkenin bir ka-
osa sürüklenmesi pahasına seçimleri ye-
niletmede ısrarcı oldu. Ülkenin derin bir 
şiddet sarmalına sürüklendiği bir sürecin 
sonucunda AKP 1 Kasım 2015 seçimlerin-
de yüzde 49,5 oy ile yeniden parlamen-
to çoğunluğunu sağladı Bu süreç ülkenin 
otoriter bir rejime doğru hızla sürüklen-
mesinde bir dönüm noktası olmuştur.

15 Temmuz 2016 darbe girişimi, 2 yıl 
süren Olağanüstü Hal, 5 Nisan 2017 re-

ferandumu ve 24 Haziran 2018 seçimle-
ri ile Türkiye’de otoriter bir siyasal rejim 
kurumlaşmış, 150 yıllık parlamenter re-
jimden tek adam rejimine, otoriter bir 
başkanlık rejimine geçilmiştir. Demokra-
tik hukuk devletinin ciddi biçimde tahrip 
edildiği ve demokratik hak ve özgürlükle-
rin ağır saldırıya uğradığı bu süreç sonun-
da Türkiye, demokrasiden ciddi biçimde 
uzaklaşmıştır. İnsan hakları ihlallerinin 
tırmandığı, yargı bağımsızlığının ve üni-
versite özerkliğinin yok edildiği, basının 
neredeyse tamamen iktidar güdümüne 
girdiği bu süreç, Türkiye ekonomisinin 
diğer yapısal sorunları, kırılganlıkları ve 
otoriter siyasal rejimin yarattığı sorunlarla 
birlikte 2018 yılında büyük bir ekonomik 
krizi tetiklemiştir.

15 TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ 
VE OHAL 

15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz kanlı 
bir darbe girişimine tanık oldu. Cumhuri-
yet tarihinin en kanlı darbe girişimi sıra-
sında 250 yurttaşımız darbeciler tarafın-
dan katledilirken, binlerce yurttaşımız da 
yaralandı. Yıllardır yasadışı bir biçimde 
devletin içinde örgütlenen, örgütlenme-
sine AKP hükümetleri tarafından göz yu-
mulan ve en kritik devlet kurumlarını ele 
geçiren Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 
Paralel Devlet Yapılanması (PDY) olarak 
anılan örgüt mensuplarınca gerçekleştiri-
len darbe teşebbüsü ile demokrasiye ve 
hukuk devletine kast edilmiştir. Darbe-
ciler başta Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) olmak üzere çeşitli devlet kurum-
larını bombalamış ve yurttaşların üzerine 
ateş açmıştır. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Ba-
kanlar Kurulu 20 Temmuz 2017 tarihinde 
aldığı kararla, Anayasa’nın 120. maddesi 
ile Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3. madde-
sinin birinci fıkrasının (b) bendine dayana-
rak ülke genelinde, 21 Temmuz 2017 gü-
nünden itibaren 90 gün süreyle OHAL ilan 
edilmesini kararlaştırmıştır. Bakanlar Ku-
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rulu tarafından alınan OHAL kararı TBMM 
tarafından 21 Temmuz 2016 tarihinde 
1116 sayılı karar ile onaylanmıştır. OHAL 
90 günlük sürelerle uzatılarak iki yılını ta-
mamlamış ve yeniden uzatılmadığı için 
19 Temmuz 2018 itibariyle sona ermiştir. 
Böylece 12 Eylül askeri darbesinden sonra 
ilk kez ülkenin tamamında OHAL ilan edil-
miş; böylece demokrasi ve hukuk devleti 
büyük ölçüde askıya alınmıştır. 

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ,   
OHAL VE DİSK’İN TUTUMU

DİSK 15 Temmuz darbe girişimine ilk gün-
den karşı durmuş, lanetlemiş ve darbe-
ye karşı demokrasiyi ve hukuk devletini 
tavizsiz bir biçimde savunmuştur. DİSK 
Yönetim Kurulu 16 Temmuz 2016 tari-
hinde yaptığı açıklamada askeri darbe 
girişimini şiddetle protesto ederek, “Dar-
belerden ve baskı rejimlerinden en büyük 
zararı görmüş, faaliyetleri durdurulmuş ve 
yöneticileri darbeciler tarafından idamla 
yargılanmış bir işçi örgütü olan DİSK, dar-
belerin demokrasi ve işçi haklarına verdiği 
zararların bilincinde olarak, kimden gelirse 
gelsin demokrasiye ve özgürlüklere kast 
eden her türlü askeri ve sivil darbeye ve 
diktaya karşıdır” değerlendirmesini yap-
mıştır.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin sendikal 
alandaki en büyük mağduru olan Türkiye 
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
halka, Anayasa’ya ve hukuk devletine 
karşı en ağır suçlardan birini işleyen dar-
becilerin yargılanarak cezalandırılmasını 
savunmuştur. Darbecilerin yargılanması, 
darbe girişiminin siyasî ayağının ortaya 
çıkarılması ve devlet içindeki paralel yapı-
nın dağıtılması demokrasi ve hukuk dev-
leti açısından yaşamsal öneme sahiptir.

22 Temmuz 2016 tarihinde DİSK genel 
merkezinde yapılan basın toplantısında 
ise 15 Temmuz darbe girişimine karşı şu 
görüşler kamuoyu ile paylaşılmıştır: 

“Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Kon-

federasyonu olarak 15 Temmuz askeri 
darbe girişimini bir kez daha lanetliyo-
ruz. Üzüntümüz büyük, darbelere karşı 
tutumumuz tereddütsüzdür. Yüzlerce 
yurttaşımızın ölümüne, binlercesinin 
yaralanmasına yol açan bu kalkışma 
demokrasiye ve özgürlüklere kast et-
miştir. DİSK, başarılı olsun olmasın 
demokratik siyaseti sekteye uğratan 
bütün darbelere karşıdır. Parlamenter 
demokrasinin vazgeçilmezi olan yurt-
taş iradesine, çoğulculuğa herkes say-
gı duymalıdır.”

DİSK darbeyle ve darbecilerle mücadele 
edilmesi adına TBMM’nin devre dışı bıra-
kılarak OHAL ilan edilmesini eleştirmiştir. 
DİSK’in OHAL ile ilgili dile getirdiği görüş-
ler iki yıllık uygulama sonunda haklı çık-
mıştır. DİSK’in 22 Temmuz 2016 tarihinde 
OHAL ile ilgili değerlendirmesi şöyleydi:

“Bu ülkenin yurttaşları olarak nasıl 
darbecilere karşıysak, darbe gerek-
çesiyle hak ve özgürlüklerimizin gasp 
edilmesine de karşıyız. Askeri dikta-
törlüğün panzehiri, TBMM’yi devre dışı 
bırakan ve demokratik hakların kul-
lanımını ortadan kaldıran Olağanüstü 
Hal uygulaması değildir. Askeri dikta 
girişimlerinin panzehiri demokrasidir. 
Darbeye en iyi cevap ülkemizin de-
mokratikleşmesidir.

“Demokrasiyi tamamen askıya alma-
yı hedefleyen bir darbe girişiminin 
ardından Olağanüstü Hal ilan etmek, 
ülkedeki hiçbir sorunu çözmeyecektir. 
Aksine, OHAL ilanı tam da darbecilerin 
dayattığı bir yönetim biçiminin hayata 
geçirilmesi anlamına gelecektir.”

DİSK başından beri OHAL’in kaldırılmasını, 
darbeciler ve onların mensubu oldukları 
FETÖ/PDY ile mücadelenin TBMM işleti-
lerek ve hukuk devleti kurallarına bağlı 
kalınarak yürütülmesini savunmuştur. İki 
yıllık OHAL uygulaması bu görüşümüzü 
haklı çıkarmıştır.
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OHAL KÖTÜYE KULLANILDI VE 
ANAYASA İHLAL EDİLDİ

OHAL adı üstünde olağanüstü bir uygu-
lamadır ancak hukuksuz, keyfi, kalıcı ve 
sınırları belirsiz bir rejim değildir. OHAL 
sırasında da uyulması zorunlu anayasal 
ve uluslararası kurallar söz konusudur. 
Ancak iki yıllık OHAL uygulamasında hiç-
bir anayasal sınıra uymayan, hiçbir yar-
gısal denetime tabi olmayan bir rejim 
inşa edilmiştir. İki yıllık OHAL uygulaması 
sırasında Hükümet, anayasal sınırlara ri-
ayet etmedi ve ülkeyi her biri birer Ana-
yasa Hükmünde Kararname’ye dönüşen 
KHK’ler ile yönetti. Nisan 2017 Anayasa 
referandumu ve Haziran 2018 seçimleri 
dahi OHAL koşullarında yapıldı. 

OHAL, 15 Temmuz darbe girişimi son-
rasında ve darbe girişimi nedeniyle ilan 
edilmişti. OHAL’in hangi gerekçeyle ilan 
edildiği önemlidir çünkü OHAL süresince 
alınacak “olağanüstü” tedbirlerin OHAL’in 
ilan edilme amacına uygun ve orantı-
lı olması gereklidir. Nitekim Anayasa’nın 
eski 121. maddesine göre “Olağanüstü 
hâl süresince, Cumhurbaşkanının başkan-
lığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağa-
nüstü halin gerekli kıldığı konularda, ka-
nun hükmünde kararnameler çıkarabilir.” 
Anayasa’nın 121. maddesi Kanun Hük-
münde Kararname çıkartma yetkisinin sı-
nırını belirlemektedir. Bu sınır olağanüstü 
halin gerekli kıldığı hallerdir. 

KHK’LER İLE ANAYASA HİÇE SAYILDI

15 Temmuz darbe girişimi sırasında dar-
becilerin en önemli hedeflerinden biri 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ol-
muştur. Meclis’teki bütün siyasî partilerin 
darbe girişimi karşısında tereddütsüz tu-
tum almaları, Meclis bombalanırken ora-
da direnmeleri, ortak bir deklarasyonla 
darbe girişime karşı durmalarına rağmen, 
Meclis darbe girişimine karşı mücadelede 
pasif ve etkisiz bir konuma itilmiştir. Mec-
lis asıl darbeyi 16 Nisan 2017 referandu-

mu ile kabul edilen ve 24 Haziran 2018 
seçimleri sonrası uygulanmaya başlayan 
başkanlık rejimi ile almıştır.

İki yıllık OHAL döneminde, OHAL kapsa-
mında 32 KHK yayımlanmıştır. Bu KHK’ler 
TBMM’de görüşülerek yasalaşmıştır. Böy-
lece OHAL düzenlemeleri kalıcı hale gel-
miştir. 

KHK’lerin bir bölümü ile kamu görevlileri 
ihraç edilirken, bir diğer bölümü ile çeşitli 
yasalarda düzenlemeler yapılmıştır. Tes-
pit edebildiğimiz kadarıyla OHAL KHK’leri 
ile 150’den fazla yasada değişiklik yapıl-
mıştır. KHK ile yapılan düzenlemelerin 
önemli bir bölümünün OHAL’in ilan edil-
me gerekçesiyle ilgisi yoktur. Öte yandan 
Anayasa Mahkemesi önceki içtihatları-
nın tersine anayasal sınırları aşan OHAL 
KHK’lerini denetlemekten kaçınmıştır. 
Böylece KHK’ler bir tür Anayasa Hükmün-
de Kararname’ye dönüşmüştür. KHK’ler 
aracılığıyla OHAL ilanı ile ilgisi olmayan ve 
TBMM’nin yetkisinde olan bir dizi konuda 
düzenlemeler yapılmıştır.

KHK İLE DÜZENLENEN VE OHAL İLE 
ALAKASIZ KONULARDAN BAZILARI 

İşsizlik Sigortası Kanunu: 687 sayı-
lı KHK ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası 
Kanunu’na geçici maddeler eklendi. İş-
sizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmak 
üzere işverenlerin alacağı her ilave işçi 
için sigorta primi desteği düzenlemesi 
KHK ile yapıldı.

Kış Lastiği Zorunluluğu Düzenlemesi: 
9 Şubat 2017 tarihinde çıkarılan 687 
sayılı KHK ile yolcu ve eşya taşıma-
larında kullanılan araçların kış lastiği 
kullanmaları zorunlu hale getirildi. 

Evlilik Programları Yasaklandı: 690 
sayılı KHK ile Radyo ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında 
Kanun’da değişiklik yapılarak kamuo-
yunda evlilik programları olarak bili-
nen programlar yasaklandı. 
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Kamu Görevlileri Sendikaları ve 
Toplu Sözleşme Kanunu: 4688 sayılı 
Kanun’a 682 sayılı KHK ile kamu sendi-
kalarına üye olamayanlara “Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığında görevli subay, söz-
leşmeli subay, astsubay, sözleşmeli 
astsubay, uzman jandarma, uzman 
erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli 
erler” ifadesi eklendi. 

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Ka-
nunu: 6356 sayılı Kanun’un 63. mad-

desinin birinci fıkrası 678 sayılı KHK ile 
değiştirildi. 678 sayılı KHK ile yapılan 
değişiklikle, büyükşehir belediyelerinin 
şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde ve 
bankacılık hizmetlerinde grevin altmış 
gün süreyle ertelenmesine olanak ta-
nındı. 

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Ano-
nim Şirketinin Kurulması ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun: 6741 sayılı Kanun’un 4. 
maddesinin birinci fıkrasına 684 sayı-

Tablo 1: OHAL’in Kesin Olmayan Bilançosu (Temmuz-2016-2018)

Kaynaklar: Resmî Gazete, TMSF, Adalet Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, CHP, KESK, TGS, TGC, DİSK Basın-İş, 
Eğitim-Sen, İHOP tarafından hazırlanan veri, rapor ve açıklamaları ile gazete, TV, internet, sosyal medyadan 
derlenen bilgiler. Tabloda yer alan sayılar en az olarak değerlendirilmelidir. 
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lı KHK ile bent eklendi. Türkiye Varlık 
Fonu’nun kaynakları ve finansmanının 
kapsamı genişletildi.

Yükseköğretim Kanunu: 674 sayı-
lı KHK ile 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu’na ek madde eklendi. Öğretim 
üyesi yetiştirme programı kapsamın-
da araştırma görevlilerinin statüleri 
için herhangi bir işleme gerek kalmak-
sızın 50(d) hükümleri uygulanmaya 
başlandı. 676 sayılı KHK ile üniversi-
telerde rektörlük seçimleri kaldırıldı. 
Devlet üniversitelerinde rektörün Cum-
hurbaşkanı tarafından atanması sağ-
landı. 669 sayılı KHK ile Milli Savunma 
Üniversitesi adında yeni bir üniversite 
kuruldu.

Şeker Kanunu: 696 sayılı KHK ile 24 
Aralık 2017’de Şeker Kurumu kapatıldı.

Taşeron İşçilerin Kadro Konusu: 696 
sayılı KHK ile kamuda çalışan işçilerin 
kadroya alınmasına ilişkin düzenleme 
yapıldı. 

OHAL UYGULAMASI VE ÇALIŞMA 
HAYATI

OHAL uygulamasının en vahim sonuçla-
rından biri çalışma hakkının, kamu gö-
revlilerinin ve işçilerin iş güvencelerinin 
ortadan kaldırılması ve sendikal hakla-

rın kullanımının sınırlanması olmuştur. 
OHAL’in vatandaşa değil devlete karşı ilan 
edildiği iddia edilmesine rağmen, OHAL 
döneminde işçiler ve çalışanlar ciddi zarar 
görmüş, OHAL sermaye için adeta bir gü-
vence olmuş ve çalışan hakları ihlal edil-
miştir.

İki yıllık OHAL döneminde Türkiye Cum-
huriyeti tarihinin en büyük kamu görev-
lisi tasfiyesi yaşandı ve 135 bin kamu gö-
revlisi ihraç edildi. Kamuda yaşanan ihraç 
ve tasfiyeler 12 Eylül dönemiyle kıyasla-
namayacak kadar kapsamlıdır. 12 Eylül 
döneminde kamu kuruluşlarından 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanunu kapsamında 
yaklaşık 5 bin civarında çalışanın çıkarıl-
dığı düşünülecek olursa son OHAL döne-
minde yaşanan tasfiyenin boyutları daha 
iyi anlaşılabilir.

OHAL’DE 155 BİN İŞÇİNİN GREVİ 
ERTELENDİ

OHAL döneminde en yaygın ihlal edilen 
işçi haklarından bir diğeri ise grev hakkı-
dır. OHAL öncesi yıllarda toplam 8 grevi 
ertelemişken, sadece iki yıllık OHAL uy-
gulaması boyunca 7 büyük grev “milli 
güvenlik, genel sağlık ve finansal istikrarı 
bozucu” olduğu gerekçesiyle ertelendi/
yasaklandı. 155 bin işçi erteleme ve ya-
saklamadan etkilendi ve grev hakkını kul-

Tablo 2: OHAL Döneminde Grev Ertelemeleri (Yasaklamaları)

OHAL Döneminde Ertelenen Grev Sayısı: 7 Erteleme Kapsamındaki İşçi Sayısı: 154.764
Kısaltmalar: MG-Milli Güvenlik, GS-Genel Sağlık, EFİ-Ekonomik ve Finansal İstikrar, TİS-Toplu İş Sözleşmesi 
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lanamadı (Tablo 2). Dahası Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, OHAL’i grev ertelemesi için kul-
landığını açıkça söylemiştir:(1)  

“Olağanüstü hali biz iş dünyamız daha 
iyi çalışsın diye yapıyoruz. Şimdi grev 
tehdidi olan yere OHAL’den istifade ile 
anında müdahale ediyoruz. Diyoruz ki 
hayır, burada greve müsaade etmiyo-
ruz, çünkü iş dünyamızı sarsamazsınız. 
Bunun için kullanıyoruz biz OHAL’i [al-
kışlar].”

OHAL ÇALIŞMA HAKKINI YOK ETTİ: 
135 BİN İHRAÇ

İki yıllık OHAL döneminde en yaygın ve 
kapsamlı ihlal edilen hak çalışma hakkı-
dır. 135 binden fazla kamu görevlisi so-
mut bir delile dayanmadan, savunma 
hakkı tanınmadan ve adil yargılanma yol-
ları tıkanarak kamu görevinden çıkarılmış; 
sadece kamu görevinden çıkarılmakla ka-
lınmamış, ihraç edilenler damgalanmış, 
suçlu ilan edilmiş, emekli ikramiyelerin-
den mahrum bırakılanlar olmuş ve pek 
çoğunun özel sektörde de iş bulmasını 
engelleyici uygulamalar söz konusu ol-
muştur. Ayrıca ihraç edilenlerin pasaport-
larına el konularak seyahat özgürlükleri 
ve bir başka ülkede çalışma hakları da 
ortadan kaldırılmıştır. Dahası, ihraç edilen 
kamu görevlilerinin yakınları da hukuksuz 
işlemlerle karşı karşıya kalmıştır.

21 Temmuz 2016-8 Temmuz 2018 arasın-
daki iki yıllık OHAL döneminde herhangi 
bir somut gerekçe ya da kanıt sunulma-
dan Kanun Hükmünde Kararnameler 
yoluyla 135 bin 856 kamu görevlisi 
ihraç edildi (Tablo 1). Kamu kurumlarının, 
KHK ile ihraç edilenler dışında iş sözleş-
mesini feshetme, sözleşme yenilememe, 
yeniden atamama, disiplin soruşturması 
vb. yollarla yaptığı işten çıkarmalar bu 

sayıya dahil değildir. Adalet eski Bakanı 
Bekir Bozdağ, kamudan her atılanın suçlu 
olmadığını, kamudan ihraçların idari ta-
sarrufla yapıldığını itiraf etmiştir:(2)   

“Suç konusu ayrı bir konu, idari tasar-
ruf ayrı bir konu. Şimdi siz birisini suç 
nedeniyle yargıla dediğiniz zaman bu-
nun nasıl olacağı CMK’de belli. Soruştu-
racaksınız. Mahkemeye iddianameyle 
dava açacaksınız. Herkes alenen ken-
dini savunacak, delillerini ortaya ko-
yacak. Herkes burada bunu yapacak. 
Ve sonuçta mahkeme bir karar vere-
cek. Bunun için somut deliller lazım ve 
bu çerçevede yürür. Ama idari tasar-
ruf yapmak için ayrı. Yani kamudan 
uzaklaştırılan herkes suçludur diye bir 
anlam yok. Kamudan uzaklaştırılan 
irtibat ve iltisak nedeniyle uzaklaştırı-
lıyor. Ve bir KHK’nın ortaya koyduğu 
prensip çerçevesinde uzaklaştırılıyor. 
Bu bir idari tasarruf. Adli tasarruf değil. 
Soruşturma makamlarının yaptığı adli 
işlemler. Onun için idari tasarruflarla 
adli tasarrufları birbirine karıştırma-
mak lazım. Sanki idari tasarrufa tabi 
tutulan herkes suç işlemiş gibi bir algı 
da yapılıyor. O fevkalade yanlış.”

KAMU GÖREVİNDEN İHRAÇLAR VE 
İŞTEN ÇIKARMALAR

OHAL KHK’lerinin kamu görevlileri ile il-
gili getirdiği düzenlemeler, olağanüstü 
halin amacı ile sınırlı olmaktan çıkıp ge-
nel olarak kamu görevlisinin güvence-
sini ortadan kaldırıcı niteliktedir. 667 sa-
yılı KHK’nin 4. maddesi ile başlatılan ve 
daha sonra çeşitli KHK’lerde tekrarlanan 
hükme göre “terör örgütlerine veya Milli 
Güvenlik Kurulunca Devletin milli güven-
liğine karşı faaliyette bulunduğuna karar 
verilen yapı, oluşum veya gruplara üye-
liği, mensubiyeti veya iltisakı (yakınlığı, 

(1) Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Uluslararası 
Yatırımcılar Derneği YASED’in 12 Temmuz 2017 tarihinde düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmadan.

(2) Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 22 Şubat 2017 tarihinde CNNTÜRK’te yaptığı konuşma                           
http://basin.adalet.gov.tr/Etkinlik/bakan-bozdag-cnnturk-tv-de-onemli-aciklamalarda-bulundu (Erişim Tarihi: 17 
Temmuz 2017).
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bağı) yahut bunlarla irtibatı olduğu değer-
lendirilen” kamu görevleri idari bir işlemle 
kamu görevinden çıkarılmaktadır. 

KHK’lerde yer alan hükme göre kamu 
görevinden çıkarılanlar bir daha kamu 
hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğ-
rudan veya dolaylı olarak görevlendiri-
lemeyecekler. Bu hüküm sadece kamu 
görevlilerini değil kamu işçilerini de kap-
samaktadır. Görevden uzaklaştırmalarda 
yürütmeyi durdurma kararı alınamaması, 
etkin bir yargı yolunun yokluğu ve ceza 
yargılamalarının sonucunun beklenme-
mesi ciddi mağduriyetler yaratmaktadır. 
Kolektif suç ve zihniyet suçu icat edilerek, 
cadı avına çıkıldı. OHAL döneminde çalış-
ma hakkı ve iş güvencesine yönelik ihlal-
ler bir dizi araçla yapıldı:

KHK Yoluyla İhraçlar: Resmî Gazete’de 
yayımlanan OHAL KHK’leri ile kamu gö-
revlileri ismen ve kurum belirtilerek hatta 
bazı KHK’lerde vatandaşlık numarasına 
yer verilerek kamu görevinden ihraç edil-
miştir.

Kurum Disiplin Kurulu Kararıyla İhraç-
lar: Kamu kurumlarından Yüksek Disiplin 
Kurulu kararıyla yapılan ihraçlarda OHAL 
döneminde artış yaşandığı gözlenmiştir. 

Açığa Almalar/Görevden Uzaklaştırma-
lar: Kamu görevlilerinin bir bölümü Devlet 
Memurları Kanunu ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle idareye verilen yetki çer-
çevesinde görevlerinden uzaklaştırılmış-
tır. Görevden uzaklaştırmalar ve açığa 
almalar ilgili kurumlar tarafından ayrı ayrı 
gerçekleştirildiği için toplam sayı konu-
sunda sağlıklı veriler edinilememiştir. Sa-
dece Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 24 
bin 490 öğretmen açığa alınmış, bunlar-
dan 16 bin 759’u göreve iade edilmiştir.(3) 

İşten Çıkarmalar, İşsiz Kalanlar: Kamu 
kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde 

çalışanlar, kayyım atanan yerel yönetim-
lerde kayyımlar tarafından işten çıkarı-
lanlar, kapatılan veya devredilen kurum, 
kuruluş veya şirketlerde çalışanlar bu 
kapsamdadır. Sadece Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu’na devredilen 879 şirkette 
45 binden fazla işçi çalışmaktadır. Bunla-
rın ne kadarının işsiz kaldığı ve ne kadarı-
nın işten çıkarıldığı konusunda net bilgiler 
yoktur.

Sözleşmesi Yenilenmeyenler/Yeniden 
Atanmayanlar: OHAL döneminde kamu-
da yaşanan örtülü işten çıkarmaların bir 
bölümünü ise sözleşmesi yenilenmeyen 
veya uzatılmayanlardan oluşmaktadır. 
Üniversitelerde araştırma görevlisi ve yar-
dımcı doçent kadrosunda çalışanlar bu 
kapsamda yer almaktadır. 

SGK’den OHAL Kodu Uygulaması: İhraç 
edilenlerin isimlerinin Resmî Gazete’de 
yayımlanması ve iş sözleşmesi ile çalışan-
ların OHAL gerekçesiyle yapılan işten çı-
karılmalarında SGK tarafından KHK kodu-
nun kullanılması nedeniyle pek çok kişi 
özel sektörde de iş bulamamaktadır. KHK 
ile ihraç edilenlerin özel sektörde çalış-
ması fiilen imkânsız hale getirilmiştir. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Temmuz 
2017 tarihinde Ankara Ticaret Odası’nda 
düzenlenen 15 Temmuz ve İnsan Hakları 
Paneli’nde yaptığı konuşmada ihraç edi-
lenlerle ilgili olarak “Gitsin özel sektörde 
çalışsınlar. Bize ne” demiştir:(4)  

“Diyorlar ki bu kadar kişi işinden oldu, 
ne olacak onlara? Gitsin özel sektörde 
çalışsınlar bize ne, devlet mi besleye-
cek bunları? Bunları devlet besledi ge-
lip devlete ihanet ettiler. Devlet besle-
di, devlete ihanet ettiler bunlar. Zaten 
Türkiye’nin en önemli sorunlarından 
bir tanesi de 657’dir (Devlet Memur-
ları Kanunu). Bu 657’nin de eğer bir 

(3) Eğitim-Sen, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Sonunda Eğitimin Durumu, 8 Haziran 2017, Ankara.

(4) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 14 Temmuz 2017 tarihinde Ankara Ticaret Odası’nda düzenlenen “15 
Temmuz ve İnsan Hakları Paneli’nde yaptığı konuşma.
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mutabakat sağlanabilse aynen batıda 
olduğu gibi, 657’nin memur-işçi ayrımı 
değil, tamamıyla çalışanlar olarak de-
ğiştirilmesi lazım.”

Ancak ihraç edilenler ve işten çıkarılanlar 
gerek isimlerinin KHK’de yer alması ve ge-
rekse SGK’deki OHAL kodu nedeniyle özel 
sektörde iş bulamamaktadır. Öte yandan 
OHAL koşullarında keyfi işten çıkarmala-
rın arttığı ve işverenlerin OHAL’i bir baha-
ne olarak kullandığı gözlenmektedir.

İHRAÇ EDİLEN DİSK ÜYELERİ

OHAL döneminde kayyım atanan beledi-
yelerin birçoğu DİSK Genel-İş sendikasının 
örgütlü olduğu belediyelerdir. Belediye-
lerden KHK ile ihraç edilen ve kayyımlar 
tarafından işten çıkarılan Genel-İş sendi-
kası üyesi işçilerin sayısı 2661’dir. Kayyım 
atanan belediyeler tarafından iş sözleş-
meleri feshedilen Genel-İş üyesi işçilerin 
sayısı 1986’dır. İşlerine iade edilen Genel-
İş üyesi işçi sayısı ise 50 ile sınırlı kalmış-
tır. 24 Genel-İş üyesinin iş sözleşmesi ise 
askıya alınmıştır.

AKADEMİK İHRAÇLAR VE BARIŞ 
AKADEMİSYENLERİ 

OHAL döneminde üniversitelerden top-
lam 6081 akademisyen ihraç edilmiştir. 
Barış bildirisi imzacılarından 517 akade-
misyen KHK ile görevinden ihraç edilmiş, 
işten çıkarılmış, istifa veya emekliliğe zor-
lanma yoluyla üniversitelerden uzaklaştı-
rılmıştır. KHK ile ihraç edilen toplam 405 
akademisyenin 397’si kamu ve 8’i vakıf 
üniversiteleri çalışanıdır (Tablo 1).

Kamu görevinden ihraç edilen akade-
misyenlerin büyük bölümü KESK’e bağ-
lı Eğitim-Sen ve SES’e bağlı sendikaların 
üyeleridir. Akademisyenlerin ihracı açık 
bir anayasa ihlali anlamına gelmektedir. 
Aralarında barış akademisyenlerinin de 
bulunduğu binlerce akademisyen “idari 
bir tasarrufla” Hükümet tarafından sa-

vunmaları alınmadan, somut bir suçla-
ma yapılmadan üniversiteden çıkarıldı 
ve haklarında ceza davası açıldı. Ana-
yasa Mahkemesi’nin 2019 yılında Barış 
Bildirisi’ni imzalamanın suç olmadığı ve 
fiil nedeniyle ceza verilmesinin hak ihla-
li olduğu yönündeki karara rağmen ifade 
özgürlüğü haklarını kullanan barış bildirisi 
imzacısı akademisyenler halen üniversi-
tedeki görevlerine dönemediler.

OHAL DÖNEMİNDE İNTİHARLAR: 57 
İNTİHAR VE ŞÜPHELİ ÖLÜM

OHAL uygulaması sonucu ihraç edilenler 
ve haklarında açığa alma, gözaltı, tutuk-
lama gibi çeşitli adli ve idari işlem ya-
pılanlar arasında intihar edenler ile bu 
süreçten mağdur olan ve etkilenen ya-
kınları arasında intihar edenler ve OHAL 
bağlantılı sebeplerden yaşamını yitiren-
lerin sayısı OHAL’in en vahim sonuçla-
rındandır. OHAL döneminde kamudan 
ihraç edilen veya açığa alınanlar ile on-
ların yakınları arasında intihar vakaları 
çarpıcı derecede çoktur. Çoğunluğu in-
ternet kaynakları olmak üzere derledi-
ğimiz bilgilere göre OHAL döneminde 57 
kişi intihar etmiş veya şüpheli şekilde 
ölmüştür. Bu intiharların büyük ölçüde 
kamu görevinden uzaklaştırma, çalışma 
hakkının ihlal edilmesi sonucu gerçek-
leştiği görülmektedir. DİSK-AR tarafın-
dan hazırlanan OHAL’in 2 yılına ilişkin 
raporda bu konuda ayrıntılı bir döküm 
yer almaktadır.(5)  

2017 ANAYASA REFERANDUMU VE 
BAŞKANLIK REJİMİ

Türkiye’de otoriter başkanlık rejimine ge-
çişle ilgili anayasal değişiklikler 16 Nisan 
2017’de halk oyuna sunuldu. “Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi” adıyla ya-
pılan bu değişiklikler özünde Türkiye’nin 
150 yıllık parlamenter deneyimini ve 
sınırlı kuvvetler ayrılığı uygulamasını tü-
müyle ortadan kaldırıyor ve Cumhurbaş-

(5) DİSK-AR, OHAL ve Başkanlık Emeğe Zararlıdır, 21 Temmuz 2018, İstanbul.
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kanına olağanüstü yetkiler tanıyarak oto-
riter bir rejimin önünü açıyordu.

DİSK, “Memleketin ve İşçilerin Geleceği 
İçin Hayır” başlığıyla 16 Nisan 2017 refe-
randumunda net bir tutum aldı. 3 Şubat 
2017 tarihinde DİSK genel merkezinde 
Anayasa referandumu gündemiyle top-
lanan DİSK Başkanlar Kurulu, DİSK’in refe-
randuma ilişkin görüşlerini karara bağladı. 
Başkanlar Kurulu açıklamasında şu görüş-
lere yer verildi:

1. DİSK olarak bu anayasa 
değişikliğine öncelikle usulden 
karşıyız:

Değişiklik paketinin TBMM’den olağa-
nüstü bir hızla, medyadan, hatta ve-
killerden kaçırarak, muhalefeti sustu-
rarak, hukuka aykırı açık oylamalarla, 
kavga gürültü içinde geçirilmiş olması-
nı kabul etmek mümkün değildir.

Halkın oyuna sunulacak olan Anayasa 
değişikliklerinin içeriği hakkında halkın 
bilgilenmesi, sağlıklı bir kamuoyu oluş-
turacak biçimde tartışma yürütmesi 
sistematik olarak engellenmiştir. Ana-
yasa gibi hayati bir konuda bu şartlar-
da yapılacak bir referandumun meş-
ruluğunun ciddi biçimde zedelendiğini 
düşünüyoruz.

Anayasa bir toplumsal sözleşmedir. 
Toplumun geniş kesimlerinin kabul 
ettiği bir anayasa ülkede huzuru, kar-
deşliği ve refahı geliştirebilir. Ülkenin 
yarısının evet dediği, yarısının hayır 
dediği, büyük bir bölümünün içeriğini 
bilmediği bir Anayasanın iddia edildi-
ği gibi “güçlü Türkiye’yi yaratmasının 
imkânsız olduğunu; tersine siyasi istik-
rarsızlık, kutuplaşma ve kriz getirece-
ğini görüyoruz.

2. DİSK olarak Anayasa değişikliğinin 
içeriğine de karşıyız:

Anayasa değişikliği ile yasama, yürüt-

me ve yargı yetkileri cumhurbaşkanı-
nın elinde toplanacak, kuvvetler ayrılı-
ğı bitecek.

Türkiye Cumhuriyeti devleti tek adam 
iktidarına teslim edilecek.

Cumhurbaşkanı OHAL ilan edebilecek, 
memleket halkın tamamını temsil eden 
Meclisten çıkan yasalar yerine tek im-
zalı kararnameler ile yönetilecek.

Yürütme erkinin, halkın tamamını 
temsil eden meclise karşı sorumluluğu 
olmayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve vekiller 
etkisizleşecek, tek yetkili Cumhurbaş-
kanı olacak.

Bakanlar Kurulu, cumhurbaşkanına 
hizmet eden atanmış memurlardan 
oluşacak.

Yargı üyelerinin çoğunluğunu cum-
hurbaşkanı belirleyecek, böylece tek 
kişinin kararları yargı kararları da ola-
cak. Yargı yürütmenin vesayeti altına 
girecek.

Bu değişiklerin özü parlamenter siste-
min yok edilmesidir. Bu anayasa de-
ğişikliğiyle Osmanlı-Türkiye anayasal 
birikimi ve Meclis-i Mebusan’dan bu 
yana geliştirilen tüm demokrasi de-
neyimimiz yok sayılmaktadır. 150 yıla 
yakın bir süredir bu topraklarda, sancılı 
da olsa, varlığını sürdüren parlamenter 
sistemin köklü biçimde değiştirilmek 
istenmesine hayır diyoruz.

İnsanlık tarihinin yüzlerce yıllık de-
mokrasi birikiminin bir sonucu olan 
yasama, yürütme ve yargı temelindeki 
güçler ayrılığı ilkesini ortadan kaldıran, 
tüm yetkileri bir kişinin elinde topla-
yan, üstelik bu kişiyi de denetlenemez 
ve hesap sorulamaz hale getiren bir 
Anayasa değişikliğine hayır demeyi 
görev sayıyoruz.
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Getirilen değişikliklerle TBMM kuruluşu-
nun 97’nci yılında işlevini kaybedecek, 
halkın tamamının temsil edildiği meclis-
teki “egemenlik kayıtsız şartsız milletin-
dir” sözü tarihe karışacaktır. Egemenlik 
milletin bir kısmının oy verdiği ve aynı 
zamanda bir parti lideri olarak milletve-
killerini de belirleyen tek bir kişiye dev-
redilecektir. Tüm darbelerin hedefi olan 
TBMM’nin yasa yapma yetkisine darbe 
vurulmasına, halk iradesinin ortadan 
kaldırılmasına hayır demek DİSK’in ta-
rihi sorumluluğudur.

3. Anayasalar DİSK’in tarihinde 
belirleyici bir öneme sahiptir ve 
DİSK’in kimliğini belirlemiştir. 

DİSK Kuruluş Bildirgesi’nde yer alan şu 
ifadelerle şimdiye kadar emekçilere en 
geniş hakları sağlamış 1961 Anayasası 
sahiplenilmiştir:

“Biz devrimciliği; bugünkü tutucu, geri-
ci, ekonomik, sosyal ve politik ilişkile-
rin Anayasa uyarınca değiştirilmesi ve 
Anayasa ilkelerinin hayata uygulama-
sı anlamına alıyoruz”

1963’te henüz grev yasası ortada yok-
ken kurucu Genel Başkanımız Kemal 
Türkler’in öncülüğünde Kavel işçileri, 
Anayasada güvence altına alınan grev 
hakkına dayanarak greve çıkmışlardır.

1970’te DİSK’i ortadan kaldırmaya 
yönelik yasalara karşı 15-16 Haziran 
Direnişi “Anayasal Direniş Komiteleri” 
adı altında birleşen işçilerce örgütlen-
miştir.

Bu tutum 12 Eylül mahkemelerinde 
de sürmüş, Genel Başkanımız Abdul-
lah Baştürk Anayasa’yı askıya alarak 
kendisini yargılayan cuntacılara karşı 
Anayasa’yı savunmuştur. Baskıcı, ya-
sakçı 82 Anayasası’yla ve12 Eylül reji-
mi ile hesaplaşma DİSK’in varoluşunun 
bir parçasıdır.

DİSK 2010 referandumunda 12 Eylül 
Anayasasını ayakta tutmaya çalışan 
pakete de hayır demiştir. DİSK referan-
dumun hemen ardından yaptığı de-
ğerlendirmede yargıdaki iktidar kont-
rolünün tehlikelerine dikkat çekmiş, 
AKP’nin “Başkanlık Sistemi”ne geçişin 
kapılarını aralamaya çalıştığını sapta-
mıştır. O günden bugüne yaşananlarla 
tarih bizi haklı çıkarmıştır.

DİSK o tarihlerde “hayır” demekle yetin-
memiş; ülkenin saygın Anayasa hukuk-
çuları ve bilim insanlarının katkısı ile “Öz-
gürlükçü, Eşitlikçi, Demokratik ve Sosyal 
Bir Anayasa İçin Temel İlkeler Raporu”nu 
hazırlayarak emekçilerin özlem duydu-
ğu bir Anayasanın temel taşlarını ortaya 
koymuştur. Alternatif isteniyorsa, emek-
çilerin alternatifi hazırdır.

Şimdi tüm bu tarihsel birikime dayana-
rak diyoruz ki: Türkiye halkı ve emekçi-
leri bizi 150 yıl öncesine götürecek bu 
Anayasa dayatmasına asla mahkûm 
değildir. Bu topraklarda mayalanmış 
cumhuriyet, demokrasi, özgürlük ve 
laiklik birikimi, emekçilerin sosyal hak-
lar için verdikleri mücadelelerin dene-
yimleri, partilerin ve kişilerin gündelik 
çıkarlarının çok ötesinde değerler içe-
ren bir mirastır.

DİSK’in tercihi daima özgürlükçü, eşit-
likçi, demokratik bir sistemden yana 
olmuştur. Bu nedenle otoriter, baskıcı 
ve keyfi yönetim girişimlerine hayır 
demek kaçınılmaz bir görevdir.

4. Bu Anayasa değişikliği halkın 
gerçek gündemi değildir, halkın 
özlemi değildir, halkın ihtiyacı 
değildir.

Bugün halkımızın iki acil yaşamsal ih-
tiyacı ve talebi vardır: Teröre, kaosa, 
savaşa karşı can güvenliği ve yaşam 
hakkı; işsizliğe karşı güvenceli bir işe 
sahip olmak.
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Yıllardır ısrarla gündemde tutulan baş-
kanlık rejimi emekçilerin ve halkımızın 
bu yaşamsal sorunlarına hiçbir şekilde 
yanıt olamayacaktır. Halkın yaşam-
sal sorunlarına çare üretmesi gereken 
meclisin gündemi çok uzun bir süredir 
bu dayatmayla işgal edilmiştir. Meclis 
halktan koparılmıştır.

Bu şiddet ve kriz ikliminde, toplumun 
gerçek ve yaşamsal sorunlarının çö-
züm yeri, halkın iradesinin en yüksek 
temsilcisi olan meclistir. Meclisi işlev-
sizleştirmek hiçbir soruna çözüm ol-
mayacak, aksine sorunları daha da 
çözümsüz hale getirecektir.

5. Memleketin ve işçilerin geleceği için 
hayır! 

Bu tarihi anda tüm emek örgütlerine 
açık çağrı yapıyor, tarihsel sorumlu-
luklarını anımsatıyoruz. Tüm sendikal 
örgütleri Türkiye demokrasisini olduğu 
kadar sendikal hak ve özgürlükleri de 
tehdit eden, emekçilerin talepleri ve 
özlemleri ile hiçbir biçimde uyuşma-
yan bu değişiklik dayatması karşısında 
ortak tutum almaya çağırıyoruz.

Anayasa değişiklikleri tartışmalı bir refe-
randum sonucunda yüzde 51,41 “evet” ve 
yüzde 48,59 “hayır” oyu ile kabul edildi. 
Böylece Türkiye, parlamenter sistemi kal-
dırıp başkanlık sistemini benimseyerek 
partili cumhurbaşkanına yürütme yetkisi 
verdi. Başbakanlığa son vererek cumhur-
başkanı ile onun atayacağı cumhurbaş-
kanı yardımcıları ve bakanlardan oluşan 
bir hükümet sistemi benimsedi. Kuvvetler 
ayrılığını ortadan kaldıran bu yeni sistem 
otoriter bir başkanlık rejimi anlamına ge-
liyordu.

24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİ

Nisan 2017’de yapılan Anayasa değişik-

likleri Kasım 2019’da yapılacak seçim-
lerle yürürlüğe girecekti. Ancak seçimler 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 
önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın kabulüyle erkene alındı; 24 
Haziran 2018’de hem genel seçim hem 
de cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Böy-
lece Nisan 2017’de Anayasa değişikliği 
referandumunda kabul edilen başkanlık 
rejimine geçilmiş oldu. 

Kampanya süreci son derece anti-de-
mokratik koşullarda ve medya sansürü 
altında geçti. Kampanya sürecinde, Tür-
kiye’deki medyanın neredeyse tamamı 
Erdoğan’ın etkisi altında yayın yaptı ve 
bu durum muhalefetin sesini duyurma-
sını engelledi. Yapılan bir araştırmaya 
göre TRT 1, TRT Haber ve TRT Kurdî’den 
oluşan üç TRT kanalı, 14 Mayıs ile 30 Ma-
yıs tarihleri arasındaki dönemde Cumhur 
İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a toplamda 67 saat 58 dakika; 
CHP ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem 
İnce’ye 6 saat 43 dakika ayırdı. Aynı araş-
tırmada Halkların Demokratik Partisi ve 
Selahattin Demirtaş’a ise TRT ‘de hiç süre 
ayrılmadığı açıklandı.(6) 

Bu koşullarda yapılan Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerini yüzde 52,59 ile Cumhur İttifa-
kı adayı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın kazandığı açıklandı. CHP adayı 
Muharrem İnce’nin yüzde 30,64, Halkla-
rın Demokratik Partisi adayı Selahattin 
Demirtaş’ın yüzde 8,4 ve İyi Parti ada-
yı Meral Akşener’in yüzde 7,29 oy aldığı 
açıklandı. 24 Haziran 2018 seçimleri ile 
Başkanlık rejimine geçiş süreci tamam-
lanmış oldu.

2018/2019 EKONOMİK KRİZİ

Türkiye 2018 Ağustos ayından başlayarak 
bir ekonomik krize sürüklendi. Krizi en 
kestirme özetleyen veriler, doların fiyatı, 

(6) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), üyeleri İlhan Taşçı ve İsmet Demirdöğen tarafından yapılan 
araştırma, İrem Köker, “RTÜK’ün CHP’li üyelerinden YSK’ya resmi başvuru: TRT Genel Müdürü derhal görevden 
alınsın”, BBC Türkçe (Erişim Tarihi: 10 Ocak 2019).
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enflasyon, işsizlik ve faizlerdir. 2017 so-
nunda 3,79 TL olan dolar Ağustos 2018’de 
7 TL’ye çıktı. ABD doları sekiz ayda TL kar-
şısında yüzde 70 değer kazandı. Diğer bir 
ifadeyle TL yüzde 70 oranında devalüas-
yona uğradı. 20 Eylül 2018’de toplanan 
DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu krize 
ilişkin şu tespitleri yaptı:

“Türkiye ekonomisi hem yüksek enf-
lasyon hem durgunluk hem de kü-
çülme ve yüksek işsizlik kıskacında 
birkaç yıl sürebilecek ve enflasyon 
içinde durgunluk olarak adlandırılan 
bir stagflasyon sürecine girebilir. Nite-
kim ekonomideki daralma siyasi ikti-
dar tarafından da kabul edilmektedir. 
Daha önce ortalama [yüzde] 5,5 olarak 
hedeflenen büyüme 2019 için büyüme 
hedefi [yüzde] 2,3’e düşürülmüştür. 
Bu hedefin oldukça iyimser olduğunu 
büyümenin daha da küçük olacağını 
söylemek mümkündür. [Yüzde] 2,3’lük 
büyüme hedefi ekonomide durgunlu-
ğun itirafıdır. Bunun maliyeti işsizlik 
olacaktır.

“Türkiye ekonomisindeki kriz güncel 
politik gelişmelerin etkisiyle sınırlı ol-
mayan yapısal bir meseledir. Döviz 
krizinin ana etkeni, Türkiye’ye ya-
bancı sermaye girişlerinin düşmesidir: 
Mart-Haziran 2018’de önceki yıla göre 
yabancı sermaye girişleri yüzde 85 
oranında düşmüştür. ABD Merkez Ban-
kasının düşük faiz politikası nedeniyle 
uzun yıllar boyunca Türkiye dahil pek 
çok ülke ucuz dövize (sıcak paraya) da-
yalı bir büyüme gerçekleştirdi. Ancak 
birkaç yıldır bu sürenin sona ermekte 
olduğu biliniyor.

“Türkiye’nin 2018 krizini küresel kapita-
lizmin yapısal koşullarından bağımsız 
olarak değerlendirmemeliyiz. Yapısal 
koşulları zaten oluşmuş olan bu kriz 
ortamının ilk örneğinin Türkiye olması 
da kuşkusuz, Türkiye’nin iç sorunları-
nın yoğunluğuyla ilgilidir. Hukukun üs-

tünlüğünün yadsınması, hukuk, adalet 
ve denetleyici kurumların çökertilmesi; 
ekonomi bürokrasisinde liyakat ilkeleri-
nin yadsınarak ahbap-çavuş kapitaliz-
mine dayalı bir örgütlenme modelinin 
dayatılmasıdır. Türkiye’nin 2018’de baş-
layan ekonomik krizi, bir yandan çarpık 
biçimde küreselleşen dünya ekonomisi-
nin rantlarından pay kapmaya çalışan, 
ancak bir yandan da ‘yerli ve milli ol-
sun’ söylemiyle pekiştirilen küresel ne-
oliberalizmin sonucudur.”

Krizin ilk önemli sonucu enflasyon oldu. 
2018 Eylül ayında TÜFE yüzde 17,9, ÜFE ise 
32,13 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye 
tekrar yüksek enflasyon dönemine girmiş 
oldu. Enflasyon, krizin ilk aylarına göre 
2020 başlarında yüzde 12’ler düzeyine 
gerilemiş olsa da emekçilerin alım gücü 
ciddi bir darbe yedi. Türkiye ekonomisi 
krizin ardından ciddi bir daralma ve dur-
gunluk dönemine girdi. Ekonomi 2018’in 
son çeyreğinde yüzde 3 oranında küçül-
dü. 2019 yılının ilk üç çeyreğinde ekono-
mik büyüme sırasıyla yüzde -2,3, yüzde 
-1,6 ve yüzde 0,9 oranında gerçekleşti 
(Grafik 1). Kriz sanayi üretiminde de keskin 
bir düşüşe yol açtı. 2018 Eylül ayı itiba-
rıyla başlayan düşüş eğilimi aralık ayında 
dip yaptı. Aralık 2018’de sanayide düşüş 
yüzde 9,9 oldu (Grafik 2). 2019 Ağustos 
ayından itibaren sanayideki üretim dü-
şüşünün durduğunu söylemek mümkün 

Kaynak: Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (2019=100), Zincir-
lenmiş Hacim Endeksi olarak, TÜİK. 

Grafik 1: Çeyrek Dönemlere Göre Ekonomik 

Büyüme (2017-2019) (%)
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ancak sanayi üretimi kriz öncesi düzeyi-
nin çok altında seyretmektedir.

Grafik 2: Sanayi Üretimi Değişimi                  

(Ocak 2018-Kasım 2019) %

Bilindiği gibi sanayi üretimi ekonominin 
iş yaratan ve mevcut işleri sürdüren can 
damarıdır. Çokça söylendiği gibi sanayi-
de çarkların durması işçi sınıfı açısından 
işsizlik ve yoksulluk anlamına gelmek-
tedir.

İşsizlikteki artış bütün boyutlarıyla henüz 
TÜİK istatistiklerine yansımasa da İŞKUR 
verileri işsizlikteki artış eğilimini ortaya 
koyuyor. Yeni Ekonomik Program’da da 
işsizlikte artışın devem edeceği kabul 
edilmiş durumda. Ekonominin küçülmesi 
ve talebin daralması kendini en yoğun 
biçimde işsizlikte göstermektedir. Krizi 
anlamak için bakılması gereken asıl alan 
işsizliktir. 

 

Önceki iki krizle karşılaştırıldığında GSYH 
düşüşleri daha az olsa da 2019 krizi ya-
rattığı işsizlik artışları ve ona eşlik eden 
yüksek enflasyon açısından ilk iki kriz-

den ayrışıyor ve 
bu nedenle, ayrıca 
taşıdığı ekonomik 
ve siyasi kırılgan-
lıklar nedeniyle de 
uzunca bir büyüme 
dönemi vaat ede-
miyor.(7) 

Korkut Boratav, 
Türkiye’de ekono-
mik küçülmenin 
son bulmasının 
dahi, artan işsizliğe, 
geçim sıkıntısına, 
artan yoksullaşma-
ya son vermeye-
ceğinin altını çizi-
yor:(8) “Yeni bir kriz 

patlak vermese dahi, güvenilir öngörüler, 
orta dönemli büyüme hızının yüzde 3’ü 
aşmayacağı doğrultusundadır. İstihdamın 
artmaya başlaması, işsizliğin artışını ön-
lemez. Zira, işsizlik oranının artışını fren-
leyen büyüme hızı, Türkiye için yüzde 5 
olarak bilinir. Böyle ise, yakın geleceğin 
Türkiye’si için kronikleşen bir toplumsal 
bunalım gündemdedir.”

İŞGÜCÜNÜN GÖRÜNÜMÜ

Ekonominin nasıl olduğunun en önemli 
göstergesi işgücü ve istihdamdaki geliş-
melerdir. Buradaki gelişmeler bize ekono-
mi hakkında fikir verir. 

İşgücüne katılma oranı bir ülkedeki ye-
tişkin/faal nüfusun içinde (15+ yaş nüfus) 
çalışan ve çalışma arzusunda olanların 
oranıdır. İşgücüne katılım oranının yük-

Kaynak: Sanayi Üretim Endeksi (2015=100), yıllık değişim, TÜİK.

Tablo 3: Üç Krizin Üç Göstergesi %

Kaynak: Mustafa Sönmez, Sanayinin Sorunları Ana-

lizi, Aralık 2019, Makine Mühendisleri Odası Bülteni.

  2001 2009 2019
   GSYH     -6 -4,8 0-0,5
   İŞSİZLİK   8,4 13,1    14
   TÜFE  68,5   6,5    12

(7) Mustafa Sönmez, Sanayinin Sorunları Analizi, 
Aralık 2019, Makine Mühendisleri Odası Bülteni.

(8) Korkut Boratav, Ekonomik kriz son buldu mu? 
https://haber.sol.org.tr/yazarlar/korkut-boratav/
ekonomik-kriz-son-buldu-mu-276154
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sek olması çalışma yaşında olan kadın ve 
erkeklerin çalışma hayatına dâhil olma 
noktasında istekli olduklarını ve ekono-
mik koşullar ile sosyal iklimin elverişli ol-
duğunu gösterir. Bir ülkede işgücüne ka-
tılma oranı, aynı zamanda o ülkede emek 
gücünün etkin kullanılıp kullanılmadığının 
da önemli bir göstergesidir. 

Türkiye’de 2015-2019 Ekim arası dört yıl-
lık dönemde 15+ yaş grubunda işgücüne 
katılma oranı 1,7 puan artarak yüzde 53’e 
çıkmıştır (Tablo 4). Ancak 15+ yaş grubunda 
bu oran OECD ve AB’ye üye ülke ortala-
malarının oldukça altındadır. OECD’ye üye 
ülkelerde işgücüne katılma oranı ortala-
ma yüzde 60,5 iken, AB üye ülke ortala-
ması ise yüzde 58,4’tür. G7 ülkelerinde ise 
yüzde 61’dir. 

Türkiye’de cinsiyete ve yaşa göre işgü-
cüne katılım oranlarına baktığımızda ise; 
kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 
34,6 iken, erkeklerde bu oran kadınların 
iki katından fazla olup yüzde 71,9’dur. 
Gençlerin işgücüne katılma oranıysa yüz-
de 43,8’dir. 

İSTİHDAMIN GÖRÜNÜMÜ

Türkiye’de istihdamın sektörel durumuna 
bakıldığında dünyada yaşanan genel eği-
lim Türkiye’de de giderek artan biçimde 

kendini göstermektedir. 2005-2019 arasın-
da tarımsal istihdamın payı yüzde 25,5’ten 
yüzde 17’ye gerilemiştir. Sanayinin payı da 
yüzde 21,6’dan yüzde 19,9’a gerilemiştir. 
Buna karşılık hizmetler sektörünün payı 
yüzde 47,3’ten yüzde 57,1’e yükselmiştir 
(Tablo 5). Bir diğer ifadeyle tarım dışı istih-
dam yüzde 75’lerden yüzde 82’lere yük-
selmiştir ve hizmetler sektörü istihdamın 
belirleyici alanı olmuştur. İstihdamın kom-

poz i syonundak i 
bu değişim önemli 
toplumsal değişik-
likler de yaratmak-
tadır. İşçi sınıfının 
ezici çoğunluğu hiz-
metlerde istihdam 
edilir hale gelmek-
tedir. Bu sektörün 
daha kırılgan, eğreti 
ve güvencesiz işler 
yarattığı biliniyor.

Türkiye’de istihdamın sınıfsal kompozis-
yonu ciddi bir işçileşmeye işaret etmek-
tedir. 2018 yılı itibarıyla ücretle çalışan-
ların istihdam içinde oranı yüzde 68’dir. 
Bu oran 1980’lerde yüzde 35 civarındaydı 
(Tablo 6). Son kırk yılda işçileşme yaklaşık 
ikiye katlanmış durumdadır. Buna karşı-
lık kendi hesabına çalışanların ve ücretsiz 
aile işçilerinin payında ise ciddi bir geri-
leme yaşanmıştır. Ücretsiz aile işçiliğinde 

Tablo 4: Temel İşgücü Göstergeleri

Kaynak: Hanehalkı İşgücü Araştırması, TÜİK.
(*) 2019 Ekim

Kaynak: Hanehalkı İşgücü Araştırması, TÜİK.
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tarımdaki çözülmekle birlikte dramatik 
bir düşüş yaşanmış ve ücretsiz aile işçisi 
olarak çalışanların istihdama oranı yüzde 
40’tan yüzde 11’e gerilemiştir. Bu oranda 
olmamakla birlikte ücretsiz aile işçiliği 
de yüzde 23’ten yüzde 17’ye gerilemiş-
tir (Tablo 6). İşçi sınıfının toplumsa taba-
nı hızla büyümekte, Türkiye bir ücretliler 
toplumu haline gelmektedir.

Türkiye’de işgücünün yapısal sorunların-
dan biri istihdama katılım oranlarının dü-
şüklüğüdür. Genel olarak istihdam yarat-
mayan ekonomi politikaları ile ekonomik 
krizler, dünya genelinde ve Türkiye özelin-
de emek piyasalarının farklılaşmasına ve 
bireylerin uzun süreli işsizlik tehlikesiyle 
karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. 
Kriz dönemlerinde ise ekonominin yeterli 
istihdam yaratması bir yana mevcut istih-

damın da aşınmasına yol açmaktadır. Ne-
oliberalizm istihdam yaratılamaması ve 
işsizliğin artması karşısında çözüm olarak 
esnek ve güvencesiz çalışma biçimlerini 
gündeme getirmiş ve işçileri koruyucu 
hukuksal düzenlemelerin zayıflatılmasına 
yol açmıştır.

Türkiye’de uzun bir geçmişi olan ve 
1980’lere kadar dayanan esnek ve güven-
cesiz istihdam politikaları 2000’li yıllarda 
giderek kurumsallaşmaya başlamıştır.

İstihdam oranlarının düşüklüğü ve işsizli-
ğin yüksekliğine çözüm olarak esnek is-
tihdam politikaları hayata geçirilmiştir. 10. 
Kalkınma Planı’nda (2014-2018) ve Orta 
Vadeli Program’da (2016-2018), istihda-
mın artırılması için “güvenceli esneklik” 
adı verilen ama aslında esnek güvence 
veya güvencelerin esnetilmesi anlamına 
gelen politikalara yer vermiştir.

Bu amaçla 6715 Sayılı İş Kanunu ile Tür-
kiye İş Kurumu Kanunu’nda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ile özel istihdam 
bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yetkisi 
(kiralık işçilik) verilmiş, 6 Ocak 2017 tari-
hinde ise ÇSGB(9) tarafından “Çalışma Ha-
yatında Milli Seferberlik” programı başla-
tılarak yeni istihdam yaratan işverenlere 
prim desteği sağlanmıştır. Ancak 2018 yı-
lında başlayan ekonomik kriz sonrasında 
da faiz ve enflasyon oranlarında yaşanan 
artış ile birlikte işsizlik ciddi boyutlara 
ulaşmış ve istihdamda gerilemeler ya-
şanmıştır.

İstihdam yaratmayan ekonomi politi-
kaları, özellikle 2000’li yıllardan sonra 
işsizliği tetiklemiş ve işgücüne katılma 
oranı gibi istihdam oranını da zayıflat-
mıştır. Türkiye’de istihdama katılım oranı 
2015’ten 2019’a nerdeyse aynı düzeyde 
kalmıştır. 2017 ve 2018 yıllarında yaşa-
nan kısmi artış krizle birlikte ortadan 
kalkmıştı.

Tablo 6: İstihdamın Sınıfsal Dağılımı (1980-2018)

Kaynak: Hanehalkı İşgücü Araştırması, TÜİK.

Kaynak: Hanehalkı İşgücü Araştırması, TÜİK

Grafik 3: İstihdamın Sınıfsal Dağılımı (2018)

(9) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın adı değişerek “Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” oldu.
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Üstelik bu oranlar OECD ve AB ile karşı-
laştırıldığında oldukça düşüktür. OECD’ye 
üye ülkelerde istihdama katılım oranı 
ortalama yüzde 56,8, AB ülkelerinde ise 
yüzde 53,8’dir. 

Öte yandan 2018’de başlayan ekonomik 
kriz, istihdamı son derece olumsuz etki-
lemiştir. Ekim 2018’de 28 milyon 870 bin 
olan mevsim etkisinden arındırılmamış 
istihdam Ekim 2019’da 28 milyon 343 
bine geriledi (Grafik 4). Son 1 yılda 527 bin 
kişi istihdam dışında kaldı veya işini kay-
betti.

KAYIT DIŞI İSTİHDAM

İstihdam oranı ve istihdamın kompozis-
yonu kadar önemli olan bir diğer sorun 
ise istihdamın niteliğidir. Kayıt dışı ekono-
minin çalışma hayatına yansıması olarak 
kabul edilen kayıt dışı istihdam, çalışanla-
rın ilgili kamu kurum veya kuruluşlarına 
hiç bildirilmemeleri veya eksik bildirilme-
leridir. Dolayısıyla ücretten yapılan vergi 
ve prim kesintilerinden SGK ve Hazine’nin 
mahrum bırakılmasıdır. İşçi sınıfı açısın-
dan en yaşamsal sorun ise kayıt dışı ça-
lışanın sağlık ve emeklilik konusundaki 
kayıplarıdır.

Kayıt dışı istihdam oranı 2015-2018 ara-
sı dönemde azalmamış ve hatta yüzde 
30’ların üstünde seyretmiştir. 2018 yılın-
da istihdam edilenlerin yüzde 33,4’ü kayıt 
dışı çalıştırılmıştır. Özellikle kadınlarda ka-

yıt dışı istihdam oranı yüksektir. Kayıt dışı 
çalışan kadınların oranı yüzde 42,1, erkek-
lerin ise yüzde 29,4’tür. Gençlerde de ka-
yıt dışı istihdam oranı yüksektir. İstihdam 
edilen gençlerde kayıt dışılık oranı yüzde 
42,5’tir (Grafik 5). Buna göre çalışan her 10 
erkekten 3’ü, çalışan her 10 kadından en 
az 4’ü, çalışan her 10 gençten en az 4‘ü 
kayıt dışı çalışmaktadır.

 

İşteki durumuna göre kayıt dışı çalışma-
nın en yoğun olduğu çalışma biçimi üc-
retsiz aile işçiliğidir. Ücretsiz aile işçilerinin 
yüzde 87,3’ü, kendi hesabına çalışanların 
da yüzde 65,4’ü kayıt dışı çalışmaktadır 
(Tablo 7). Buna karşın ücretli, maaşlı veya 
yevmiyeli çalışanlarda ve işverenlerde 
kayıt dışı çalışma düşüktür. Ücretli, ma-
aşlı ve yevmiyeli çalışanların yüzde 18’i, 
işverenlerin de yüzde 18,9’u kayıt dışı ça-
lışmaktadır. 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması Ekim 

2019, DİSK-AR tarafından hazırlanmıştır.

Grafik 4: İstihdam Kaybı (Ağustos 2018-Ekim 2019)

Kaynak: Hanehalkı İşgücü Araştırması, TÜİK.

Grafik 5: İstihdamın Kayıt Dışılık Durumu (2018)

Tablo 7: İstihdamın Sınıfsal Kompozisyonuna 

Göre Kayıt Dışılık Sorunu (2015-2018) (%) 

Kaynak: Hanehalkı İşgücü Araştırması, TÜİK. 
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AKP döneminde işsizlik oranları, ken-
dinden önceki döneme göre ciddi bir 
yükseliş gösterdi. TÜİK’in detaylı işgücü 
serilerine ulaşılabilen 1988 ile 2002 ara-
sında yıllık ortalama işsizlik oranı yüzde 
8 olarak gerçekleşirken, AKP hükümetle-
ri dönemi olan 2003-2018 arasında yıllık 
ortalama işsizlik oranı yüzde 10,73 oldu. 
1988-2002 döneminde bir ara yüzde 6,5’e 
inen işsizlik 2001-2002 krizinin etkisiyle 
2002’de dönem içi en yüksek düzey ola-
rak yüzde 10,3’ü gördü (Grafik 6). 

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılı sonunda 
yüzde 10,3 olan işsizlik oranı 2008 krizi 
sonrasında yüzde 14’e yükseldi. Böylece 
AKP, büyük bölümünde koalisyon hükü-
metleri olan 1988-2002 dönemine göre 
işsizliği yaklaşık 4 puan yükseltmiş oldu. 
Devasa teşviklere ve iddialı istihdam se-
ferberliği söylem ve girişimlerine rağmen 
AKP hükümetleri işsizlikle mücadelede 
başarılı değildir.

DAR TANIMLI İŞSİZLİK

Ekim 2018’de 3 milyon 788 bin olan mev-
sim etkisinden arındırılmamış dar tanımlı 

işsiz sayısı Ekim 2019’da 608 bin kişi arta-
rak 4 milyon 396 bine yükseldi (Grafik 7). 
Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik 
oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,8 
puan artarak yüzde 13,4 olarak gerçekleşti.

Ekim 2018’de yüzde 11,7 olan mevsim 
etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik, 
bir yılda 1,9 puan artarak Ekim 2019’da 
yüzde 13,6’ya yükseldi.

Grafik 6: 

Yıllık ve 

Dönemsel 

Ortalama 

İşsizlik 

Oranları 

(1988-2019) 

(%)

Kaynak: TÜİK 

Hanehalkı 

İşgücü 

Araştırmaları, 

ilgili yıllar. 

DİSK-AR.

ASIL SORUN: İŞSİZLİK

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması, 
Ekim 2019, DİSK-AR tarafından hesaplanmıştır.

 Grafik 7: İşsiz Sayıları (Ekim 2018-Ekim 2019) (Bin)
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GENİŞ TANIMLI İŞSİZ SAYISI 
7 MİLYON!

DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş ta-
nımlı işsiz sayısı Ekim 2018’de 6 milyon 

351 bin iken Ekim 2019’da 650 bin artışla 

7 milyon oldu. Geniş tanımlı işsizlik oranı 

Ekim 2019’da yüzde 20,1 olarak hesaplan-

dı (Tablo 8). 

Yöntemsel Açıklama: Dar Tanımlı İşsizlik

TÜİK referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da 

ücretsiz olarak hiçbir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile bağlantısı da olmayan) kişilerden iş 

aramak için son 4 hafta içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde 

işbaşı yapabilecek durumda olan 15 ve daha yukarı yaştaki kişileri işsiz olarak tanımlamaktadır. 

2014 yılı öncesinde iş arama kriterinde referans dönemi olarak “son 4 hafta” yerine “son 3 ay” 

kullanılmaktaydı. Dar tanımlı işsizlik oranı işsizlerin işgücüne oranı olarak hesaplanır.

Tablo 8: Geniş Tanımlı İşsizlik (Ekim 2018-Ekim 2019) (Bin)

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması Ekim 2019, DİSK-AR tarafından hesaplanmıştır.

HER DÖRT GENCİN BİRİ İŞSİZ

Standart işsizlik, tarım dışı işsizlik ve genç 
işsizliği yüksek düzeyini koruyor. İşsiz-
lik artmaya devam ediyor. Ekim 2018’de 
yüzde 11,7 olan standart-dar tanımlı işsiz-
lik oranı, Ekim 2019’da yüzde 13,4’e yük-
seldi. Tarım dışı işsizlik oranı 1 yılda yüzde 
13,7’den yüzde 15,7’ye yükselirken, genç 
işsizliği de son 1 yılda 3,3 puan yüksele-
rek yüzde 20’den yüzde 25,3’e yükseldi 
(Grafik 8). İşsizlik oranları krizin başladığı 
Ağustos 2018 seviyesine göre ciddi bi-
çimde artmış durumda. Standart işsizlik 
yüzde 11,3’ten yüzde 13,4’e yükselirken, 
tarım dışı işsizlik yüzde 13,1’den yüzde 
15,7’ye yükselmiş durumda. Genç işsizliği 
ise yüzde 20,6’dan yüzde 25,3’e yükseldi.

HER DÖRT İŞSİZDEN BİRİ 
ÜNİVERSİTE MEZUNU

Ocak 2018’de 837 bin olan yüksek öğrenim-
li işsiz sayısı Ağustos 2018’de 1 milyon 111 
bine ve Ekim 2019’da ise 1 milyon 176 bine 
yükseldi (Grafik 9). Üniversite mezunu olmak 
iş olanağı yaratmıyor. Tersine artan üniver-
site mezunları yüksek öğrenim işsizliğini 
artırıyor. Üniversite sayısı ve üniversite kon-
tenjanlarındaki patlama üniversiteli işsizliği 
yaratan bir mekanizmaya dönüştü.

GENÇLERDE VE KADINLARDA 
İŞSİZLİK ARTIYOR!

Genç işsizliği ve kentsel kadın işsizliği son 
1 yılda en yüksek işsizlik türü olarak gö-
rülmeye devam ediyor. Ekim 2019’da da 
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Yöntemsel Açıklama: Geniş Tanımlı İşsizlik

Dar tanımlı (standart) işsizlik oranı işgücü piyasalarındaki durumu bütün boyutlarıyla ortaya 

koyamıyor. Dar tanımlı/standart işsizlik hesaplarının taşıdığı kısıtlar ve sorunlar nedeniyle, 

işsizliğin gerçek boyutlarının anlaşılması için alternatif işsizlik hesaplamalarına ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Alternatif işsizlik hesaplamaları konusunda en detaylı yöntemi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
önermektedir. ILO geniş tanımlı işsizliği emeğin eksik kullanımı (labour underutiliation) olarak 

adlandırmakta ve standart işsizlik oranları yanında ülkeler için alternatif/geniş tanımlı işsizlik 

oranlarını da hesaplamaktadır. ILO geniş tanımlı işsizlik kapsamında zamana bağlı eksik istihdam 

edilenleri (kısa zamanlı çalışanları, mevsimlik çalışanları), standart işsizleri ve potansiyel işgücünü 

(halen çalışmayıp iş bulursa çalışmak isteyenleri) dahil etmektedir.

AB İstatistik Bürosu Eurostat da alternatif işsizlik oranlarına ilişkin düzenli veriler yayınlamaktadır. 

Eurostat kısmi zamanlı çalışanların eksik istihdamı, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ve iş 

arayıp hemen çalışmaya hazır olamayanlar başlıkları altında alternatif işsizlik hesaplamasına dahil 

etmektedir.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu geniş tanımlı işsizliği, “emeğin eksik kullanımının alternatif 

hesaplanması” (alternative measures of labor underutilization) başlığı altında resmi işsizlik oranı 

ile birlikte düzenli olarak hesaplayıp yayınlamaktadır. Örneğin Büro Aralık 2019’da ABD’de resmi 

işsizlik oranını 3,9 olarak hesaplarken, geniş tanımlı işsizliği 6,7 olarak hesaplamıştır. 

TÜİK geniş tanımlı işsizlik verilerini açıklamasa da çeşitli kurum ve kişiler geniş tanımlı işsizlik 

oranlarını hesaplamaktadır. TİSK bir süre genişletilmiş işsizlik oranlarını hesaplayıp açıkladı ancak 

daha sonra bu hesaplamadan vazgeçti. TÜSİAD İşgücü piyasalarına ilişkin çeşitli çalışmalarında 

alternatif işsizlik hesaplamalarına yer verdi. DİSK-AR da uzun yıllardır geniş tanımlı işsizlik 

oranlarını hesaplamaktadır. Alternatif işsizlik hesaplamaları ayrı bir saha çalışmasına dayalı 

değildir. Geniş tanımlı işsizlik TÜİK tarafından açıklanan Hanehalkı İşgücü Araştırmasında yer alan 

ham verilerin yeniden hesaplanmasıyla bulunuyor. 

DİSK-AR’ın kullandığı geniş tanımlı işsizlik hesaplaması beş unsurdan oluşuyor: 1) Dar tanımlı 

(standart) işsizler, 2) İş aramayan ancak çalışmaya hazır olanlar iki gruba ayrılıyor: 2-a) İş 

bulma ümidini kaybedenler, 2-b) İş aramayan ancak çalışmaya hazır olan diğer bireyler, 3) 

Mevsimlik çalışanlar, 4) Zamana bağlı eksik çalışanlar. Bu beş unsur TÜİK verilerinde ham olarak 

bulunmaktadır. 

Zamana bağlı eksik istihdam: Referans haftasında istihdamda olan, esas işinde ve diğer işinde/

işlerinde toplam olarak 40 saatten daha az süre çalışmış olup, daha fazla süre çalışmak istediğini 

belirten ve mümkün olduğu taktirde daha fazla çalışmaya başlayabilecek olan kişilerdir.

İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar: Çeşitli nedenlerle bir iş aramayan, ancak 2 hafta içinde 

işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten kişilerdir. Bunlar iki alt başlıkta ele alınmaktadır: 

İş bulma ümidi olmayanlar: Daha önce iş aradığı halde bulamayan veya kendi vasıflarına uygun 

bir iş bulabileceğine inanmadığı için iş aramayan ancak işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten 

kişilerdir.

Diğer: Mevsimlik çalışma, ev kadını olma, öğrencilik, irad sahibi olma, emeklilik ve çalışamaz 

halde olma gibi nedenlerle iş aramayıp ancak işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten kişilerdir.
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en fazla artış genç işsizliği ve kentsel genç 
kadın işsizliğinde görüldü. Mevsim etki-
sinden arındırılmamış genç işsizliği 3 puan 
artarak yüzde 22,3’ten yüzde 25,3’e, mev-
sim etkisinden arındırılmamış kadın işsiz-
liği 2,3 puan artarak 14,7’den yüzde 17’ye 
yükseldi. Kentsel genç kadın işsizliği Eylül 

2019’da yüzde 40’lara ulaşmış, kadın işsiz-
liği kategorisinde en yüksek işsizlik sevi-
yesini görmüştü. Ekim 2019’da da kentsel 
genç kadın işsizliği yine en yüksek işsizlik 
türü oldu. Kentsel genç kadın işsizliği bir 
yılda 4,1 puan artarak yüzde 37’ye ulaştı 
(Grafik 10). Ne eğitimde ne istihdam olan-

Grafik 8: Mevsim Etkisinden Arındırılmış İşsizlik Oranları (Ağustos 2018-Ekim 2019) (%)

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması Ekim 2019, DİSK-AR tarafından hazırlanmıştır.

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması Ekim 2019, DİSK-AR tarafından hazırlanmıştır.

Grafik 9: Yüksek Öğrenimli İşsiz Sayıları (Ocak 2018-Ekim 2019) (Bin)
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ların (NEET) oranında artış görülmektedir. 
NEET oranı Ekim 2018’e göre 1,3 puan ar-
tarak yüzde 26’ya ulaştı (Grafik 10). 

HERKESİN ÇALIŞMASI İÇİN HERKES 
DAHA AZ ÇALIŞSIN: ÇALIŞMA 
SÜRELERİ KISALTILSIN

l “Herkesin çalışması için, herkesin daha 
az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık 
çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 
saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 
270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir. 

l İstihdam artışlarında kamunun payı 
dikkate değerdir. Kamu istihdamının 
artırılması, kamuda eğreti ve güvence-
siz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve 

güvenceli istihdam artışının sağlanması 
yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği 
ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde 
yeniden ele alınmalı ve kamuda personel 
açığı derhal kapatılmalıdır. 

l İş başında eğitim adı altında çırak, staj-
yer, kursiyerlerin ve bursiyerlerin ucuz 
işgücü deposu olarak kullanılması uygu-
lamasına son verilmelidir.

l Uluslararası çalışma normları doğrultu-
sunda herkese en az bir ay ücretli yıllık 
izin hakkı tanınmalıdır. 

l Güvencesiz çalışma biçimlerine son 
verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro veril-
melidir. Kamu taşeron işçileri kamu işçisi 
olarak kadroya alınmalıdır.

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması Ekim 2018 ve Ekim 
2019, DİSK-AR (NEET: Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olanlar).

Grafik 10: İşsizlik Türleri (Ekim 2018- Ekim 2019) (%)
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l Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 
“insana yaraşır iş” yaklaşımı temelinde 
herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlan-
malıdır.

l Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı 
güvence altına alınmalı, sendikal baraj-
lar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını 
özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır.

l Toplum yararına çalışma programları 
kapsamında çalıştırılanlar daimî işçi statü-
süne geçirilmelidir.

l İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kul-
lanımına son verilmelidir. 

l İşsizlik sigortasından yararlanma koşul-
ları iyileştirilmelidir. Son üç yılda 600 gün 
çalışma koşulu 180 güne indirilmelidir.

l Kadın istihdamının artırılması ve işsizli-
ğinin azaltılması için işgücü piyasalarında-
ki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, 
ev içi bakım hizmetleri devletin gereken 
nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmet-
lerini sağlaması ile kadının üzerinden alın-
malıdır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE’DE
EMEĞİN DURUMU 



24 Haziran 2018 seçimleri son-
rasında 16 Nisan 2017 refe-
randumu ile yapılan Anayasa 

değişiklikleri uygulanmaya başladı ve 
Türkiye’de birkaç yıldır fiilen var olan 
başkanlık rejimi yasal olarak da hayata 
geçti. TBMM’nin yetkileri sembolik hale 
geldi, Bakanlar Kurulu ve Başbakan-
lık ortadan kaldırıldı ve Cumhurbaşkanı 
tek başına tüm yürütme yetkisine sa-
hip hale geldi. Bakanlar ve bakanlıklar 
Cumhurbaşkanı’na bağlı idari birimler 
olurken, bakanlar siyasi yetkileri olma-
yan bürokratlar haline dönüştü. Yargı 
organlarının büyük ölçüde cumhurbaş-
kanı tarafından atanan üyelerden oluş-
ması nedeniyle zaten sınırlı olan yargı 
bağımsızlığı da tamamen ortadan kalktı. 
Uygulamada Cumhurbaşkanı açıkça yar-
gıya talimat verir hale geldi. Türkiye’nin 
1876’dan bu yana uygulamaya çalıştığı 
parlamenter rejimin ve sınırlı ölçüde de 
olsa uygulanan güçler ayrılığı rejiminin 
yerini monokratik bir rejim (monokrasi, 
tek adam rejimi) aldı.  

Siyasal alanda yaşanan otoriterleşme 
kendini çalışma yaşamında da göster-
mektedir. Çalışma yaşamı giderek eğreti 
ve güvencesiz hale gelmekte, bireysel iş 
hukukunun koruyucu düzenlemeleri cid-
di ölçüde zayıflatılırken sendikal haklar 
kullanılmaz duruma sokulmaktadır. 

BAŞKANLIK REJİMİNİN TEMEL 
ÖZELLİKLERİ

Başkanlık rejiminde yürütme görevi tü-
müyle ve tek başına Cumhurbaşkanı’na 
tanınıyor. Anayasa’ya göre yürütme yet-
kisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından, 

Anayasa’ya ve kanunlara uygun olarak 
kullanılır ve yerine getirilir (AY, Madde 8). 
Böylece Bakanlar Kurulu ve Başbakanlık 
lağvedildi. Bakanlar Kurulu ve Başbakan-
lığa ait yetkiler ve görevler artık Cumhur-
başkanı tarafından kullanılacak. 

Yeni rejimde bakanlar olacak ancak 
Bakanlar Kurulu olmayacak. Bakanlar 
Kurulu’nun yetkileri Cumhurbaşkanı’na 
devredildi. Dolayısıyla, Bakanlar Kurulu 
kararı adı altında idari işlemler söz konu-
su olmayacak. Bakanlar, Cumhurbaşka-
nı tarafından atanıp görevden alınacak. 
Yeni rejimde bakanların ortak bir iradesi 
(hükümet kararı) söz konusu olmayacak.

Yeni rejimde TBMM’nin yasama ve de-
netim işlevleri önemli ölçüde sınırlandı. 
TBMM’nin yasama görevlerinin bir bölümü 
“Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” adı al-
tında Cumhurbaşkanı’na devredildi. Cum-
hurbaşkanı neredeyse her alanda belirle-
yici hale getirildi.

CUMHURBAŞKANININ GÖREV VE 
YETKİLERİ 

Cumhurbaşkanı (CB) yetkileri Anayasa’nın 
104. maddesinde düzenlenmektedir. 
Anayasa’ya göre CB devletin başıdır ve 
yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı’na aittir. 
Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine iliş-
kin konularda Cumhurbaşkanlığı Karar-
namesi (CBK) çıkarabilir.  

Ancak CB’nin CBK çıkarmasına ilişkin bazı 
sınırlamalar söz konusudur. Anayasa’nın 
ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümle-
rinde yer alan temel haklar, kişi hakları 
ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer 
alan siyasi haklar ve ödevler Cumhur-

TÜRKİYE’DE EMEĞİN DURUMU
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başkanlığı kararnamesiyle düzenlene-
mez.  Ancak Anayasa’nın ikinci kısmının 
üçüncü bölümlerinde yer alan Sosyal ve 
Ekonomik Haklar ve Ödevler (Madde 41 
ile 65 arasındaki) CBK ile düzenlenebile-
cektir. Ancak CBK belirli sınırlar dahilinde 
çıkarılabilecektir.

Anayasa’da münhasıran kanunla düzen-
lenmesi öngörülen konularda ve kanunda 
açıkça düzenlenen konularda Cumhur-
başkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz. Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi ile kanunlarda 
farklı hükümler bulunması halinde, kanun 
hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin aynı konuda kanun çıkarması 
durumunda, Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi hükümsüz hale gelir. 

Bu çerçevede Anayasa’da yer alan eko-
nomik ve sosyal haklara ilişkin konuların 
hangilerinin ve nasıl CBK konusu olabile-
ceğine kısaca bakmakta yarar var. Aşa-
ğıda çalışma hayatı ve sosyal politikayla 
doğrudan ilgili alanlardaki anayasal hak-
ların CBK ile düzenlenip düzenleneme-
yeceğine ilişkin değerlendirmeler yer al-
maktadır.

l Ailenin korunması ve çocuk hakları 
(Madde 41)
Anayasa bu konunun kanunla düzenlen-
mesine hükmetmiyor. Bu nedenle ailenin 
korunması ve çocuk hakları CBK konusu 
olabilecektir. Ancak bu başlık altında ka-
nunlar tarafından açıkça düzenlenen ko-
nularda CBK çıkarılamaz. Aksi halde ka-
nun hükümleri uygulanır.

l Eğitim ve öğrenim hakkı ve öde-
vi (Madde 42)
Anayasa’ya göre öğrenim hakkının kap-
samı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. 
Dolayısıyla öğrenim hakkı konusunda 
CBK çıkarılamaz.

l Devletleştirme ve özelleştirme (Mad-
de 47)
Anayasa kanunla düzenlenmesini öngör-
mektedir. CBK ile düzenlenemez.

l Çalışma ve sözleşme hürriyeti (Mad-
de 48)
Anayasa bu konuda kanunla düzenleme 
hükmü içermediğinden konuya ilişkin 
kanuni bir düzenlemenin olmadığı du-
rumlarda CBK ile düzenlenebilir.

l Çalışma hakkı ve ödevi (Madde 49)
Anayasa bu konuda kanunla düzenleme 
hükmü içermediğinden konuya ilişkin 
kanuni bir düzenlemenin olmadığı du-
rumlarda CBK ile düzenlenebilir.

l Çalışma şartları ve dinlenme hakkı 
(Madde 50)
Anayasa, ücretli hafta ve bayram tatili 
ile ücretli yıllık izin hakları ve şartlarını 
kanunla düzenlenmesini öngörmektedir. 
Öte yandan İş Kanunu ve diğer çalışma 
mevzuatında açıkça düzenlenen konular-
da CBK yayımlanamaz. Örneğin çalışma 
ve izin hakları ile süreleri CBK ile düzen-
lemez.

l Sendika kurma hakkı (Madde 51)
Anayasa sendika hakkının kanunla düzen-
lenmesini öngörmektedir ve bu konuda 
çeşitli kanuni düzenlemeler söz konusu-
dur. Sendika hakkı ve özgürlüğü CBK ile 
düzenlemez. CBK ile sendika hakkını sınır-
layan herhangi bir düzenleme yapılamaz. 

l Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleş-
me hakkı (Madde 53)
Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme 
haklarına ilişkin konuların kanunla dü-
zenlenmesi zorunludur ve bu konuda za-
ten çeşitli kanuni düzenlemeler söz ko-
nusudur. Bu nedenle toplu iş sözleşmesi 
ve toplu sözleşme hakkı CBK konusu ola-
maz.
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l Grev hakkı ve lokavt (Madde 54)
Grev hakkı ve lokavt konusunun kanunla 
düzenlenmesi zorunludur. Dolayısıyla bu 
konuda CBK çıkarılamaz.

l Ücrette adalet sağlanması (Madde 55)
Anayasa bu konuda kanunla düzenleme 
hükmü içermediğinden konuya ilişkin 
kanuni bir düzenlemenin olmadığı du-
rumlarda CBK ile düzenlenebilir.

l Sağlık hizmetleri ve çevrenin korun-
ması (Madde 56)
Genel sağlık sigortasının kanunla düzen-
lenmesi zorunludur. Diğer konularda ise 
kanuni düzenleme olmadığı durumlarda 
CBK yayımlanabilir.

l Konut hakkı (Madde 57)
Anayasa bu konuda kanunla düzenleme 
hükmü içermediğinden konuya ilişkin 
kanuni bir düzenlemenin olmadığı du-
rumlar CBK ile düzenlenebilir.

l Sosyal güvenlik hakkı (Madde 60)
Anayasa bu konuda kanunla düzenleme 
zorunluluğu getirmiyor. Ancak sosyal gü-
venlik konusunda kapsamlı yasal düzen-
lemeler söz konusu olduğundan bunlarla 
çelişen CBK yayımlanamaz.

l Sosyal güvenlik bakımından özel ola-
rak korunması gerekenler (Madde 61)
Anayasa bu konuda kanunla düzenleme 
hükmü içermediğinden konuya ilişkin 
kanuni bir düzenlemenin olmadığı du-
rumlar CBK ile düzenlenebilir.

Anayasa’da Cumhurbaşkanına tanınan 
diğer yetkiler şunlardır: 

l Cumhurbaşkanı kanunların uygulanma-
sını sağlamak üzere ve bunlara aykırı ol-
mamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir. 

l Cumhurbaşkanı TBMM tarafından ka-
bul edilen kanunları yayımlar. Kanunları 

tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne geri gönderir. 

l Cumhurbaşkanı kanunların, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün tümü-
nün veya belirli hükümlerinin Anayasa’ya 
şekil veya esas bakımından aykırı olduğu 
gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’nde ip-
tal davası açar. 

l Cumhurbaşkanı, yardımcıları ile bakan-
ları atar ve görevlerine son verir. 

l Üst kademe kamu yöneticilerini atar, 
görevlerine son verir ve bunların atanma-
larına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesi’yle düzenlenir. 

l Milletlerarası antlaşmaları onaylar ve 
yayımlar. 

l Anayasa’nın 104. maddesine göre CB, 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yönet-
melik ve görev ve yetki alanına gelen ko-
nularda karar yayımlayabilir.

l Anayasa değişikliklerine ilişkin kanun-
ları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna 
sunar. 

l Tek Başına Bütçe Yetkisi  

Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, 
malî yılbaşından en az 75 gün önce, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’ne sunar. Bütçe 
teklifi Bütçe Komisyonu’nda görüşülür. 
Komisyonun 55 gün içinde kabul edeceği 
metin, Genel Kurul’da görüşülür ve malî 
yılbaşına kadar karara bağlanır. 

Bütçe Kanunu’nun süresinde yürürlüğe 
konulamaması halinde, Geçici Bütçe Ka-
nunu çıkarılır. Geçici Bütçe Kanunu’nun 
da çıkarılamaması durumunda, yeni Büt-
çe Kanunu kabul edilinceye kadar bir 
önceki yılın bütçesi yeniden değerleme 
oranına göre artırılarak uygulanır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Ge-
nel Kurul’da kamu idare bütçeleri hak-
kında düşüncelerini her bütçenin görü-
şülmesi sırasında açıklarlar; gider artırıcı 
veya gelirleri azaltıcı önerilerde buluna-
mazlar. 

Genel Kurul’da kamu idare bütçeleri ile 
değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca gö-
rüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır 
(Anayasa/Madde 161).

l Vergi ve Harçlara İlişkin Yetkiler

Anayasa’nın 73. maddesi ile cumhurbaş-
kanına vergi ve harçlar konusunda geniş 
yetkiler tanınmaktadır. Buna göre vergi, 
resim, harç ve benzeri mali yükümlülük-
lerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle, 
oranlarına ilişkin hükümlerinde Kanun’un 
belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde de-
ğişiklik yapmak yetkisi cumhurbaşkanına 
verilebilir. Daha önce Bakanlar Kurulu’na 
tanınmış olan bu yetki CB tarafından kul-
lanılacak.

l Olağanüstü Hâl Yetkileri

Anayasa Madde 119‘a göre Cumhurbaş-
kanı; savaş, savaşı gerektirecek bir duru-
mun baş göstermesi, seferberlik, ayak-
lanma, vatan veya Cumhuriyet’e karşı 
kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin 
ve milletin bölünmezliğini içten veya dış-
tan tehlikeye düşüren şiddet hareket-
lerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni 
veya temel hak ve hürriyetleri ortadan 
kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hare-
ketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları 
nedeniyle kamu düzeninin ciddî şekilde 
bozulması, tabiî afet veya tehlikeli salgın 
hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın 
ortaya çıkması hallerinde yurdun tama-
mında veya bir bölgesinde, süresi altı 
ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan 
edebilir. 

Olağanüstü hâl ilanı, kararı verildiği gün 
Resmî Gazete’de yayımlanır ve aynı gün 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onayına 
sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi ta-
tilde ise derhal toplantıya çağırılır; Mec-
lis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü 
hâlin süresini kısaltabilir, uzatabilir veya 
olağanüstü hâli kaldırabilir. 

Cumhurbaşkanı’nın talebiyle Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi her defasında dört ayı 
geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Savaş 
hallerinde bu dört aylık süre aranmaz. 

Olağanüstü hâllerde vatandaşlar için ge-
tirilecek para, mal ve çalışma yükümlü-
lükleri ile 15. maddedeki ilkeler doğrul-
tusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl 
sınırlanacağı veya geçici olarak durduru-
lacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı 
ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla 
düzenlenir. 

Olağanüstü hâllerde Cumhurbaşkanı, ola-
ğanüstü hâlin gerekli kıldığı konularda, 
104. maddenin on yedinci fıkrasının ikinci 
cümlesinde belirtilen sınırlamalara tabi 
olmaksızın Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu 
kararnameler Resmî Gazete’de yayımla-
nır, aynı gün Meclis onayına sunulur. 

l Cumhurbaşkanının Diğer Yetki ve 
Görevleri

Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tü-
zelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendi-
ren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamelerinin uygulanmasını sağlamak 
üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, 
yönetmelikler çıkarabilirler. Hangi yönet-
meliklerin Resmî Gazete’de yayımlana-
cağı kanunda belirtilir (Anayasa Madde 
124).

Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasa’da ve 
kanunlarda verilen seçme ve atama gö-
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revleri ile diğer görevleri yerine getirir ve 
yetkileri kullanır. 

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI VE 
ÇALIŞMA HAYATI

1 sayılı CBK ile CB teşkilatı düzenlenmiştir. 
Bakanlıkların teşkilat kanunları yürüklük-
ten kaldırılmış ve bütün bakanlıkların CB 
teşkilatı bünyesinde toplanması öngörül-
müş yetki ve görevleri yeniden düzen-
lenmiştir.

l Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile 
Bakanlığı

CB teşkilatı içinde bakanlıklar, ofisler, po-
litika kurulları ile ilgili komisyon ve ku-
rullar yer almaktadır. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığı birleştirilerek Çalışma, 
Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ku-
ruldu. Kısa bir süre sonra ise bu bakan-
lığın adı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanlığı olarak değiştirildi. Bakanlık 
teşkilatına ilişkin düzenlemeler 1 sayılı 
CBK’nin (İkinci Bölüm) 65-96. maddeleri 
arasında yer almaktadır.

l Sosyal Politikalar Kurulu

Çalışma hayatı ile ilgili olarak üç kişiden 
oluşan bir Sosyal Politikalar Kurulu (Mad-
de 30) oluşturuldu. Kurul’un görevi CB’ye 
öneri, görüş ve rapor sunmaktır. Cumhur-
başkanlığı teşkilatı içindeki idari kurul ve 
komisyonlar arasında Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu da yer almaktadır (Madde 
522).

l Asgari Ücret Tespit Komisyonu 

4857 sayılı İş Kanunu’nun Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu’nun yapısına ilişkin 39. 
maddesinin ikinci fıkrası İş Kanunu’ndan 
çıkarıldı ve Cumhurbaşkanlığı teşkilat 
yapısı içinde oluşturulan İdari Kurul ve 
Komisyonlar arasında Asgari Ücret Tespit 

Komisyonu da yer aldı (1 sayılı CBK Mad-
de 522). 

Böylece Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
Cumhurbaşkanlığı teşkilatı bünyesinde 
bir kurul haline geldi, İş Kanunu kapsa-
mından ve Çalışma Bakanlığı bünyesin-
deki bir kuruluş olmaktan çıkarıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapı-
sında şimdilik bir değişiklik olmadı. Sade-
ce komisyona katılacak devlet temsilcile-
rinin unvanları değişti.

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
tespit edeceği üyelerden birinin baş-
kanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya 
yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Ge-
nel Müdürü veya yardımcısı, Devlet 
İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatis-
tikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, 
Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından 
konu ile ilgili dairenin başkanı veya 
yetki vereceği bir görevli ile bünye-
sinde en çok işçiyi bulunduran en üst 
işçi kuruluşundan değişik işkolları için 
seçecekleri beş, bünyesinde en çok 
işvereni bulunduran işveren kurulu-
şundan değişik işkolları için seçeceği 
beş temsilciden kurulur. Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu en az on üyesinin 
katılmasıyla toplanır. Kurul, üye oyla-
rının çoğunluğu ile karar verir. Oyların 
eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu 
taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.” (1 
sayılı CBK Madde 522)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun İş 
Kanunu kapsamından çıkarılarak CBK 
ile düzenlenmesi Anayasa’ya aykırıdır. 
Çünkü Anayasa’nın Cumhurbaşkanı’nın 
yetkilerini düzenleyen 104. maddesine 
göre kanunda açıkça düzenlenen ko-
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nularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
çıkarılamaz.  Bu konuda hile yoluna gi-
dilmiş önce 700 sayılı KHK ile Asgari Üc-
ret Tespit Komisyonu’na ilişkin madde, 
İş Kanunu’ndan çıkarılmış ardından bu 
konu CBK ile düzenlenmiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun CB 
teşkilatı içine alınması ve CBK ile düzen-
lenmesi, komisyonun yapısına CB’nin 
keyfi olarak müdahale etmesine olanak 
tanıyacaktır. Komisyonun yapısı CB tara-
fından istendiğinde değiştirilebilecektir.

l Ekonomik ve Sosyal Konsey Fiilen 
Yok Edildi

1990’ların ortalarında, önce yönetmelik-
le oluşturulan, 2000’lerin başında yasal 
statüye kavuşan ve 2010 Anayasa deği-
şikliği ile anayasal bir kurum haline gelen 
Ekonomik Sosyal Konsey (ESK) Batı ülke-
lerindeki benzerleri gibi bir işlev görmek 
bir yana adeta kâğıt üstünde bir kuruma 
dönüşmüş ve başkanlık rejimi ile birlikte 
Cumhurbaşkanı’nın keyfiyetine terk edil-
miştir.

Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, 
Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında 
2001 tarih ve 4641 sayılı Kanun 2 Tem-
muz 2018 tarihinde 703 sayılı KHK ile 
köklü bir değişikliğe uğradı. Yasa’nın 2. 
maddesi şu şekilde değiştirildi:

Madde 2– (Değişik: 2/7/2018– 
KHK/703/109 md.) Ekonomik ve Sosyal 
Konseyin Başkanı Cumhurbaşkanıdır. 
Cumhurbaşkanının toplantılara katı-
lamaması halinde görevlendireceği 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya Ba-
kan toplantılara başkanlık eder. Kon-
seyin üyeleri Cumhurbaşkanınca be-
lirlenir. 

Böylece daha önce kanunda sayılan Eko-
nomik ve Sosyal Konsey üyelerinin kim-

ler olacağı Cumhurbaşkanı’nın keyfiyeti-
ne bırakıldı. 703 sayılı KHK ile ayrıca ESK 
Yasası’nın pek çok hükmü yürürlükten 
kaldırılarak bu konuda Cumhurbaşkanı’na 
düzenleme yetkisi verildi.

Kanun’un 2. maddesinin eski halinde 
ESK’ye kimlerin katılacağı tek tek sayıl-
makta idi:

MADDE 2— Ekonomik ve Sosyal Kon-
sey;

Başbakanın başkanlığında, Başbakan 
yardımcıları, Devlet Planlama Teşki-
latından sorumlu sorumlu Devlet Ba-
kanı, Dış Ticaret Müsteşarlığından so-
rumlu Devlet Bakanı, Devlet Personel 
Başkanlığından sorumlu Devlet Baka-
nı, Maliye Bakanı, Tarım ve Köyişleri 
Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Ener-
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Gümrük 
Müsteşarı, Devlet Personel Başkanı ile 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Tür-
kiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfede-
rasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar 
Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Oda-
ları Birliği, Hak İşçi Sendikaları Konfe-
derasyonu, Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonunu temsil eden üçer 
temsilciden ve Başbakan tarafından 
belirlenecek diğer Hükûmet temsilcile-
ri ve sivil toplum kuruluşları temsilcile-
ri ile kamu görevlilerinden oluşur. 

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referan-
dum ile kabul edilen 7 Mayıs 2010 tarih 
ve 5982 sayılı Yasa ile Ekonomik ve Sos-
yal Konsey, anayasal bir statüye kavuş-
muştur. Anayasa’nın 166. maddesinin 
başlığı “Planlama; Ekonomik ve Sosyal 
Konsey” olarak değiştirilmiş ve şu hüküm 
eklenmiştir: “Ekonomik ve sosyal politi-
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kaların oluşturulmasında hükümete is-
tişari nitelikte görüş bildirmek amacıyla 
Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulur. 
Ekonomik ve Sosyal Konseyin kuruluş 
ve işleyişi kanunla düzenlenir.” Bu hü-
kümle ESK’nin halen var olan yetkileri da-
raltılmaktadır. Çünkü 4641 sayılı Kanun’a 
göre ESK, oluşturduğu raporları hükümet 
yanında TBMM’ye, Cumhurbaşkanı’na ve 
kamuoyuna sunabilir.  Ekonomik ve Sos-
yal Konsey’e anayasal statü getiren hük-
mün gerekçesi şöyleydi:

“Maddeyle, Ekonomik ve Sosyal Kon-
sey uygulaması anayasal dayanağa 
kavuşturulmaktadır. Demokratik sis-
tem içinde ve uluslararası uygulama-
larda; ekonomik ve sosyal politikaların 
oluşturulmasında, sivil toplum kuru-
luşlarının daha fazla görüş ve katkıla-
rının alınması önem taşımaktadır. Ya-
pılan yeni düzenlemeyle; Ekonomik ve 
Sosyal Konseye, geniş bir yelpazede, 
toplumun çeşitli kesimlerinin temsilci-
lerinin katılımıyla, ekonomik ve sosyal 
sorunlar ile bunlara ilişkin çözüm yol-
lan hakkında görüş üreten fonksiyonel 
bir kurumsal yapı kazandırılması he-
deflenmektedir.

“Avrupa Komisyonu ilerleme raporla-
rında, Türkiye’nin, ekonomik ve sos-
yal politikaların belirlenmesinde, iyi 
işleyen ve fonksiyonel bir yapıya ka-
vuşturulmamış olması eleştiri konusu 
yapılmaktadır. Söz konusu eleştiriler 
de dikkate alınmak suretiyle anaya-
sal dayanağı oluşturulan yeni Konsey 
yapılanması içinde; sivil toplum ku-
ruluşları, meslek odaları ve hükümet 
temsilcileri bir araya gelerek, istişari 
nitelikte görüş bildirme fonksiyonu ifa 
edecektir. Ekonomik ve Sosyal Konse-
yin kuruluş ve işleyişi kanunla düzen-
lenecektir.”

Ancak ESK’nin Anayasal statüye yük-
seltilmesinden sonra varlığı duyulmaz 
olmuştur. Anayasa’da öngörülen yasal 
düzenlemenin yapılmaması bir yana ESK, 
Anayasal statüsü sonrası toplantı dahi 
yapmamıştır. ESK bu haliyle Anayasal ku-
rumların üvey evladı durumundadır. Ben-
zer danışsal nitelikli anayasal kuruluşlar 
ile karşılaştırıldığında ESK işlevsiz ve gös-
termelik, hatta şeklen dahi var olmayan 
bir yapıdır. 

Benzer anayasal kurumlar olan Milli Gü-
venlik Kurulu, Atatürk Kültür, Dil ve Ta-
rih Yüksek Kurumu ve Devlet Denetleme 
Kurulu işleyen kurumlar iken ve sekre-
taryaları, bürokrasileri, yayın organları ve 
personelleri var iken, Ekonomik ve Sosyal 
Konsey’in kalıcı bir sekretaryası, bürosu, 
yayını ve resmî web sitesi yoktur. Hiç 
toplanmayan, hiçbir politika belgesi üret-
meyen, etkinliği olmayan kadük olmuş 
bir anayasal yapı ile yüz yüzeyiz.  Eko-
nomik ve Sosyal Konsey’in mevcut yasal 
düzenlemeye göre üç ayda bir toplanma-
sı gerekiyor. Bu durumda Konsey’in 2001-
2014 arasında en az 50 toplantı yapma-
sı gerekirdi. Ancak Konsey 2001’den bu 
yana sadece 9 kez toplanmıştır. Konsey 
son toplantısını 2009 yılında yapmıştır ve 
Anayasal statüsünden sonra hiç toplan-
mamıştır.

l Devlet Denetleme Kurulu’na 12 
Eylül Yetkileri

15 Temmuz 2018 günü yayımlanan 5 nu-
maralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle 
(CBK) Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) 
demokratik hukuk devletiyle bağdaşma-
yacak keyfi yetkiler tanındı.  

5 numaralı CBK’ye göre doğrudan 
Cumhurbaşkanı’na bağlı ve onun tali-
matıyla çalışacak olan DDK, tüm kamu 
kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı ve 
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ilgili kuruluşları, meslek örgütlerini ve işçi 
ve işveren örgütlerini, dernekleri ve vakıf-
ları denetleyebilecek. Kararname’ye göre 
DDK sendika, meslek örgütü, vakıf ve 
derneklerde her türlü idari soruşturma, 
inceleme, araştırma ve denetleme yapa-
bilecek. Kurul ayrıca Cumhurbaşkanı ta-
rafından verilecek “diğer işleri” yapmakla 
yükümlü olacak.

Kurul denetleyeceği kuruluşlardan her 
türlü bilgi ve belgeyi (gizli veya açık) hiç-
bir sınırlamaya tabi olmaksızın isteyebi-
lecek. Denetlenen kuruluş bu bilgi ve bel-
geleri istenen yere getirmekle yükümlü 
olacak.

Kararname’nin 6. maddesi denetleme sı-
rasında denetlemeyi yürüten DDK grup 
başkanı, her kademe ve rütbedeki görev-
li için görevden uzaklaştırma tedbiri uy-
gulayabilecek ve görevden uzaklaştırma 
tedbirinin uygulanmasını yetkili makam-
lardan isteyebilecek.

DDK süper yetkilerle donatılmış olağa-
nüstü bir idari denetim organı haline ge-
tirilmiştir. Sendikalar, meslek örgütleri, 
dernekler ve vakıflar adeta Cumhurbaş-
kanlığı bürolarına dönüşebilecek, sendi-
kaların her türlü belge ve bilgileri hiçbir 
sınırlama olmaksızın idari bir birim olan 
ve yargısal niteliği olmayan DDK tarafın-
dan denetlenecek ve sendikalar ile mes-
lek örgütlerinin seçilmiş yöneticileri gö-
revlerinden uzaklaştırılabilecektir.

DDK’ye sendikaları denetleme ve yöne-
ticilerini görevden uzaklaştırma yetkisi 
verilmesi Anayasa’ya, ILO sözleşmelerine 
ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Söz-
leşmesi Kanunu’na aykırıdır. Anayasa’nın 
104. maddesine göre kanunların açıkça 
düzenlediği konularda ve Anayasa’nın 
kanunla düzenlenmesini öngördüğü ko-
nularda da CBK çıkarılamaz. 5 numara-

lı CBK ile adeta yetki gaspı yapılmış ve 
TBMM’nin yetkisi Cumhurbaşkanı tarafın-
dan keyfi olarak kullanılmıştır. 

Anayasa’nın 51. maddesine göre sendika 
kurma hakkı ancak kanunla düzenlene-
bilir. Nitekim bu çerçevede sendikaların 
kuruluş, işleyiş ve denetimiyle ilgili olarak 
6356 sayılı Yasa çıkarılmıştır. 6356 sayılı 
Yasa’da sendikaların hangi usul ve esas-
larla denetleneceği açıkça belirtilmiştir. 
Sendikaların nasıl denetleneceği Yasa’nın 
29. maddesinde açık biçimde düzenlen-
miştir. Sendikaların denetimi sendikaların 
denetim kurulları ve yeminli mali müşa-
virler tarafından yapılır. 

Devlet Denetleme Kurulu’na Yasa’yla ve-
rilmiş sendikal denetleme yetkisi yoktur. 
Yasayla açıkça düzenlemiş bir konuda 
Yasa’da olmayan bir yetkiyi DDK’ye ver-
mek yetki gaspıdır ve Anayasa ihlalidir.  
Sendikalar 5 numaralı CBK ile düzenlenen 
Devlet Denetleme Kurulu’nun yetki ala-
nından derhal çıkarılmalıdır.

DDK’ye sendikalarla ilgili verilen yetki-
ler Türkiye tarafından onaylanan Sendi-
ka Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının 
Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi’ne açıkça 
aykırıdır. 87 sayılı Sözleşme idari makam-
ların sendikaların işleyiş ve kararlarına 
müdahale etmesini açıkça sendika öz-
gürlüğünün ihlali olarak görmektedir.

Devlet Denetleme Kuruluna verilen yet-
kiler 12 Eylül Anayasası’nın 52. maddesi 
ile 2821 sayılı Sendikalar Yasası’nın ilk 
dönemlerindeki sendikalara yönelik ağır 
denetim uygulamalarını andırıyor. 1980 
ve 1990’lı yıllarda sendikalar üzerindeki 
idari denetim tam bir keyfiliğe dönüş-
müş ve siyasi baskı aracı haline gelmiş-
ti. Anayasa’nın sendikaların keyfi olarak 
denetimine olanak tanıyan 52. maddesi 
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ile sendikaların idari denetimine ilişkin 
kısıtlayıcı hükümler, 1990’larda yürürlük-
ten kaldırılmıştı. Yeni kararname ile sen-
dikaların denetimi konusunda 12 Eylül 
hukukuna geri dönülmektedir.

l Çalışma Meclisi

CB teşkilatı ile ilgili ilgili 1 sayılı CBK ile 
daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 3146 sayılı 
Mülga Kanun’da yer alan Çalışma Mecli-
si, yapısında bir değişik yapılmaksızın CB 
teşkilatı içinde düzenlendi. Böylece Çalış-
ma Meclisi’nin yapısı CBK ile kolayca dü-
zenlenebilecek hale geldi (Madde 89).

ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ 
KANUNLARDA YAPILAN 
DEĞİŞİKLİKLER 

l 1475 Sayılı İş Kanunu

Kıdem tazminatı ile ilgili 14. maddede sa-
dece biçimsel değişiklik yapıldı.  Fon ile 
ilgili hususların kanunla düzenleneceğine 
dair hüküm korundu. Dolayısıyla zaman 
zaman gündeme getirilen kıdem tazmi-
natı fonunun CBK ile kurulması söz konu-
su değil.

l 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası 
Kanunu

Fon gelirlerinden aktif işgücü piyasası için 
ayrılan tutar: Madde 48 ile İşsizlik Sigor-
tası Fonu’nun bir önceki yıl prim gelir-
lerinden aktif işgücü piyasası hizmetleri 
için ayrılan yüzde 30’luk tutarın yüzde 
50’ye çıkarılması yetkisi CB’ye verildi. Bu 
yetki daha önce Bakanlar Kurulu’ndaydı 
(Kullanılacak yerler: işgücünün istihdam 
edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıf-
larını yükselterek işsizlik riskini azaltmak 
ve  teknolojik  gelişmeler  nedeniyle  işsiz  
kalması  beklenenlerin  başka  alanlara  
yönlendirilmesini  sağlamak, istihdamı 

artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve 
uygulamak, işe yerleştirme ve danış-
manlık hizmetleri temin etmek,  işgücü  
piyasası  araştırma  ve  planlama  çalış-
maları  yapmak  ve  Fon’dan  ödenmek  
üzere  vize  edilmiş sözleşmeli personel 
pozisyonlarında çalışanlar ile bunlardan 
ilgili mevzuatına göre Kurum kadrolarına 
atanan ve  Kurum’da  çalışmaya  devam  
eden  personelin  mali  ve  sosyal  hakla-
rına  ilişkin ödemeleri  gerçekleştirmek).

Kısa çalışma ödeneğinin süresi: Kısa ça-
lışma ödeneğinin süresini altı aya kadar 
uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden mah-
sup edilip edilmeyeceğini belirlemeye 
Cumhurbaşkanı yetkilidir (Ek Madde 2).

4447’de yapılan diğer değişikliklerle İşsiz-
lik Sigortası Fonu’ndan sağlanan teşvikler-
le ilgili daha önce Bakanlar Kurulu’na ait 
olan yetkiler Cumhurbaşkanı’na aktarıldı.

l 4857 Sayılı İş Kanunu 

Madde 43’te yapılan değişiklik ile Asgari 
Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısına iliş-
kin hükümler 4857’den çıkarıldı ve CBK 
ile CB teşkilatı bünyesine alındı.

Madde 43’te yapılan değişiklik ile sefer-
berlik sırasında ve bu süreyi aşmamak 
şartıyla yurt savunmasının gereklerini 
karşılayan işyerlerinde fazla çalışmaya 
lüzum görülürse işlerin çeşidine ve ihtiya-
cın derecesine göre Cumhurbaşkanı’nın 
günlük çalışma süresini, işçinin en çok 
çalışma gücüne çıkarabilmesi hükmü 
getirildi. Bu yetki daha önce Bakanlar 
Kurulu’na aitti.

l 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu

Teşmil: Daha önce Bakanlar Kurulu’nda 
olan teşmil yetkisi CB’ye aktarıldı (6356/
Madde 40).
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Yüksek Hakem Kurulu’nun yapısı: Yük-
sek Hakem Kurulu’na (YHK) daha önce 
Bakanlar Kurulu tarafından atanan üyeler 
CB tarafından atanacak (6356/Madde 54).

Grev ve Lokavt yasakları: Cumhurbaşka-
nı, genel hayatı önemli ölçüde etkileyen 
doğa olaylarının gerçekleştiği yerlerde bu 
durumun devamı süresince yürürlükte 
kalmak kaydıyla gerekli gördüğü işyerle-
rinde grev ve lokavtı yasaklayabilir. Ya-
sağın kalkmasından itibaren altmış gün 
içinde altı iş günü önce karşı tarafa bil-
dirilmek kaydıyla grev ve lokavt uygula-
masına devam edilir (6356/Madde 62). Bu 
yetki daha önce Bakanlar Kurulu’na aitti.

Grev Ertelemesi: Daha önce Bakanlar 
Kurulu’na ait olan grev erteleme yetki-
si tek başına CB’ye tanındı. CB kararıyla 
grev ertelenmesi mümkün (6356/Madde 
63).  

l SGK Hesaplarının Sayıştay 
Denetiminden Kaçırılması Girişimi

15 Temmuz 2018 tarihinde Resmî 
Gazete’de yayımlanan 4 numaralı Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile daha 
önce ilgili kanunda yer alan ve Sosyal Gü-
venlik Kurumu’nun (SGK) Sayıştay dene-
timine tabi olduğuna ilişkin hüküm SGK 
mevzuatından çıkarıldı.

Neredeyse hükümet bütçesinin yarı-
sı kadar bütçeye sahip olan ve bütçesi 
işçilerden ve onlar adına kesilen prim-
lerden oluşan SGK’nin Sayıştay deneti-
mi dışında bırakılmak istenmesi akılla, 
mantıkla, hukukla bağdaştırılamaz. CBK 
ile SGK adeta kamusal denetimden muaf 
tutulmak istenmektedir. SGK, sadece 
Cumhurbaşkanı’nın inisiyatifine bırakıl-
mak istenmektedir.

4 numaralı CBK ile SGK’nin kurumsal ya-
pısında esaslı bir değişiklik yapılmazken 

5502 sayılı Kanun’un 1. maddesinde 
yer alan “Kurum, Sayıştay denetimi-
ne tabidir” hükmü Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi’nde yer almamıştır. Böylece 
hileli bir işlemle SGK Sayıştay denetimi 
dışına çıkarılmak istenmiştir.  Bilindiği 
gibi SGK Genel Kurulu gerçek bir genel 
kurul olmayıp mali denetim ve ibra yet-
kisi yoktur. Sayıştay tarafından yürütülen 
mali denetim de ortadan kaldırıldığında 
SGK’nin denetimi neredeyse olanaksız 
hale gelecektir. 4 numaralı Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesi’nde SGK’nin dene-
timine ilişkin düzenleme bulunmamak-
tadır. Yönetim Kurulu büyük ölçüde 
Cumhurbaşkanı tarafından seçildiği için 
SGK’yi denetleyecek hiçbir mekanizma 
söz konusu değildir. Böylece SGK nere-
deyse bütün kamu kurum ve kuruluşları-
nın tabi olduğu kamusal denetimin dışına 
çıkarılmak isteniyor. 

Ancak 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 
4. maddesine göre sosyal güvenlik ku-
rumlarını denetlemek Sayıştay’ın görev-
leri arasında sayılmıştır. Anayasa’nın 104. 
maddesine göre Kanunlar Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesi’nden üstündür. Bu 
durumda SGK’nin CB Kararnamesi ile Sa-
yıştay denetimi dışına çıkarılması müm-
kün değildir. CB Kararnamesi ile SGK’nin 
Sayıştay denetimine tabi olduğu yönün-
deki hükmün kaldırılması yok hükmün-
dedir. Sayıştay Kanunu gereği Sayıştay, 
SGK’yi denetlemekle yükümlüdür. Ancak 
bu açık hükme rağmen 4 numaralı CB Ka-
rarnamesi ile SGK’nin Sayıştay denetimin-
den kaçırılmak istenmesi manidardır.

5502 sayılı Kanun’da var olan bu hükmün 
SGK mevzuatından çıkarılmasından mu-
rat edilen nedir? Eğer maksat SGK’yi Sa-
yıştay denetimi dışına çıkarmaksa 6085 
sayılı Yasa’da yer alan sosyal güvenlik 
kurumlarının Sayıştay denetimine tabi 
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olduğu yönündeki hüküm unutulmuştur. 
Bu durumda kanun CBK’ye üstün olduğu 
için SGK, Sayıştay tarafından denetlene-
cektir. 

SGK’yi Sayıştay denetimi dışına çıkarmayı 
amaçlayan muvazaalı işlem her açıdan 
Anayasa ve Sayıştay Yasası’na aykırıdır. 
Bu nedenle kabul edilemez. Sayıştay de-
netimini içerecek şekilde revize edilmesi 
Anayasa ve yasa gereğidir.

l Çalışma Bakanlığı Fiilen Yok Edildi

Başkanlık rejiminde çalışma, emek ve 
kadın konuları iyice silikleşiyor. Bunun ilk 
ve simgesel adımı Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı’nın adının değiştirilmesi 
ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 
birleştirilmesi oldu. 10 Temmuz 2018’de 
yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi (CBK) ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nın adından “sos-
yal güvenlik”; Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın adından “sosyal politikalar” 
kavramları atılarak Çalışma, Sosyal Hiz-
metler ve Aile Bakanlığı adı altında yeni 
bir bakanlık kuruldu. 3 Ağustos 2018 
günü yayımlanan 15 sayılı CBK ile aradan 
bir ay geçmeden yeni bakanlığın adı Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
olarak değiştirildi. 

Bu değişiklik bilimsel değildir, sosyal ger-
çeklere ve Türkiye deneyimine uygun 
değildir; yapılan sadece bir isim değişik-
liği değildir. 1945 yılında kurulan ve ülke-
mizin en eski ve köklü bakanlıklarından 
biri olan Çalışma Bakanlığı fiilen yok edil-
mektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı çalışma ilişkilerinde ve bu ilişkiler-
den kaynaklanan konularda uzmanlaşan 
bir bakanlıktır. Çalışma ilişkileri işçisiyle, 
memuruyla emeklisi ile ülkemiz nüfusu-
nun ezici çoğunluğunun çalışma haya-
tından kaynaklı sorunlarına yoğunlaşan 

bir bakanlıktır ve görev kapsamı oldukça 
geniştir. 

Çalışma Bakanlığı diğer bakanlıklardan 
farklı olarak işçi, işveren ve devletin üçlü 
ilişkisine ve varlığına dayalı bir bakanlık-
tır. Çalışma Bakanlığı’nın Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı içinde eritilmesi, Ba-
kanlığın zaten sınırlı olan sosyal diyalog 
alanındaki işlevini de iyice zayıflatacaktır. 
Çalışma hayatının taraflarını bir araya ge-
tiren Bakanlığın Aile ve Sosyal Hizmetler 
adı altında eritilmesi kabul edilemez. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
adından “sosyal güvenlik” çıkarıldı, bu-
nun yerine “sosyal hizmet” getirildi. Son 
CBK ile ilk sırada yer alan “çalışma” yerine 
“aile” getirildi.  Oysa sosyal hizmet sosyal 
güvenliğin bir alt koludur. Asıl olan sos-
yal güvenliktir. Bakanlığın adından sosyal 
güvenliğin çıkarılması sosyal güvenlik ye-
rine sosyal yardım ve sadakanın hedef-
lendiğini göstermektedir. Öte yandan bu 
değişiklik çalışma hayatının sorunlarının 
daha da silikleşmesine yol açacaktır.

Bilindiği gibi uzun yıllar boyunca var 
olan Kadından ve Aileden Sorumlu Dev-
let Bakanlığı uygulamasına 2013 yılında 
son verildi ve Bakanlığın adından “kadın” 
çıkarılarak Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı kuruldu. Böylece Kadın Bakanlığı 
ortadan kaldırılmış oldu. Şimdi ise bu ba-
kanlığın adındaki “sosyal politikalar”ın ye-
rini “sosyal hizmetler” alıyor. Bu değişiklik 
hak temelli sosyal politika yerine sosyal 
hizmet ve sosyal yardımı koyan sadaka 
devleti anlayışını yansıtmaktadır. Sosyal 
bir hukuk devletinde sosyal hizmetler, 
sosyal politikanın bir alt dalıdır. Öte yan-
dan aradan bir ay geçmeden Bakanlığın 
adının bir kez daha değiştirilmesi yapılan 
işlerin enine boyuna düşünülmediğinin 
ve devletin iyice laçkalaştığının gösterge-
sidir. Yeni bakanlık oluşturulurken taraf-



65

ların görüşlerinin alınmamış olması kabul 
edilemez. 73 yıllık Çalışma Bakanlığı bir 
çırpıda “aile ve sadaka bakanlığı”na dö-
nüştürülmüştür. 

DİSK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın adının ve yapısının korunma-
sını kadın, aile ve çocuk alanında ayrı bir 
bakanlık ihdas edilmesi savunmaktadır. 
Yeni bakanlığından adında ve yapılanma-
sında kadın mutlaka öncelikli olmalıdır. 

SENDİKAL HAKLAR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı (AÇSHB) Ocak 2019 istatistiklerine 
göre sendikalı işçi sayısı 1 milyon 859 bin 
38’dir. Sigortalı işçi sayısı ise 13 milyon 
411 bin 983’tür. Böylece sigortalı işçiler 
arasındaki sendikalaşma oranı (resmi 
sendikalaşma oranı) yüzde 13,9 olmakta-
dır (Grafik 1). 

Ancak bu oranın birçok yönden hatalı ol-
duğunu kabul etmek gerekir. Bakanlığın 
sendikalaşma oranı iki nedenle eksiktir. 
Birincisi, kayıt dışı işçiler hesaba katılma-
dığı için sendikalaşma oranı fiili durum-
dan daha yüksek çıkmaktadır. İkincisi ise 
bu oran toplu iş sözleşmesi (TİS) kapsa-
mındaki sendikalı işçi sayısını yansıtma-
maktadır. Bakanlık sendikalaşma oranını, 
toplam sendika üye sayısını SGK’ye ka-
yıtlı işçi sayısına bölerek bulmaktadır. Bu 
oran Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ta-
rafından benimsenen hesaplama yönte-
miyle (ILO, 1997; ILO, 2003) uyumsuzdur. 

Sigortalı işçileri esas alan resmi sendika-
laşma oranı yüzde 13,9 iken, kayıtlı ve 
kayıtsız tüm işçileri esas aldığımızda fiili 
sendikalaşma oranı yüzde 11,4’e gerile-
mektedir. 16 milyon 254 bin işçinin sa-
dece 1 milyon 859 bini sendikalıdır. 14 
milyon 395 işçi ise sendika üyesi değildir. 

Toplu iş sözleşmesi kapsama oranları 

açısından ise durum daha da vahimdir. 
Türkiye’de TİS kapsamındaki işçilerin 
oranı AB ülkelerinin tersine sendikalı işçi 
oranının çok altındadır. Sigortalı işçiler 
arasında toplu iş sözleşmesinden yarar-
lananların oranı yüzde 8,4 iken, kayıtlı ve 
kayıtsız tüm işçiler arasında toplu iş söz-
leşmesi kapsamı yüzde 7’ye gerilemek-
tedir.

Resmi sendikalaşma oranına yüzde 13,9 
olarak açıklanmasına rağmen, işçilerin 
sadece yüzde 7’si toplu iş sözleşmesi 
kapsamındadır. Bir diğer ifadeyle işçilerin 
yüzde 93’ü toplu iş sözleşmelerinden ya-
rarlanamıyor ve sendikal korumaya sa-
hip değildir. Bu nedenle AÇSHB tarafından 
açıklanan yüzde 14’lük sendikalaşma 
oranı fiili durumu yansıtmayan yapay bir 
orandır.

 

Grafik 1: Türkiye’de Sendikalaşma ve Toplu İş 

Sözleşmesi Kapsama Oranı (2019)

Kaynak: AÇSHB Sendikalaşma İstatistikleri Ocak 
2019, TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması verileri. 
Toplu iş sözleşmesi kapsamı AÇSHB’nin yürüklükteki 
toplu iş sözleşmelerine ilişkin verisidir. DİSK-AR 
tarafından hesaplanmıştır.

Yöntemsel Açıklama: Resmi sendikalaşma oranı: 
ÇSGB tarafından açıklanan sendikalaşma oranı
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Fiili sendikalaşma oranı: Kayıtdışı işçiler 
de katılarak DİSK-AR tarafından hesaplanan 
sendikalaşma oranı. Kamu görevlileri hariç tüm 
işçilerin sendikalaşma oranını gösterir.

Toplu iş sözleşmesi kapsamı (sigortalı): Toplu iş 
sözleşmesinden yararlanan işçilerin sigortalı işçilere 
oranı (DİSK-AR tarafından hesaplanmaktadır).

Toplu iş sözleşmesi kapsamı (tüm işçiler): Toplu 
iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin kayıtlı-
kayıtsız tüm işçilere oranı (DİSK-AR tarafından 
hesaplanmaktadır).

ILO sendikalaşma oranı yöntemi: ILO 
sendikalaşma oranını, sendika üyelerinin maaş 
ve ücret geliri elde eden işgücüne oranı şeklinde 

tanımlamaktadır (ILO, World Labour Report, 1997)

Sendikalı işçi sayısı Ocak 2013- Temmuz 
2019 döneminde yüzde 89 artışla, 1 mil-
yon 2 binden 1 milyon 894 bine yükseldi.  
Sigortalı işçi sayısında Ocak 2013-Temmuz 
2019 arasında yüzde 33 ve toplam işçi 
sayısında yüzde 21 oranında artış yaşa-

nırken, sendikalı işçi sayısı yüzde 89 ora-
nında arttı. Böylece sendikalı işçi sayısın-
daki artış işçi sayısı artışının çok üzerinde 
gerçekleşti. Son 6 yılda 892 bin işçi sendi-
kalara üye oldu.  Bu durum gerek resmi 
ve gerekse fiili sendikalaşma oranlarında 
2013-2019 arasında bir artışa yol açtı. Fiili 
sendikalaşma oranı ise Ocak 2013’te yüz-
de 7,7 iken Temmuz 2019’da yüzde 12’ye 
yükseldi (Tablo 1). 

Sendika üyeliğindeki artışın nedeni ta-
şeron işçilerin ve kamu işçilerin örgüt-
lenmesidir: Sendikalaşmada 2013-2019 
arası yaşanan yaklaşık 892 bin kişilik 
artışın temel nedeni kamu taşeron işçi-
lerinin sendikalaşmasının kolaylaştırılmış 
olmasıdır. Ancak bu işçilerin toplu iş söz-
leşmesi hakları kısıtlandığı için toplu iş 
sözleşmesi kapsamı 1 milyon 894 bin ile 
sınırlı kalmıştır.

Tablo 1: Sendika Üyeliği (Ocak 2013- Temmuz 2019)  (Bin)
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Yeni sendika üyelerinin dağılımında 
büyük bir dengesizlik söz konusu: Ocak 
2013 ve Temmuz 2019 arasında sendi-
ka üyeliğinde 892 binlik artış yaşandı. 
892 bin işçinin 507 bini Hak-İş’e, 303 bini 
Türk-İş’e, 78 bini DİSK’e üye sendikalara 
üye olmuştur. Bu tablo Hak-İş’in kamu 
taşeron işçilerinin ve kamu işçilerinin 
sendikalaşması sırasında siyasal iktidar 
tarafından korunup kollandığını göster-
mektedir (Tablo 2). 

İşçilerin yüzde 90’ı sendikasız: Türkiye’de 
toplam 16 milyon 254 bin işçinin 14 mil-
yon 395 bini herhangi bir sendikaya üye 
değildir. Kayıt dışı işçiler dahil edildiğinde 
ise fiili sendikalaşma oranı yüzde 11,4’tür. 
Bakanlık Ocak 2019 itibariyle resmi sendi-
kalaşma oranını yüzde 13,9 olarak açıkla-

sa da bu oran hatalıdır. Bakanlık sadece 
sigortalı işçileri dikkate almaktadır.

İşçilerin yüzde 93’ü toplu iş sözleşme-
si kapsamında değil: Türkiye’de toplam 
16 milyon 254 bin işçinin sadece 1 mil-
yon 132 bini toplu iş sözleşmesinden 
yararlanıyor. İşçilerin yüzde 93’ü toplu iş 
sözleşmesi kapsamı dışındadır. Toplu iş 
sözleşmesi kapsamı dışındaki işçi sayısı 
15 milyon 122 bindir. Toplu iş sözleşmesi 
kapsama oranı sadece yüzde 7’dir.

Sendika üyesi işçiler de toplu iş sözleş-
mesiz: Ocak 2019 tarihli bakanlık verile-
rine göre 1 milyon 859 bin sendika üyesi 
olarak gözükse de bunların 727 bini (yüz-
de 39’u) toplu iş sözleşmesi kapsamında 
değildir.  Toplu iş sözleşmesinden yarar-

Tablo 2: Sendika Üyeliğinin Konfederal Dağılımı (Ocak 2013- Temmuz 2019)
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lanan üye sayısı 1 milyon 132 bindir. 727 
bin işçi sendika üyesi olduğu halde toplu 
iş sözleşmesinden yararlanamamaktadır. 

Türkiye toplu iş sözleşmesi kapsamı ve 
sendikalaşma açısından OECD sonuncu-
su: AB ülkelerinde TİS kapsamı genellikle 
yüzde 50’nin üzerindedir. Toplu iş söz-
leşmesi kapsamı Avusturya’da yüzde 98, 
Belçika’da yüzde 96, Yunanistan ve İsveç’te 
yüzde 90’dır. TİS kapsamının en düşük ol-
duğu ülkeler yüzde 12,5 ile Meksika, yüzde 
12 ile ABD, yüzde 11,8 ile Kore, yüzde 7,1 ile 
Litvanya ve yüzde 7 ile Türkiye’dir.

İşkollarına göre sendikalaşma: İnşaat, 
turizm ve büro işkolu en düşük sendika-
laşma oranına sahip işkollarıdır. 2018’de 
yoğun  iş cinayetlerinin yaşandığı inşaat 
işkolunda ise sendikasızlaşma devam et-
mektedir. En fazla sendikalaşma oranına 
sahip ilk üç işkolu, genel işler, savunma ve 
güvenlik ve banka, finans ve sigortadır. 

İşkollarına göre toplu iş sözleşmesi 
kapsamı: Toplu iş sözleşmesi kapsamının 
en düşük olduğu ilk üç işkolu sırasıyla tu-
rizm (yüzde 1,6), büro (yüzde 2,6) ve in-
şaattır (yüzde 2,8). Turizm işkolunda işçi-
lerin yüzde 98,4’ü, büro ve ticaret, eğitim 
işkolunda işçilerin yüzde 97,4’ü ve inşaat 
işkolunda işçilerin yüzde 97,2’si toplu iş 
sözleşmesi kapsamı dışındadır. Sağlık, 
sosyal hizmetler, gazetecilik ve tekstil iş-
kolları da toplu iş sözleşmesi kapsamının 
düşük olduğu işkollarıdır. TİS kapsamının 
en yüksek olduğu işkolları ise banka ve 
finans, enerji ve genel işler kollarıdır. 

Kadınlar erkeklere göre daha az sendi-
kalı: Kadınların sendikalaşma oranı kayıt 
dışı işçiler dahil yüzde 6,7’ye düşmekte-
dir. Toplam işçilerin yüzde 27,6’sı kadın-
lardan oluşurken, kadın sendika üyeleri 
toplam sendika üyelerinin yalnızca yüzde 
19’unu oluşturmaktadır. Toplam işçilerin 

yüzde 72,4’ü erkek olmasına karşılık top-
lam sendika üyelerinin yüzde 81’i erkek-
lerden oluşmaktadır.

İllere göre sendikalaşma: Sendikalaşma-
nın en düşük olduğu 10 il sırasıyla Antalya, 
Denizli, Yalova, Muğla, Mardin, Gaziantep, 
İstanbul, Ordu, Şırnak ve Uşak’tır. Antalya 
en sendikasız il olurken, İstanbul sendika-
laşma sıralamasında 81 il içinde 75. sıra-
dadır. Sendikalaşmanın en yüksek olduğu 
iller, belediyeler dahil kamu işçiliğinin yük-
sek olduğu illerdir. Zonguldak, Kırşehir, Rize, 
Karabük, Kırıkkale ve Kütahya sendikalaş-
manın en yüksek olduğu iller arasındadır. 

Yüksek Hakem Kurulu tarafından ba-
ğıtlanan toplu sözleşmelerde patlama: 
Kamu taşeron işçilerinin sendikalaşmasın-
dan sonra artış gösteren Yüksek Hakem 
Kurulu tarafından bağıtlanan toplu sözleş-
meler giderek artmaktadır. Kamu işveren 
sendikalarının kamu taşeron işçilerinin 
toplu pazarlıklarını yürütmekten kaçınması 
nedeniyle bu uyuşmazlıklar Yüksek Hakem 
Kurulu tarafından sonuçlandırıldı. 2011’de 
sadece 27 bin, 2012’de 20 bin, 2013’te 41 
bin, 2014’te 14 bin ve 2015’te 35 bin işçiyi 
kapsayan toplu iş sözleşmelerini bağıtla-
yan Yüksek hakem Kurulu 2016’da büyük 
bir sıçramayla 182 bin, 2017’de ise 287 bin 
işçinin toplu iş sözleşmesi bağıtlandı. 

Grevler dibe vurdu: 1984- 1995 arasında 
yıllık ortalama greve katılan işçi sayısı 60 
bin civarında iken, bu sayı 1995-2000 yıl-
ları arasında 9 bin civarına, 2000’lı yıllarda 
a ise 5 bin civarına geriledi. 2003 yılında 
itibaren ise grevi ertelenen (yasaklanan) 
işçi sayısı 193 bin oldu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMI 
YÜZDE 7

Toplu iş sözleşmesi kapsamı sendikalı 
işçilerin sendikal hakları ne ölçüde kul-
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lanabildiğini göstermektedir. Toplu iş 
sözleşmesi kapsamında olmayan sendi-
kalı işçinin gerçek bir sendikal koruma-
dan yararlandığını söylemek mümkün 
değildir. O nedenle gerçek sendikalaşma 
ölçütü toplu iş sözleşmesi kapsamıdır. 
Ocak 2019’da sigortalı işçiler içinde söz-
leşme kapsama oranı yüzde 8,4 iken, ka-
yıtlı ve kayıtsız işçiler dahil toplu iş söz-
leşmesi kapsamındaki işçi oranı yüzde 
7’ye gerilemektedir (Grafik 2).

Pek çok AB ülkesinde toplu iş sözleşmesi 
kapsamındaki işçi oranı sendikalı işçi ora-
nından daha yüksektir. Örneğin AB ülkele-
rinde sendikalaşma oranı ortalama yüzde 
20-25 civarında iken, toplu iş sözleşmesi 
kapsamındaki işçi oranı yüzde 65’e yak-
laşmaktadır.  Teşmil uygulamaları yoluyla 
sendika üyesi olmayan işçiler de sendika-
ların imzaladığı toplu iş sözleşmelerinden 
yararlanmaktadır. Ülkemizde ise sendika 
üyesi işçilerin bile toplu iş sözleşmesi kap-
samı dışında bırakıldığı bir toplu iş sözleş-
mesi yetki sistemi söz konusudur.

Türkiye’de toplu iş sözleşmesi kapsamın-
daki işçi sayısı sendikalı işçi sayısının çok 
altındadır. AÇSHB verilerine göre 2018 yı-
lında toplu iş sözleşmesi kapsamındaki 
işçi sayısı 1 milyon 132 bindir. Sigortalı iş-
çiler içinde sözleşme kapsama oranı yüz-
de 8,4 iken, kayıtlı ve kayıtsız işçiler da-
hil toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçi 
oranı yüzde 7’ye gerilemektedir. Bir diğer 
ifadeyle 15 milyondan fazla işçi toplu iş 
sözleşmesi kapsamı dışındadır (Grafik 3). 

SENDİKALI AMA TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİZ YÜZ BİNLERCE İŞÇİ

2018 yılı toplu iş sözleşmesinden yarala-
nan üye sayısı 1 milyon 132 bindir. 727 
bin işçi, sendika üyesi olduğu halde toplu 
iş sözleşmesinden yararlanamamaktadır. 
Bu, oransal olarak sendikalı işçilerin yüzde 
39’unun toplu iş sözleşmesinden mahrum 
olduğu anlamına geliyor (Tablo 3). 

2013’te 321 bin sendika üyesi toplu iş 
sözleşmesi kapsamı dışındaydı. 2014 yı-
lında bu sayı 343 bine, 2015 yılında ise 
510 bine yükseldi. 2016 sonu itibariyle 
457 bin sendika üyesinin kapsam dışın-
da olduğu görülüyor. 2017’de taşeron 
işçilerin toplu iş sözleşmelerinin yoğun 
biçimde imzalanmasıyla 270 bine geri-

Kaynak: AÇSHB, TÜİK, DİSK-AR

Grafik 2: TİS Kapsamı (2018)

Grafik 3: TİS Kapsamı (2018) (Bin)

Kaynak: AÇSHB, TÜİK, DİSK-AR
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leyen sendikalı ama toplu iş sözleşmesi 
kapsamı dışındaki işçi sayısı 2018’de 727 
bine yükseldi.

Yöntemsel Açıklama: Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) toplu 
iş sözleşmesi kapsamındaki sendika üye 
sayısına ilişkin verileri her yıl için ayrı ayrı 
yayımlamaktadır. Ancak Türkiye’de top-
lu iş sözleşmeleri yasal olarak bir ile üç 
yıl arasında, fiilen ise iki yıllık imzalandığı 
için yıllık veriler açıklayıcı olmamakta-
dır. Bunun yerine ÇSGB/AÇSHB tarafın-
dan zaman zaman açıklanan veya yazılı 
talep üzerine sağlanan yürürlükte olan 
veya iş sözleşmesine dönüşmüş toplu 
iş sözleşmesi (aktif toplu iş sözleşmele-
ri) verileri daha sağlıklıdır. Çalışmamızda 
Bakanlık’tan talep üzerine elde edilen bu 
veriler kullanılmaktadır.

Sendikalı işçilerin yaklaşık yüzde 40’ının 
toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında kal-
ması mevcut toplu iş sözleşmesi ve yetki 
sisteminin iflası anlamına gelmektedir. 
Bu tablonun temel nedenleri işkolu, işlet-
me ve işyeri barajları ile anti-demokratik 
toplu iş sözleşmesi yetki mekanizması ile 
kamu taşeron işçiler için imzalanan toplu 
iş sözleşmelerin sona ermesi ve 696 sayılı 
KHK gereği kamuya veya belediye şirket-
lerine geçirilen işçilerin toplu sözleşme 
haklarının 2020 yılı ortalarına kadar TİS 
hakkından mahrum edilmesidir. Sendika 

üyeliği sonrası yetki sürecinin uzaması, 
sendikanın yetki alamaması, toplu iş söz-
leşmesi sürecinin uzaması, sendika üyesi 
işçinin işten çıkarılması gibi nedenlerin 
yanında, ayrıca işsiz kalan işçinin bir yıl 
süre ile sendika üyeliğinin devam etmesi 
toplu iş sözleşmesi kapsamının sendika 
üyeliğinin altında kalmasına yol açmak-
tadır.

GREV EĞİLİMİ 2000’Lİ YILLARDA 
ZAYIFLADI

2000’li yıllarda, AKP döneminde grev eği-
liminde ciddi bir gerileme yaşandı. 1984-
2002 döneminde yıllık ortalama greve 
çıkan işçi sayısı 40 bin 823 iken, bu sayı 
2003-2017 döneminde 5 bin 639’a gerile-
di. Benzer bir şekilde grevde geçen işgü-
nü sayısı da geriledi. 1984-2002 dönemin-
de yıllık ortalama grevde geçen işgünü 
sayısı 1 milyon 208 bin iken, 2003-2017 
arasında bu sayı 227 bin civarına geriledi 
(Tablo 4).

12 Eylül 1980 askeri darbesi ile birlikte 
yasaklanan grevler, 1984 yılından iti-
baren yeniden uygulanmaya başladı. 
1984 yılında cılız olarak başlayan grev-
ler ilerleyen yıllarda kitlesel hale geldi. 
Türkiye’de 1984 ile 2017 yılları arasında 
toplam 860 bin işçi greve katıldı. Bu iş-
çilerin 443 bini kamuda 417 bini ise özel 
sektörde çalışmaktaydı. Dönem boyunca 

Tablo 3: Toplu İş Sözleşmesi Kapsamı Dışındaki Sendika Üyeleri (2012-2018) (%) 

Kaynak ve açıklama: AÇSHB verileri. DİSK-AR tarafından hesaplanmıştır. TİS kapsamı verileri 31 Aralık tarihi, 
sendika üyeleri Ocak 2018 ayı itibariyledir.
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yıllık ortalama grevci sayısı 26 bin civarın-
dadır. Ancak grevci işçi sayısının dönem 
içi dağılımı oldukça istikrarsızdır. Grevci 
sayısının binin altına indiği yıllar olduğu 
gibi, bu sayının 200 bine yaklaştığı yıllar 
da söz konusudur. Özellikle 2000’li yıllar-
da belirgin bir gerileme ve uzun süreli bir 
durgunluk görülmektedir. 

1987, 1988 ve 1989’da yıllık ortalama 30 
bin işçinin katıldığı grevlere 1990 ve 1991 

yıllarında ortalama 160 binin üzerinde 
işçi katıldı. 1995 yılında ise greve katılan 
işçi sayısı 200 bine yaklaştı. Bu sayı Tür-
kiye çalışma ilişkileri tarihindeki en yük-
sek grevci işçi sayısıdır. 2000’li yıllarda ise 
greve katılan işçi sayısı yıllık ortalama 
binlerle ifade edilmektedir. 2001 yılında 
yaklaşık 10 bin işçi greve katılırken bu 
sayı zamanla giderek azalmış, 2010 ve 
2011 yıllarında binin altına düşmüştür. 

Tablo 4: Greve Katılan İşçi ve Grevde Geçen İşgünü Sayısı (1984-2017) 

Kaynak: ÇSGB/AÇSHB verileri. DİSK-AR.
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2000’li yılların bir başka kayda değer 
noktası ise kamu kesimi grevlerine ka-
tılan işçi sayısının neredeyse ihmal edi-
lebilir kadar düşük bir noktaya gerilemiş 
olmasıdır. 2000’li yılların başlarına kadar 
kamu kesimi grevlerine katılan işçi sayısı 
toplam grevci işçi sayısı içinde önemli bir 
oran oluştururken, ilerleyen yıllarda bu 
oran sıfıra yaklaşmıştır. Kuşkusuz bunun 
en önemli nedeni kamu kesiminin daral-
ması, özelleştirme ve taşeronlaşma eği-
liminin 2000’li yıllarda hız kazanmasıdır 
(Çelik, 2012). 

Grevlerle ilgili bir diğer önemli gösterge 
grevde çalışılmayan işgünü sayısıdır. Dö-
nem boyunca toplam 26 milyon işgünü 
grevlerde geçmiştir. Yıllık ortalama 799 
bin işgünü grevlerde geçerken, grevde 
geçen işgünü sayısı da greve katılan işçi 
sayısı ile benzer eğilimler göstermiştir. 
1990’lı yıllar Türkiye çalışma ilişkileri ta-
rihinde gerek katılan işçi sayısı gerekse 
grevde geçen işgünü açısından en yoğun 

dönemdir. 2000’li yıllarda ise grevde ge-
çen işgünü sayısında düzenli ve devam 
eden bir düşüş yaşanmaktadır.

Grevlere ilişkin dönemsel bir karşılaştırma 
anlamlı sonuçlar verecektir. 2000’li yılları 
1980 ve 90’lı yıllarla karşılaştırdığımızda 
grevlerde ciddi bir düşüş eğilimi tespit et-
mekteyiz. 1984-1995 dönemi grev eğilimi-
nin giderek yükseldiği ve tepe noktasına 
ulaştığı yıllardır. 1996 sonrasında ise sert 
bir düşüş eğilimi başlamıştır. 2002 sonrası 
yıllar ise düşüş eğilimin kararlılık kazandığı 
yıllardır. 1995’e kadar olan dönem boyun-
ca yıllık ortalama greve katılan işçi sayısı 
60 bin civarında iken, bu sayı 1995-2000 
yılları arasında 9 bin civarına, 2000 sonra-
sında ise 5 bin civarına gerilemiştir. 1990’lı 
yıllarda grev eğiliminde lokomotif olan 
kamu işçileri 2000’li yıllarda greve nere-
deyse hiç başvurmamıştır.

1989 yılında kamuda, 1990 yılında özel 
sektörde yaşanan ve çok sayıda işçinin ka-
tıldığı grevlerden sonra 1995 yılına kadar iş 

Kaynak: Çelik, 2012’den alınmıştır. Güncelleme DİSK-AR.

Grafik 4: Grevde Geçen İşgünü Sayısı (1984-2017) 
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uyuşmazlıklarının oldukça yoğun olduğu 
bir dönem yaşanmış, 1995 yılında kamu 
sektöründe 180 bine yakın işçiyi kapsayan 
grevlerden sonra grev sayısında da greve 
katılan işçi sayısında da düşüş eğilimi baş-
lamıştır. Bu düşüş 2000’li yıllar sonrasında 
tam bir durgunluk dönemine dönüşmüştür. 
Çalışma ilişkilerinde yaşanan bu “barış” orta-
mının gerçek bir uzlaşmadan daha çok sen-
dikalı işçi sayısında, kamu işçisi sayısında ve 
toplu sözleşme kapsamındaki işçi sayısında 
yaşanan azalmanın, sendikasızlaştırmanın 
ve grev ertelemelerin bir sonucu olduğunu 
söylemek mümkündür (Çelik, 2012).

AKP DÖNEMİNDE 193 BİN İŞÇİNİN 
GREVİ ERTELENDİ

Yaygın bir araç olarak kullanılan grev er-
telemelerinin, grev eğiliminin azalmasında 
önemli bir rol oynadığını söylemek müm-
kündür. AKP döneminde 7’si OHAL döne-
minde olmak üzere toplam 16 grev erte-
lemesi (yasaklaması) gerçekleşti (Tablo 5). 

Grev ertelemelerinin büyük bir kısmı “milli 
güvenlik” gerekçesiyle yapıldı. 2003 yılında 
itibaren ise grev ertelemeleri (yasaklama-
ları) kapsamındaki işçi sayısı 193 bin oldu. 

Tablo 5: AKP Döneminde Grev Ertelemeleri (2003-2019)

Kısaltmalar: MG: Milli Güvenlik, GS: Genel Sağlık, EFİ: Ekonomik ve Finansal İstikrar, ŞTTHB: Şehir İçi Toplu 
Taşıma Hizmetlerini Bozucu, TİS: Toplu İş Sözleşmesi 

Kaynak: Aziz Çelik tarafından derlenmiştir. İşçi sayıları sendikaların açıklamalarına ve basında yer alan 
bilgilere dayalıdır.  
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İŞÇİ HAKLARINI BUDAYAN YENİ 
YASAL DÜZENLEMELER

l Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla 
Geçici İş İlişkisi (Kiralık İşçilik)

İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanu-
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair 6715 
sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu ve 
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda 
değişiklik yapılarak Özel İstihdam Bürola-
rı (ÖİB) aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurul-
ması (kiralık işçilik) yasal hale getirildi. 6 
Mayıs 2016 tarihinde TBMM tarafından 
kabul edilen Yasa, 20 Mayıs 2016 tarihli 
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. Böylece Özel İstihdam Bürolarına iş 
bulmaya aracılık faaliyeti yanında, geçici 
iş sözleşmeleri yoluyla işçileri başka bir 
işverene kiralama imkânı sağlandı. 6715 
sayılı Yasa ile getirilen yeni çalışma biçi-
mi “özel istihdam büroları aracılığıyla ge-
çici iş ilişkisi” olarak tanımlanıyor. İşçinin 
bir başka işverene (kullanıcı işveren) ge-
çici bir süre için kiraya verilmesi anlamı-
na gelen bu çalışma biçimi kamuoyunda 
“kiralık işçilik” olarak biliniyor.

Kiralık işçilik iş hukukunun temelini oluş-
turan iş sözleşmesinin özelliklerini köklü 
biçimde değiştirmektedir. 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 8. maddesi iş sözleşmesini “İş 
sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı ola-
rak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da 
ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan 
sözleşmedir” şeklinde tanımlamaktadır. 
Görüldüğü gibi iş sözleşmesi iki tarafa edim 
yükümlülüğü getiren ve karşılıklı borç yük-
leyen sözleşmeler grubunda yer alır. İş söz-
leşmesiyle işçi bağımlı çalışmayı, işveren 
ise ücret ödemeyi kabul etmiştir. İş sözleş-
mesiyle taraflar iş görme edimi ve ücretin 
dışında da yükümlük altına girmişlerdir. İş-
çinin sadakat borcu, işverenin gözetim bor-
cu, ücret ve iş görme ediminin yanında iş 
sözleşmesinden doğan borçlardır.

İş sözleşmesinde tarafların haklarının ve 
borçlarının iş sözleşmesinin ve iş huku-
kunun doğasına uygun bir şekilde yerine 
getirilmesi için işverenin, işyerinin ve işin 
belirli olması zorunludur. Böylece işçi iş 
görme ediminin alacaklısını ve iş görme 
edimi karşısında kendisine ücret ödeye-
cek, gözetim borcundan sorumlu olacak 
işverenini bilebilir hale getirilir. Kısaca 
iş hukukunda asıl olan işçinin iş görme 
edimini iş sözleşmesinin tarafı işvere-
nin talimatıyla ve onun işyerinde yerine 
getirmesidir. İşyeri işin yapıldığı yerdir. 
İşçinin işverene bağımlı çalışmasının hu-
kuki sonucu işçinin işi işverenin emir ve 
talimatlarıyla yapma zorunluğudur. İşin 
sevk ve yönetimi işverene aittir. İşvere-
nin yönetim hakkı olarak adlandırılan bu 
kuralın sınırı ise işverenin işçiyi gözetim 
borcuyla çizilmiştir. 

İş sözleşmesi belirsiz süreli (ucu açık) ola-
bileceği gibi belirli süreli (geçici) de ola-
bilir. İş sözleşmesinde karşılıklı haklar ve 
borçlar söz konusudur. Her ne kadar ta-
rafların hak ve borçları iş sözleşmesiyle 
belirlenmişse de iş hukuku nispi emredici 
düzenlemelerle sözleşme özgürlüğünü 
sınırlayan özgün bir hukuk dalıdır. Dolayı-
sıyla iş hukukunun temel özelliklerinden 
biri nispi emredici hükümler içermesi 
ve tarafların sözleşme özgürlüğünü işçi 
yararına müdahil olarak kısıtlamasıdır. 
İş hukuku çalışma ilişkisinde zayıf taraf 
olan işçiyi koruma esasına dayalıdır.

Kiralık işçilik geçici bir çalışma türü olmak-
la birlikte İş Kanunu 11. maddede düzen-
lenen belirli süreli iş sözleşmesinden esaslı 
farklılıklar gösterir. ÖİB aracılığıyla geçici iş 
ilişkisi (kiralık işçilik) iş hukukunun dayan-
dığı klasik, standart iş sözleşmesinin sonu-
dur.  Kiralık işçilik sözleşmesi iki değil üç 
taraflıdır.  Bu ilişkiye “üçgen iş sözleşmesi” 
de denmektedir.  ÖİB ile işveren arasında 
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işçi sağlama sözleşmesi yapılırken, işçi ile 
ÖİB arasında iş sözleşmesi kurulmakta-
dır. ÖİB yasal olarak işveren statüsünde 
olmakla birlikte işçiyi çalıştıran, sevk ve 
idare eden bir başka işverendir. ÖİB işçi-
yi bir başka işverene kiralamaktadır. İşçi 
iş görme edimini bir başka işverenin (kul-
lanıcı işveren) yanında çalışarak yerine 
getirmektedir. ÖİB işçi ile bir tür kiralama 
sözleşmesi yapmaktadır.  İşçi bir başka 
işveren için çalışmakta ancak ve ücret ve 
diğer haklarından, yanında çalıştığı kulla-
nıcı işveren değil ÖİB sorumlu olmaktadır. 
ÖİB ise işverene işçi sağladığı için bundan 
kazanç veya komisyon elde etmektedir. 
İşçiyi kullanıcı işverene kiralayan ÖİB iş-
veren haline dönüşürken, işçiyi çalıştıran 
işveren iş sözleşmesinin tarafı olmaktan 
çıkmaktadır.

Böylece işyeri, işvereni, işi belirli olma-
yan, iş görme ediminin alacaklısının muğ-
laklaştırıldığı, iş görme edimi karşısında 
işçiyle muhatap olan yönetim yetkisine 
sahip kullanıcı işverenin ise işçinin hak-
larından sorumlu olmadığı iş hukukunun 
temel prensiplerine aykırı ve eğreti bir is-
tihdam modeli yaratılmaktadır. 

İŞ DAVALARINDA ZORUNLU 
ARABULUCULUK

İş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak zo-
runlu arabulucuya başvurma koşulunun 
getirilmesi iş hukukuna yeni bir darbe 
oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 12 
Ekim 2017 tarihinde kabul edilen 7036 
sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 25 Ekim 
2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe girdi.

Temel olarak İş Mahkemelerinin ve iş uyuş-
mazlıklarında yargılama sürecini belirleyen 
bu düzenlemeler içinde en çok dikkat çe-
ken ise dava açmadan önce arabulucuya 
başvurma zorunluluğunun getirilmesidir. 

Yasa’nın arabuluculuğa ilişkin düzenleme-
leri 2018 yılı başında yürürlüğe girdi.

Bu düzenleme İş Hukuku’nun temel ilkele-
rine aykırıdır. İşçinin ekonomik olarak güçlü 
olan işverene karşı korunması ilkesi iş hu-
kukunun temelini oluşturmaktadır. İşveren 
karşısında eşit olmayan işçinin, hakkını tam 
olarak alabilmesi kolay değildir. Ancak ala-
cağına bir an önce kavuşma zorunluluğu, 
işçilerin daha düşük bedelle ve bir anlamda 
da işveren lehine haklarından feragat et-
melerine neden olabilecektir. Bu her şey-
den önce adil değildir ve işçinin zafiyetin-
den yararlanma anlamına gelecektir.

İş Mahkemelerindeki ve Yargıtay’daki 
yığılmaları azaltma amacıyla çıkarıldığı 
söylenen bu Yasa, özünde işçilerin hak-
larına ulaşmasını biraz daha geciktiren 
veya eksik almalarına neden olan bir uy-
gulamaya dönüşmüştür.

7036 sayılı Yasa ile kıdem tazminatında 
zaman aşımı süresi düşürüldü. Yeni dü-
zenlemeye kadar işçi alacakları, özellikle 
de kıdem tazminatında dava açma süre-
sinde zaman aşımı, Borçlar Kanunu’nun 
146. maddesine göre 10 yıl olarak belir-
lenmekteydi. 4857 sayılı Yasa’ya getirilen 
bir ek madde (Ek Madde 3) ile;

l Yıllık izin ücreti,

l Kıdem tazminatı,

l İş sözleşmesinin bildirim şartına uyul-
maksızın feshinden kaynaklanan tazmi-
nat,

l Kötü niyet tazminatı,

l İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesi-
ne uyulmaksızın feshinden kaynaklanan 
tazminat,

Talepleriyle açılacak davalarda zamana-
şımı süresi 5 yıla indirdi. Bu uygulama 
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Yasa’nın Resmî Gazete’de yayımlandığı 
tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve bu 
tarihten sonra sona eren iş sözleşmeleri 
için geçerli olacak (7036/Md 15, Md 38).

l Arabuluculuk zorunlu hale geldi

7036 sayılı Yasa öncesinde işçiler yasa-
dan, bireysel veya toplu sözleşmelerden 
kaynaklanan alacak ve işe iade talebiyle 
doğrudan mahkemelere başvurma hak-
kına sahipti.

Yeni düzenleme mahkemeye başvurma-
dan arabulucuya gitmeyi zorunlu kıldı. 
Arabulucuya başvurmadan, dava açılma-
sı halinde hâkimler davanın reddine ka-
rar verecek.

Yasa, iş kazası veya meslek hastalıkların-
dan kaynaklanan tazminat, bunların tes-
piti, itirazı ve rücu davalarını açılmasında 
arabulucuya başvurmayı zorunlu tutma-
maktadır. Bu tür davalar, eskiden olduğu 
gibi doğrudan ilgili mahkemelere başvur-
mak suretiyle açılabilecek.

Anlaşmazlık konusu işyeri bir alt işveren 
ise, arabulucu çalışmasında anlaşması-
nın sağlanabilmesi için işverenlerin (asıl 
ve alt işveren) arabuluculuk görüşme-
lerine birlikte katılmaları ve iradelerinin 
birbirine uyumu aranacaktır. Arabulucu 
çalışmaları sonucunda anlaşmaya varı-
lırsa, son tutanak ilam niteliği taşıyacak 
ve üzerinde anlaşılan konular hakkında 
taraflarca dava açılamayacaktır.

DİSK, zorunlu arabuluculuk uygulamasına 
hazırlık aşamasından itibaren karşı çıktı. 
“İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı” hakkın-
da DİSK Genel Başkanı Kani Beko 29 Ma-
yıs 2017’de basına şu açıklamayı yaptı:

“Adalet Bakanlığı tarafından hazırla-
nan ve TBMM’ye sevk edilen ‘İş Mahke-
meleri Kanun Tasarısı’ ile iş hukukuna 

ilişkin uyuşmazlıkların çözümlendiği 
İş Mahkemeleri ve yargılama usulleri 
yeniden düzenlenmekte, yine işçilerin 
hakları ortadan kaldırılmaktadır. 

“Tasarı taslağı ile getirilmek istenen 
en önemli değişikliklerden biri, iş hu-
kuku uyuşmazlıklarının önemli bir bö-
lümünde, dava açılmadan önce ara-
bulucuya başvurma zorunluluğunun 
getirilmesidir.

“Tasarının genel gerekçesinde iş da-
valarının ortalama görülme süresi ve 
sayısal çokluğu gibi nedenler sıralan-
mış; yargının iş yükünün hafifletilerek 
iş uyuşmazlıklarının daha kısa sürede 
çözümlenmesinin amaçlandığı belirtil-
miştir. Bunun yolu olarak bireysel ve 
toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan 
işçi alacakları ile işe iade taleplerin-
de dava açmadan önce arabulucuya 
başvurma zorunluluğunun getirileceği 
ifade edilmektedir.

“Bu sistem dünyadaki uygulamalar 
dikkate alındığında özü itibariyle ara-
buluculuk kurumuyla çelişkilidir. Çünkü 
arabuluculuk sistemi aslen gönüllü-
lük esasına dayanmaktadır. Alternatif 
uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak iş-
leyen arabuluculuğun gönüllülük te-
meli üzerine kurulmasındaki en önemli 
etken her iki tarafında bu süreçte eşit 
haklara ve imkanlara sahip olduklarının 
kabulüdür. İşçi ile işverenin bu anlamda 
eşit olmadığı açıktır ki iş hukukunun te-
mel ilkelerinden en önemlileri, işçinin 
korunması ve işçi lehine yorumdur.

“İşçilerin işveren ile eşit imkanlara sa-
hip olmadıkları göz önüne alındığında, 
en basitinden alacak miktarını tam 
olarak bilmeyen bir işçi, arabulucu ta-
rafından ne konuda uzlaştırılacaktır? 
Arabuluculuk yolunda ne yazık ki iş-
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çilerin yargı yolu ile alacakları önemli 
ölçüde azalacaktır. Zaten tarafsız olma 
zorunluluğu nedeniyle arabulucunun 
işçiyi hakları ve alacağı miktar konu-
sunda bilgilendirmesi de mümkün ol-
mayacaktır. Pratikte arabulucuların iş-
yerlerine giderek (bu durumun kendisi 
bile tarafsızlık ilkesine aykırıdır) işçileri 
hak ettiklerinin çok altına razı ederek 
onlardan ibraname dahi aldıkları bilin-
mektedir. (Nitekim bu husus Yargıtay 
9. Hukuk Dairesinin 08.12.2016 tarihli, 
2016/25300 E., 2016/21744 K. Sayılı ka-
rarına konu olmuş bir uyuşmazlıktır)

“Genel gerekçede ifade edildiğinin ak-
sine, zorunlu arabuluculuk hak arama 
özgürlüğünü engeller niteliktedir. Bu-
nunla işçilerin yargı yoluna başvur-
maları engelleneceği gibi haklarının 
çok altında anlaşmalara razı edilerek 
hak kaybı yaşamalarına neden oluna-
caktır. Bu nedenle DİSK iş hukukunda 
arabuluculuğun zorunlu hale getiril-
mesine karşıdır.

“Öngörülen zorunlu arabuluculuk dü-
zenlemesi, Yargı erkinin özelleştirilme-
sidir. Bilindiği gibi, demokratik devlet 
kavramı birbirinden bağımsız, Yargı, 
Yasama, Yürütme erkleri üzerine otur-
tulmaktadır. Yargı erkinin, bu erki kul-
lanan hakimler dışında, yürütmenin 
düzenlemesi ile bazı başka oluşumla-
ra devri, demokratik devlet anlayışını 
ortadan kaldıracaktır.

“Zorunlu arabuluculuk düzenlemesi 
Anayasamızın birçok maddesine ay-
kırıdır: Anılan düzenleme Anayasamı-
zın “Yargı Yetkisi” başlıklı 9. maddesi-
ne, “Kanun Önünde Eşitlik” başlıklı 10. 
maddesine ve Anayasamızın “Anaya-
sanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü” baş-
lıklı 11. maddesinde yer alan “kanun-
ların Anayasaya aykırı olamayacağı” 

hükmüne, “Temel Hakların Niteliği” 
başlıklı 12. maddelerine aykırıdır.

“Ayrıca, Anayasamızın 36. maddesinde 
“Hak Arama Hürriyeti” düzenlenmiştir. 
Zorunlu arabuluculuk bu düzenlemeye 
de açıkça aykırıdır. Anayasanın 37. Mad-
desinde “Kanuni Hakim Güvencesini” 
getirilmiştir. Anılan düzenleme bu mad-
deye de aykırıdır. Yine tasarı, Anayasa-
mızın 40. maddesinde “Temel Hak ve 
Hürriyetlerin Korunması” hükümlerine 
de aykırı bir düzenleme niteliğindedir.

“Bu düzenleme, hukukun genel ilke-
lerine, İş Hukukunun işçiyi koruma ve 
gözetme ilkesine de aykırıdır. Bu ilke, 
işçinin işverene göre zayıf konumda 
bulunduğu için, yıllar içinde İş Huku-
kunda kabul görmüş bir ilkedir. İşçi 
zayıf ekonomik durumu nedeniyle 
arabulucu önünde “hakkından daha 
azına razı ol” dayatmaları ile hak kay-
bına uğrayacaktır.

“Binlerce uyuşmazlık türünün arasın-
da sadece iş uyuşmazlıklarının zorun-
lu arabuluculuğa tabi tutulması da ay-
rıca manidardır. Bu nedenlerle, tasarı 
ile iş davalarında zorunlu arabulucu-
luk düzenlemesinin dayatılması kabul 
edilemez.

“İŞE İADE SİSTEMİNDE YAPILAN 
DEĞİŞİKLİKLERLE HAKLAR 
GASPEDİLİYOR

“Tasarı taslağı ile yapılan değişiklikle, 
iş sözleşmesinin feshinde işçinin çalıştı-
rılmadığı (boşta geçen) süre alacağının 
mahiyeti “tazminat” olarak nitelen-
mektedir. Mevcut düzenleme gereği 
geçersiz sayılan fesihte işçiye ihbar ve 
kıdem tazminatı ile diğer yasal hakla-
rı işverence ödenmiş olsa dahi, hizmet 
süresine eklenen bu dört aylık süre se-
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bebiyle ihbar ve kıdem tazminatı veya 
yıllık izin ücreti farkları ortaya çıkmak-
tadır. Madde gerekçesinde anılan ba-
kiye alacaklarının yeni davaya neden 
olduğu belirtilip bu nedenle 4 aylık boş-
ta geçme süresine ilişkin ücretin artık 
tazminat olarak nitelendirileceği be-
lirtilmiştir. Dolayısıyla işveren artık bu 
boşta geçme süresine ilişkin ödemenin 
sigorta primini ödemeyeceği gibi bu 
süre kıdeme bağlı haklara da bir etki 
yaratmayacaktır. Böylece işçinin bir 
hakkı daha gasp edilmiş olacaktır. 

“Düzenlemeyle işçinin, işveren tara-
fından işe başlatılmadığı tarihin, iş 
sözleşmesinin sona erdiği tarih olarak 
kabulü şeklindeki mevcut uygulama-
dan vazgeçilmektedir. Dava süresince 
meydana gelmiş ücret artışları ve kı-
dem tavanındaki artışlardan işçi ya-
rarlanamayacaktır.

“Bunun diğer bir etkisi madde gerek-
çesinde de itiraf edilmiştir. İşe iade 
davaları artık toplu sözleşme yetki 
tespiti davası ile ve iş güvencesinin 
kapsamı açısından otuz işçi sayısının 
tespitinde bekletici mesele yapılma-
yacaktır. Yani işe sendikal örgütlenme 
esnasında işten atılan ve iade davası 
açan işçiler, sendikal örgütlenmedeki 
üyesi sayısının tespitinde dikkate alın-
mayacaklardır. Bu işçiler ve sendikalar 
aleyhine bir düzenlemedir.

“ZAMANAŞIMI DÜZENLEMESİ HAK 
KAYIPLARINA NEDEN OLACAK

“Tasarı taslağıyla, hak aramayı en-
gelleyici bir şekilde, kıdem-ihbar taz-
minatı, kötü niyet tazminatı ve yıllık 
izin alacağında zamanaşımı 5 yıla in-
dirilmektedir. Öncelikle işçilik alacakla-

rında zamanaşımının 5 yıla indirilmesi 
Anayasanın Eşitlik İlkesine aykırıdır.

“Bu düzenlemenin en vahim yanı, 
yüksek harçlar ve yargılama gideri 
avansları nedeniyle kısmi dava açan 
işçilerin neredeyse tüm alacaklarının 
dava sona ermeden zamanaşımına 
uğrayacak olmasıdır. Yargılama süre-
lerinin uzunluğu göz önüne alındığın-
da bu kadar kısa zamanaşımı süresi-
nin ciddi hak kayıplarına yol açacağı 
açık olup, bu düzenlemenin kabulü 
mümkün değildir.

“Tasarı iş yargılamalarının hızlandırıl-
ması gerekçesi, daha doğrusu bahane-
si ile bireysel ve kolektif iş hukukuna 
ilişkin işçi lehine var olan hakların kısıt-
lamaktadır. Bu tasarı işçilerin/sendika-
ların yargı yolunu etkili kullanmalarını 
(mevcut durum göz önüne alındığında 
dahi) tamamen ortadan kaldırılmaya 
çalışılmaktadır. DİSK, bireysel ve toplu 
pazarlık hukukunda son derece işve-
ren yanlısı bu düzenlemelerin tümünü 
kabul edilemez bulmaktadır.”

TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA 
ALINMASI SORUNU

Sayıları 1 milyon civarında olan ve ka-
muda çalışan taşeron işçilerin kadro so-
rununa ilişkin düzenleme 24 Aralık 2017 
tarihinde Resmî Gazete yayımlanan 696 
sayılı torba Kanun Hükmünde Kararna-
me (KHK) ile yapıldı. DİSK düzenlemenin 
“Anayasa’ya, hukukun temel ilkelerine 
ve sosyal diyalog anlayışına aykırı olarak 
hazırlanan 696 sayılı KHK taşeron işçile-
rin kadro sorununu çözmeyecek, yeni 
sorunlar, eşitsizlikler, adaletsizlikler ve 
haksızlıklar yaratacak nitelikte” olduğunu 
belirterek şu itirazlarda bulundu:(1)  

(1) DİSK Yönetim Kurulu adına, DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun KHK ile yapılan taşerona kadro 
düzenlemesine dair, 25 Aralık 2017’de DİSK genel merkezinde yaptığı açıklama.
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“TAŞERON İŞÇİYE KADRONUN KHK 
İLE DÜZENLENMESİ ANAYASA’YA 
AYKIRIDIR!

“Taşeron işçilere kadro konusunun KHK 
ile düzenlenmesi Anayasa’ya aykırıdır 
ve hukuksuzdur. Hükümet OHAL döne-
minde ilgili ilgisiz her konuyu KHK ile 
düzenleyerek Meclis’in yetkilerini gasp 
ediyor ve millî iradeyi ayaklar altına 
alıyor. Anayasa’nın 121. maddesi ‘ola-
ğanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 
kanun hükmünde kararnameler çıka-
rabilir’ hükmünü içeriyor. Hükümet her 
istediği konuda KHK çıkaramaz. OHAL 
KHK sadece olağanüstü halin gerekli 
kıldığı konularda olabilir. 

“Taşeron işçiye kadro konusunun 
OHAL ile ilgisi yoktur. Taşeron işçiye 
kadro konusu KHK’nın değil TBMM’nin 
yetkisinde olan bir konudur. Hüküme-
tin tam bir hukuksuzluk ile OHAL ile 
ilgisi olmayan konuları KHK ile düzen-
lenmesi Anayasanın açıkça ayaklar 
altına alınması anlamına geliyor. Hü-
kümete bu cüreti OHAL KHK’larını de-
netlemekten kaçınan ve görevini yap-
mayan Anayasa Mahkemesi veriyor.

“İŞÇİNİN VE MİLLETİN VEKİLLERİ 
DEVRE DIŞI BIRAKILDI!

“Bizlerin ve tüm sendikaların açık çağ-
rılarına rağmen, TBMM’deki muhalefet 
partilerinin tüm çağrılarına rağmen 
taşeron işçiye kadro konusu tartışıl-
madan ve kapalı kapılar ardında oldu 
bitti ile hazırlandı. Konunun birinci 
derece muhatabı bizleriz. Konunun 
en önemli muhatabı olan sendikalar 
bypass edildi. Aylarca bilgi talep et-
memize rağmen bize bilgi verilmedi.

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
görevi yapmadı, görevini ihmal etti. 

Kadro konusu her şeyden önce İş 
Kanunu’nda yer alan bir kurul olan ve 
tip konuları görüşmek için oluşturulan 
Üçlü Danışma Kurulu’nda görüşül-
meliydi. Bütün çağrılarımıza rağmen 
Bakan Üçlü Danışma Kurulu’nu topla-
madı. Bu konuda Başbakan da görevi 
yapmadı. Bu konu ayrıca Anayasa’da 
yer alan bir kurum olan Ekonomik ve 
Sosyal Konsey’de konuşmalıydı. Baş-
bakan Ekonomik ve Sosyal Konseyi 
toplamalıydı ve taşerona kadro konu-
su burada ele alınmalıydı.

“Konu sadece işçilerin temsilcilerinden 
değil milletin temsilcilerinden de ka-
çırıldı. Milyonlarca insanı ilgilendiren 
bir konu milletin vekillerinden ve mil-
li iradeden kaçırılarak bir gece yarısı 
operasyonu ile KHK kapsamına alındı. 
Oysa Mecliste muhalefette yer alan 
bütün partiler konunun Mecliste ele 
alınmasından yanaydı. Konu Meclis 
gündemine gelseydi kısa sürede so-
nuçlanacaktı.

“Konu Meclis’te tartışılsaydı ve sen-
dikalarla müzakere edilseydi kamu-
oyu bilgilenecek, yanlışlar ve eksikler 
giderilecekti. Konu tartışılsaydı yan-
lışlar düzletilecek, haksızlıklar önle-
nebilecekti. Konunun sendikalarla ve 
Meclis’te görüşülmesi için zaman var-
dı. Çünkü KHK’ya baktığımızda kadro 
işleminin 90 gün sonra gerçekleşeceği 
görülmektedir.

“AKP tek adam yönetiminin yeni bir 
örneğini vermiş ve konuyu işçilerin ve 
milletin vekilleri ile müzakere etmeden 
bildiğini okumuştur. AKP böyle yaparak 
taşerona kadro konusundaki gerçekleri 
kamuoyundan saklamak istedi. Ancak 
mızrak çuvala sığmaz. Kısa sürede bu 
düzenlemenin hataları, eksikleri ve ya-
ratacağı haksızlıklar ortaya çıkacaktır.
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“TAŞERON İŞÇİYE KADRO 
KONUSUNDA BİZ HAKLI ÇIKTIK! 

“696 sayılı KHK ile getirilen taşerona 
kadro düzenlemesi büyük eksiklik-
ler ve yanlışlar içermesine rağmen, 
hükümetin taşeron uygulamasından 
vazgeçme kararı alması sendikaların 
yıllardır haykırdığı taleplerin haklılığı-
nın tescilidir. 

“Ortada bir lütuf yoktur. Hükümet ha-
talı, hukuksuz, bilim ve akıl dışı uygu-
lamaya son vermek zorunda kalmıştır. 
Hükümet kendisinin besleyip büyüttü-
ğü taşeron canavarını sınırlamaya ka-
rar vermiştir. Hükümet taşeron uygu-
lamasını besleyip büyütürken kimseyi 
dinlemedi, başına buyruk davrandı. 
Yargıyı dinlemedi, sendikaları dinle-
medi, bilim insanlarını dinlemedi ve 
duvara toslayarak geri adım attı. Hü-
kümet yıllardır ısrar ettiği taşeron uy-
gulamasıyla ülkeye, kamu kaynakla-
rına, işçiye ve onların ailelerine büyük 
zarar verdi. 

“Zamanında hükümeti uyarmanın gö-
nül rahatlığı ile, yıllardır bu uygulama-
dan vazgeçirmek için yaptığımız giri-
şimlerin gönül rahatlığı ile “biz haklı 
çıktık” diyoruz ve hükümetin yıllardır 
inat ettiği taşeron uygulaması nede-
niyle işçilerden ve sendikalardan özür 
dilemeye çağırıyoruz.

“TAŞERON KHK’SI SORUNLARI 
ÇÖZMEYECEK, YENİ SORUNLAR 
YARATACAK

“Sendikalarla ve Meclis’te görüşülme-
den KHK ile yapılan düzenleme ta-
şeron sorununu çözmeyecek tersine 
yıllarca devam edecek adaletsizlikler 
ve yeni sorunlar yarayacaktır.  Taşe-
ron KHK’sı gerek kapsamı ve gerekse 

kadroya geçiş koşulları nedeniyle adil 
ve hakkaniyetli değildir, partizanlık ve 
ayrımcılık yaratacak niteliktedir.

“Hükümetin “tüm taşeron işçilere ko-
şulsuz kadro” sözü gerçek çıkmadı. 696 
sayılı KHK ile taşeron işçilerin büyük 
çoğunluğu kadrolu kamu işçisi olama-
yacak. Belediye ve il özel idarelerinde 
çalışan yaklaşık 450 bin taşeron işçiye 
kamu işçisi kadrosu verilmedi. Bu işçi-
ler yerel yönetimlerin şirketlerinde işçi 
olacak. KİT’lerde ve bazı özel bütçeli 
kuruluşlarda çalışan taşeron işçiler de 
kapsam dışında tutuldu. 

“Kadro kapsamına alınan işçilere ise 
güvenlik soruşturması ile yazılı, sözlü 
(mülakat) sınav şartı getirildi. Dahası 
kadro için, açılan davalar ile geçmişe 
yönelik hak ve alacaklardan feragat 
koşulu ve gelecekte dava açmama 
şartı aranacak. Kadroya geçiş, mevcut 
hak ve ücretlerle yapılacak. Taşeron 
işçiler kadroya alındığında ikinci sınıf 
kamu işçisi olacak.  

“TAŞERON İŞÇİLERİN BÜYÜK 
BÖLÜMÜ KADRO ALAMAYACAK!

“KHK ile tüm taşeron işçilere kadro 
verilmiyor. Sadece 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kap-
samında (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvel-
lerde yer alan kurum ve kuruluşlarda 
taşeron işçi olarak çalışanlar kamuda 
daimî işçi olarak kadroya alınacak.  Bu 
kapsamda hangi kuruluşlar var?

“KİMLER KADRO KAPSAMINDA?

“Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İda-
releri başlıklı (I) sayılı cetvelde TBMM, 
Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Ba-
kanlıklar, çeşitli Genel Müdürlükler, 
Komutanlıklar, Devlet Personel Baş-
kanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu 
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gibi bazı idareler yer alıyor.  (II) sayılı 
Özel Bütçeli İdareler başlıklı cetvelde 
YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji 
enstitüleri ile Devlet Su İşleri, Karayol-
ları Genel Müdürlüğü, Türk Standartları 
Enstitüsü ve Devlet Tiyatroları gibi çe-
şitli özel bütçeli kuruluşlar sıralanıyor. 
(III) sayılı Düzenleyici ve Denetleyici 
Kurumlar başlıklı cetvelde ise RTÜK, 
SPK gibi kurumlar yer alıyor.  (IV) sayılı 
cetvel ise Sosyal Güvenlik Kurumu ile 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nü 
kapsıyor.  

“KHK ile bu kurum ve kuruluşların ya-
nında bazı kamu kuruluşları da kap-
sama alındı. Bu kuruluşlardan bazıları 
şunlar: Atatürk Orman Çiftliği Müdür-
lüğü, Kalkınma Ajansları, Kanunla Ku-
rulan Fonlar ve Kefalet Sandıkları, Milli 
Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Spor 
Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlükleri, Spor Toto Teşkilat 
Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu Başkanlığı, Yatı-
rım İzleme ve Koordinasyon Başkan-
lıkları, Şeker Kurumu. 

“Yukarıda sayılan kurum ve kuruluş-
larda taşeron işçisi olarak çalışanlar 
geçiş için getirilen şartları tamamla-
dıklarında daimî kamu işçisi olarak 
kadroya alınacaklar.

“KADRO KAPSAMI DIŞINDA 
KALANLAR KİMLER?

“Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve 
bağlı ortaklıklarında çalışan taşeron 
işçiler kadroya alınmayacak. Beledi-
yeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluş-
larda çalışanlar ise kamu işçisi olarak 
kadroya alınmayacak. Bu işçiler bele-
diye şirketlerinde işe alınacak. 

“Öte yandan kadroya alınacak taşe-

ron işçileri sadece “personel çalıştırıl-
masına dayalı hizmet alım sözleşme-
leri kapsamında çalıştırılanlar” olacak. 
Anahtar teslimi ihale yoluyla kamu-
dan iş alan şirketlerde çalışanlar (ki 
bunların önemli bir bölümü fiili taşeron 
işlevi görmektedir) kadroya alınmaya-
cak. İhalesinde personel gideri yüzde 
70’in altında olan işçiler ile mal, yapım 
ve danışmanlık ihalelerinde çalıştırılan 
işçiler de kadroya alınmayacak.

“KİT’LERDE ÇALIŞAN TAŞERON 
İŞÇİLERE KADRO YOK!

“696 sayılı KHK ile sadece 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Ka-
nunu kapsamındaki idareler ile bazı 
özel bütçeli kuruluşlar kapsama alın-
dı.  Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bazı 
özel bütçeli kuruluşlarda taşeron işçisi 
olarak çalışanlar işçiler kadro hakkın-
dan mahrum oldu. KHK ile 36 farklı 
özel bütçeli kuruluştan sadece 8’i kap-
sama alınırken, aralarında Anadolu 
Ajansı, Merkez Bankası, Ziraat Bankası 
ve TRT’nin de yer aldığı 26 özel bütçeli 
kuruluş ve KİT’ler kapsama alınmadı. 
KİT’lerde ve çeşitli özel bütçeli kuruluş-
larda taşeron olarak çalışan taşeron 
işçilere kadro verilmedi.

“PERSONEL İHALESİ KAPSAMI 
DIŞINDA KALANLARA KADRO YOK!

“KHK ile kamuda çalışan başka işçilere 
de kadro verilmesinin yolu kapatıldı. 
696 sayılı KHK ile sadece “personel 
çalıştırılmasına dayalı hizmet alım 
sözleşmeleri kapsamında” çalıştırılan 
taşeron işçilerin kadroya alınmasına 
imkân tanındı.  Böylece hizmet alımı 
ihalelerinde çalışan ancak ihalesi per-
sonel çalıştırılmasına dayanmayan iş-
çiler kapsam dışında tutuldu. Bilindiği 
gibi hizmet alımı ihalelerinde personel 
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gideri yüzde 70’in altında ise, ihale, 
“personel çalıştırılmasına dayalı ihale” 
sayılmıyor. Bu yüzden yemekhane ve 
çağrı merkezi gibi personel giderinin 
yüzde 70’in altında düşebildiği birçok 
hizmet alım işinde çalıştırılan taşeron 
işçiler kadro kapsamı dışında kaldı.

“Kadroya alınmayacak bir diğer işçi 
grubu ise mal, yapım işi ve danış-
manlık ihalelerinde çalıştırılan işçiler. 
Örneğin Karayollarında su ve kanali-
zasyon ihalelerine dayalı işlerde çalış-
tırılan işçiler bu işler anahtar teslim iş 
gösterildiği için kadro alamıyor. Sonuç 
olarak anahtar teslimi ihale yoluyla 
kamudan iş alan şirketlerde çalışan-
lar (ki bunların önemli bir bölümü fiili 
taşeron işlevi görmektedir) kadroya 
alınmayacak.

“YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞAN 
TAŞERON İŞÇİLERİNE KAMU İŞÇİSİ 
KADROSU YOK

“KHK ile yerel yönetimlerde (İl özel 
idareleri ve belediyelerde) taşeron 
şirketlerde çalışan işçiler, kamu işçisi 
kadrosu kapsamına alınmadı. Yerel 
yönetimler kapsamındaki taşeron 
işçiler koşulları yerine getirebilirlerse 
belediye iktisadi teşekkülüne (şirke-
tine) geçirilecek. Daimî kamu işçisi 
kadrosuna geçirilecek taşeron işçiler 
için aranan şartlar, yerel yönetimler-
de çalıştırılan ve şirket kadrolarına 
geçirilecek taşeron işçiler için de söz 
konusu olacak.  

“Bu işçiler güvenlik soruşturmasından 
ile yazılı ve sözlü sınavdan geçecek, 
taşeron işçisi olarak çalıştırılmaktan 
kaynaklı haklarından feragat edecek. 
Yerel yönetim işçileri diğer taşeron 
işçiler gibi mevcut hak ve ücretleri ile 
belediye şirketlerine geçirilecek. Şir-

ketlere alınan taşeron işçiler kadrolu 
belediye işçilerinin hak ve ücretlerin-
den yararlanamayacak. Kadrolu işçi-
leri kapsayan toplu iş sözleşmeleri bu 
işçilere uygulanmayacak. 

“KADROYA GEÇİŞ KOŞULLARI 
AYRIMCILIK VE ELEME YARATACAK

“Kadro kapsamındaki idarelerde ça-
lışmak, otomatik olarak kadroya 
alınmak anlamına gelmiyor. Kadroya 
alınacak olanlar için 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 48. maddesi-
nin (A) bendinin çeşitli hükümleri uy-
gulanacak. Ayrıca sınav, feragat ve 
emekli olmamak kadroya geçiş için 
aranacak diğer şartlar. Kadro için ge-
tirilen şartlar ayrımcılık, eşitsizlik ve 
eleme yaratacak nitelikte.

“GÜVENLİK SORUŞTURMASINDAN 
GEÇEMEYENE KADRO YOK

“Devlet Memurları Kanunu’ndaki 
devlet memurluğuna atanmak için 
aranan bazı şartlar kadro için de zo-
runlu hale getirildi. Yaş ve öğrenim 
şartı aranmayacak. Ancak şu koşullar 
aranacak: (1) Türk vatandaşı olmak, 
(2) Kamu haklarından mahrum bulun-
mamak, (3) Affedilmiş olsa bile bazı 
suçlardan mahkûm olmamış olmak, 
(4) Askerlikle ilgisi bulunmamak, (5) 
Görevi yapmasına engel akıl hastalığı 
bulunmamak, (6) Güvenlik soruştur-
ması ve/veya arşiv araştırması yapıl-
mış olmak.

“Oysa 657 sayılı Kanun’un 4. maddesi-
nin (D) bendine göre 657 sayılı Kanun 
hükümleri kamu işçileri için uygulana-
maz. Ancak KHK ile uygulanır hale ge-
tiriliyor. Böylece devlet memuru değil 
işçi olacaklardan devlet memurları için 
gerekli şartlar aranıyor. Bu şartların 
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en önemlisi güvenlik soruşturmasıdır. 
Devlet memurları için geçerli olan bu 
koşul işçiler için de getiriliyor. Güvenlik 
soruşturması hukuki denetimi olma-
yan keyfi bir süreçtir.  Ayrımcılığa ve 
kayırmacılığa yol açacak niteliktedir. 
Adli sicil kaydının temiz olması yeterli 
olmalıydı. 

“DAVALARINDAN VE 
HAKLARINDAN FERAGAT 
ETMEYENE KADRO YOK

“Taşeron işçilerin kadroya geçebilme-
leri için taşeron olarak çalıştırılmaları-
na ilişkin açmış oldukları davalardan 
ve icra takiplerinden feragat etmeleri 
şart. Böylece işçilerin açtıkları ve ka-
zandıkları muvazaa davaları boşa gi-
decek ve yargı kararları uygulanama-
yacak. Kadroya alınmak için sadece 
geçmişte açılacak davalardan feragat 
değil, kadroya alınmış olmalarından 
kaynaklı olarak geçmişe dönük bir 
hak ve alacak talebinde bulunmaya-
caklarına ilişkin sulh sözleşmeleri yap-
maları istenecek

“Böylece, muvazaa kararı olan işçiler 
başta olmak üzere kadroya alınacak 
tüm işçiler, geçmiş döneme ilişkin bir 
fark ve alacak talebinde bulunama-
yacak; kadrolu işçilerin hak ve üc-
retlerini geçmişe dönük olarak talep 
edemeyecek. 

“Bir diğer ifadeyle yıllarca hukuksuz 
ve hileli biçimde sürdürülen taşeron 
uygulanmasından kaynaklı tüm hak-
lardan vazgeçilecek. Hukuksuz taşe-
ron uygulaması yapanların yanına kar 
kalacak, işçiler ise haksızlığa uğradık-
ları ile kalacak. Kadroya için davadan 
vazgeçme koşulu hukuk devleti ilkesi-
nin ihlalidir. 

“SINAVI GEÇEMEYENE KADRO YOK!

“Kadroya başvuranların kendi ida-
relerince belirlenen usul ve esaslara 
göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü 
(mülakat) ya da uygulamalı sınavı ba-
şarması gerekecek. Sınav merkezi ol-
mayacak her kurum ve kuruluş kendi 
sınavının usul ve esaslarını kendi belir-
leyecek ve kendi yapacak. Sınav mer-
kezi ve yazılı olmayacak. İdare isterse 
hem yazılı hem sözlü sınav yapabile-
ceği gibi sadece uygulamalı sınav da 
yapabilecek. Sadece sınavda başarılı 
olan işçiler kadroya alınacak. 

“Sınav açıkça elemeye ve ayrımcılığa 
dönüşecek bir şarttır. Sınav şartının is-
tenmeyen işçileri kadroya almamak için 
bir eleme mekanizması olacağı açıktır. 

“EMEKLİ OLANLARA KADRO YOK!

“KHK’ya göre, emeklilik, yaşlılık veya 
malullük aylığı almaya hak kazanan-
lar kadroya alınmayacak. Bilindiği gibi 
taşeron şirketlerde çalışan çok sayıda 
işçi emekli durumunda ve emekli gelir-
leri yetmediği için çalışamaya devam 
ediyor.  KHK’ya göre emekli olup çalış-
maya devam eden işçiler ile emeklili-
ğe hak kazanmış olup henüz emekliye 
ayrılmayan ve çalışmaya devam eden 
işçiler kadro kapsamı dışında kalacak. 

“İKİNCİ SINIF KAMU İŞÇİSİ YARATI-
LACAK, HAKLARDA EŞİTLİK YOK

“Kadroya alınan taşeron işçiler aynı 
işi yapan kamu işçileri ile eşit hakla-
ra sahip olamayacak. İkinci sınıf kamu 
işçisi statüsü yaratılacak. Kadroya ge-
çen işçiler daha önce çalıştıkları taşe-
ron şirketlerde Yüksek Hakem Kurulu 
(YHK) tarafından bağıtlanan toplu iş 
sözleşmelerindeki mevcut haklarını 
almaya devam edecekler. Bu toplu iş 
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sözleşmeleri bitinceye kadar ücretleri-
ne başkaca bir zam yapılmayacak. Bi-
lindiği gibi YHK tarafından imzalanan 
sözleşmeler kötü sözleşmelerdir ve 
halen kamu işçileri için uygulan söz-
leşmelerin çok gerisindedir. Böylece 
taşeron işçileri 2019’a kadar taşeron 
işçisi gibi çalışmaya devam edecekler. 

“İKİ AYRI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 
OLACAK-KADROYA ALINANLAR 
ESKİ İŞÇİLERİN YARARLANDIĞI 
TOPLU SÖZLEŞMEDEN 
YARARLANAMAYACAK

“KHK ile taşeron işçilerin çalıştıkları ku-
rum ya da kuruluştaki kadrolu işçilerin 
toplu iş sözleşmesinden yararlanması-
na da engellendi. Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanunu’nda yapılan de-
ğişiklik ile kadro kapsamına alınacak 
taşeron işyerleri ayrı bir işyeri olarak 
sayılacak. Kadroya alınan işçiler, ta-
şeron şirketteki mevcut işkolları ile 
kadroya geçirilecek. Geçişten önce ça-
lıştığı işyerinin girdiği işkolu farklı ise 
geçişten önce işçinin çalıştığı alt işve-
renin girdiği işkolunda yeni işyeri ola-
rak tescil edilecek. Böylece taşeronun 
işkolu ile kadroya geçirilen işyerinin 
işkolu farklı ise bu fark devam edecek. 
Taşeron işçi eski işkolunda çalışıyor 
sayılacak. Bu ayırım taşeron toplu iş 
sözleşmelerinin süresi bitene kadar 
devam edecek.

“Böylece, 2013 yılından beri Çalışma 
Bakanlığı’nın işkolu tespit kararlarına 
rağmen tümüyle keyfi ve üye olduk-
ları sendikaya göre değişen işkolla-
rında gösterilen taşeron işçiler için 
bu hukuksuzluk sürecek, taşeronun 
işkolu ile kadroya geçirilen işyerinin 
işkolu farklı ise, bu fark devam devam 
edecek. Örneğin Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı hastanelerde hastabakıcılık ve 

temizlik yapan işçi, sağlık işkoluna ge-
çemeyecek; genel hizmetler işkolunda 
olmaya devam edecek. Ancak Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı bir başka hastanede 
aynı işi yapan taşeron işçi sağlık işko-
lunda olacak.   

“Örneğin kadrolu büro-eğitim işçileri-
nin toplu iş sözleşmesi ve haklarından 
yararlanamayacak. Kadroya alınacak 
taşeron işçiler, kadrolu işçilerin toplu 
iş sözleşmesinden yararlanamayacak. 
Bu düzenleme ile toplu iş sözleşmesi 
hukuku yerle bir ediliyor. Aynı işyerin-
de iki farklı toplu iş sözleşmesinin uy-
gulanmasına olanak sağlanıyor. 

“Bu durum anayasanın eşitlik ilkesine 
de aykırıdır.

“GREVSİZ TOPLU SÖZLEŞMENİN 
YOLU AÇILIYOR

“KHK’da toplu sözleşme hakkını orta-
dan kaldıracak ve toplu sözleşme düze-
nini alt üst edecek bir hükme daha yer 
verildi.  Bu hükümle kadroya geçirilen 
taşeron işçilerin ikinci sınıf kamu işçisi 
olmasının önü açılıyor. Kadroya alınan 
işçilerin taşeron şirketlerden kalan top-
lu iş sözleşmelerinin bitiminde hükümet 
ile kamu işveren sendikaları ve işçi kon-
federasyonları arasında kadroya alınan 
işçileri kapsayan çerçeve anlaşma pro-
tokolü imzalanabilecek ve bu protokol 
konfederasyona üye sendikalar için 
bağlayıcı olacak. Böylece kamu kesi-
minde toplu iş sözleşmelerinde işkolu 
sendikalarının artık taraf olamayacak 
ve bu sözleşmeler memur sözleşme-
leri gibi bağıtlanabilecek.  Öte yandan 
çerçeve sözleşmelerde uyuşmazlık ve 
grev prosedürü uygulanmayacağı için 
grev hakkı ortadan kaldırılmış olacak. 
Bu çerçeve sözleşme gerçek bir toplu 
sözleşme niteliği taşımayacak.
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“Toplu iş sözleşmesi hakkını alt üst 
edecek ve Türkiye’de toplu iş sözleş-
mesi sistemine tamamen aykırı olan 
bu düzenlemelerin bazı sendikaları 
korumak ve kollamak için özellikle ya-
pıldığına dair derin kaygılarımız var.” 

Nitekim gelişmeler DİSK’i haklı çıkardı. 
Taşeron işçilerin kadroya alınması süreci 
yeni sorunlar yarattı. İşçilerin önemli bir 
bölümü kadroya aşınmadı. Belediye ta-
şeron şirketlerinde çalışan işçiler kadroya 
değil belediye şirketlerine alındı. Merkezi 
idare kadrosuna alınan işçiler ise 2. sınıf 
kamu işçisi haline getirildi.

Kamu taşeron işçilerin kadroya alınma sü-
recinin yaratacağı sıkıntılara DİSK dikkat 
çekti ancak bu uyarılara kulak asılmadı. 
Dahası, dönemin Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı Jülide Sarıeroğlu “Bir milyondan 
fazla kardeşimiz, aileleriyle birlikte 5 
milyon kişi hükümetimizin müjdesiyle 
büyük bir mutluluk yaşıyor. Kimse bu 
mutluluğu gölgelemeye çalışmasın” şek-
linde açıklama yaptı.(2) Bakanlık tarafın-
dan hazırlanan ve Anadolu Ajansı tarafın-
dan servis edilen infografikte de taşeron 
düzenlemesinden yararlanan işçi sayısının 
1 milyon 20 bin olduğu ilan edildi.

Bakanlığın hazırladığı 26 Aralık 2017 tarihli 
tabloya göre kamuda 450, diğer özel büt-
çeli kuruluşlarda 20 bin, kamuda 12 aydan 
kısa süreli işlerde çalışan 50, il özel idare-
lerinde çalışan 450, mevsimlik 23 ve 4/C 
statüsünden 4/B’ye geçen 27 bin olmak 
üzere toplam 1 milyon 20 bin işçi düzenle-
me kapsamındaydı ve kadroya alınacaktı. 

Ancak taşeron işçilerin kadroya alınma 
süreci sonrasında ortaya çıkan tablo yak-
laşık 275 bin taşeron işçinin ne merkezi 
idare ne de belediye şirketlerine alındığı 

gösteriyor. DİSK Genel-İş Sendikası Araş-
tırma Dairesi tarafından hazırlanan rapo-
ra göre(3) toplam 744 bin 342 taşeron işçi 
merkezi idareye ve belediye şirketlerine 
alındı. Merkezi idare kadrosuna geçirilen 
taşeron işçi sayısı yaklaşık 393 bin, be-
lediye şirketlerine geçirilen taşeron işçi 
sayısı 350 bin civarındadır.

Ancak kadroya alınan işçilerin sayısının 
sıfır (0) olduğunu söylemek de mümkün-
dür. Çünkü merkezi idare bünyesinde işe 
alınan işçilerin toplu iş sözleşmesi hakları 
2020 ortasına kadar askıya alındı ve yıllık 
4+4 zamma mahkûm edildiler. Dolayısıyla 
şu anda merkezi idarede kadroya alınan 
işçilerin de gerçekten kadroya alındığın-
dan söz etmek mümkün değil. Devlet 
eliyle yeni bir taşeronluk sistemi yaratıldı. 
Öte yandan belediye taşeron şirketlerinde 
çalışan işçiler kadroya alınmadı. Bu işçiler 
ayrı bir ayrımcılıkla yüz yüze kaldı. Kamu 
işçisi olmadılar; belediye şirketlerine alın-
dılar. Kamu işçilerinin haklarından mah-
rum kaldılar.

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN DESTEK 
FONU OLDU

İşsizlik Sigortası Fonu (İSF) giderlerinin bi-
leşimi giderek önemli değişiklikler göster-
mektedir. Temel amacı işsizlik sigortası 
ödemeleri olan İSF giderleri içinde işsizlik 
sigortasının payı azalırken işveren teşvik 
ve destekleri ile Aktif İşgücü Piyasası (AİP) 
programlarının payı artmaktadır. 2018 
yılında işveren teşviklerinin işverenler 
tarafından ödenen primlere oranı yüzde 
116’ya yükselmiştir. Diğer bir ifade ile iş-
verenler, 2018 yılında Fon’a yaptıkları 9,2 
milyar TL tutarındaki prim ödemesine 
karşılık 10,7 milyar TL teşvik ve destek al-
mışlardır. Böylece 2015 yılında yüzde 13,8 

(2) Anadolu Ajansı, 26 Aralık. 2017.

(3) Genel-İş Sendikası Araştırma Dairesi, Kamu İstihdam Raporu (Kasım 2018).



86

olan işveren teşvik ödemelerinin işveren 
prim ödemelerine oranı hızla yükselmiş 
oldu. İşveren teşvik ve desteklerinin top-
lam Fon gelirlerine oranı 2015’te yüzde 
4,1 iken 2018’de yüzde 31’e yükselmiştir 
(Tablo 6, Grafik 5).

Buna karşılık işsizlik sigortası ödemeleri-
nin toplam gelire oranı düşmüştür. 2015 
yılında yüzde 20,3 olan işsizlik sigortası 
ödemelerinin toplam gelire oranı 2017’de 
yüzde 18’e ve 2018’de ise yüzde 16,9’a 
gerilemiştir.

Tablo 6: İşsizlik Sigortası Fon Giderlerin Dağılımı (2016-2019) (Bin)

Kaynak: İŞKUR İşsizlik Sigortası bültenlerinden DİSK-AR tarafından hesaplanmıştır.
AİP: Aktif İşgücü Piyasası Programları

Grafik 5: İşsizlik Sigortası Fon Giderlerinin Dağılımı (2016-2019)
Kaynak: İŞKUR İşsizlik Sigortası Bülteni Aralık 2018, DİSK-AR.

Grafik 6: İşsizlik Ödeneği Alanların 

Sayısı (Aylık) 2018-2019

Kaynak: İŞKUR İşsizlik Sigortası Bülteni, DİSK-AR
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İşsizlik Sigortası Fonu’nun (İSF) 2018 yılı 
gelir ve harcamaları özellikle yılın ikinci 
yarısında vahim bir hal aldı.  Temmuz 
ayında İSF’nin 2,9 milyar TL gelirine kar-
şılık işveren destek ve teşvikleri ile Aktif 
İşgücü Programları (AİP) için yapılan öde-
meler 4,2 milyar TL düzeyine ulaşmış-
tır.  Temmuz ayında İSF’den işverenlere 
yapılan destek ve teşvik ödemeleri prim 
gelirlerinin çok üzerinde gerçekleşmiştir. 
Temmuz 2018’de 2,8 
milyar TL fon gelirine 
karşılık, işverenlere 
4,2 milyar TL ödeme 
yapılmıştır. İşveren 
teşvik ve destekle-
ri ile AİP için yapılan 
harcamalar yılın son 
aylarında da İSF gelirlerinin yaklaşık yarısı 
tutarında gerçekleşmiştir. Bu durum İSF 
kaynaklarının 24 Haziran 2018 seçimle-
riyle ve krizle bağlantılı olarak daha yo-
ğun biçimde kullanıldığını göstermekte-
dir (Grafik 6).

İşsizlik Sigortası Fonu’nun (İSF) asli işlevi 
işsizlik ödeneği olmaktan çıkmış, İSF ade-
ta bir “işveren destek fonu”na dönüşmüş-
tür. Bu durum İSF’nin kuruluş amacı ve 
sosyal devlet ilkesiyle çelişmektedir. İSF 
kaynakları öncelikle işsizler için kullanıl-
malı ve özellikle kriz döneminde işsizlik 
ödeneğinden yararlanma koşulları kolay-
laştırılmalıdır. Böylece çok daha fazla iş-
siz, işsizlik sigortası kapsamına girecektir.

l İşsizlik Sigortası Fonu Zarar 
Ettirildi ve Gizlenmeye Başlandı

İşsizlik Sigortası Fonu 2017 ve 2018’de za-
rar etti. Bilindiği gibi fonun getirisi ÜFE’ye 
göre hesaplanıyor. 2017’de ÜFE yüzde 
15,47 iken fonun getirisi yüzde 8,78 oldu. 
2018’de ÜFE yüzde 33,64 olurken fonun 
getirisi yüzde 10,57’de kaldı (Tablo 7).

Türkiye’nin en büyük yatırım portföyü-
ne sahip olan fonun Nisan 2019 itibariyle 
130,2 milyar TL varlığı var. Fon kaynakla-
rının yüzde 92’si devlet tahvillerine yatı-
rılıyor.

İşsizlik Sigortası Fonu’nun zarar etmesinin 
temel nedeni ucuz kamu iç borçlanma 
aracı olarak kullanılmasıdır. Devlet tah-
villerine yatırılan fon kaynakları piyasa 
faizlerinin altında nemalanıyor.

2017 ve 2018’de Fon gelirleri Yurt İçi 
ÜFE’nin çok altında kalmıştı. Ağustos 
2018-Temmuz 2019 döneminde de Fon 
getirisi yüzde 12,78’de kalırken, Yurt İçi 
ÜFE yüzde 21,66 oldu (Tablo 7).

130 milyar TL’yi aşan İşsizlik Sigortası Fon 
kaynaklarının yüzde 92’sinden fazlası 
devlet tahvillerine yatırılmış durumda. 
Bir diğer ifadeyle Fon kaynakları ucuz iç 
borçlanma aracı olarak kullanıldığı için 
Fon zarar ediyor. İŞKUR Temmuz 2019 ve-
rileri işsizliğin artmaya devam edeceğini, 
işverenlere yapılan teşviklere rağmen iş 
yaratılamadığını ve Fon’un zarar etmeye 
devam ettiğini gösteriyor.

İŞKUR, İşsizlik Sigortası Fonu’nun mali 
durumunu gösteren ve yıllardır her ay 
düzenli olarak açıkladığı getiri tablosuna 
Ağustos 2019’dan sonra İSF bültenlerinde 
yer vermedi.

İŞKUR tarafından aylık yayımlanan İşsizlik 
Sigortası Fonu Bülten’inde Fon’un getiri 

Kaynak: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, İşsizlik 
Sigortası Fonu Bülteni, Temmuz 2019. 

Tablo 7: Fon Portföyünün Getirisi
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durumunu gösteren bir tablo yer alıyor-
du. Bu tablodan Fon’un enflasyon kar-
şısında durumu izlenebiliyor ve Fon’un 
enflasyona göre kazanç ve kaybı görüle-
biliyordu.

Nitekim bu tablolardan Fon kaynakları-
nın son yıllarda enflasyonun altında getiri 
sağladığı, diğer bir ifade ile Fon’un zarar 
ettiği görülüyordu. Örneğin 2018’de yüz-
de 33,64’lük ÜFE’ye karşın Fon’un yıllık 
getirisinin yüzde 10,57 olduğu Bülten’den 
açıkça görülüyordu.

Bu kaybın gerekçelerini açıklaması ge-
reken İŞKUR, tuhaf bir uygulama yaptı 
ve Ağustos ve Eylül 2019’da yayımlanan 
bültenlerde Fon’un getiri durumuna iliş-
kin tabloya yer vermedi ve bu verileri 
kararttı. Bu değişikliğin Fon’un zarar et-
mesinden sonra yapılması anlamlıdır.

İŞKUR’un veri açıklama yöntemini gerek-
çesiz değiştirmesi veriler konusunda soru 
işaretleri yaratacak ve verilerin güveni-
lirliğini tartışamaya açacaktır. İŞKUR’un 
bilgi edinme hakkına saygı göstermesi 
ve Fon’un getiri durumuna ilişkin tabloyu 
yeniden yayımlaması gerekir.

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret pazarlığı Türkiye’nin en bü-
yük ücret pazarlığıdır. Asgari ücret sadece 
sınırlı bir kesimi değil neredeyse çalışan-
ların tamamını ilgilendiriyor. 10 milyon 
civarında işçi asgari ücrete çok yakın bir 
ücretle çalışmaktadır. 

Asgari ücret aileleriyle birlikte on milyon-
larca yurttaşın derdidir. 2018 itibariyle 
zorunlu sigortalıların sayısı ise 14 milyon 
civarındadır. Kayıt dışı çalışan işçilerle 
birlikte bu sayı 16 milyonu aşmaktadır. 
Asgari ücret tespiti 16 milyon işçinin ve 
onların ailelerinin yaşam koşullarını il-
gilendiren çalışma hayatının en temel 

konularından biridir. Asgari ücret tespit 
süreci Türkiye’nin en büyük ücret pazar-
lığıdır.

Asgari ücret emredici bir kural olmasına 
rağmen işçilerin önemli bir bölümü ya-
sadışı bir biçimde asgari ücretin altında 
ücretlerle çalıştırılmaktadır.

Asgari ücret nüfusun oldukça geniş bir 
bölümünü etkilemektedir. Asgari ücret 
artışı gelir düzeyini, tüketim ve tasarruf 
eğilimlerini de etkileyeceği için ekono-
minin bütününü ilgilendiren çok önemli 
makro ekonomik bir göstergedir. 

Asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komis-
yonu tarafından saptanıyor. Karar oyçok-
luğu ile alınıyor ve kesin nitelik taşıyor. 
Asgari ücret tespit süreci Türkiye’nin en 
büyük pazarlığı olmasına karşın bu pa-
zarlıkta işçilerin, sendikaların elinde grev 
silahı yoktur. Ancak asgari ücret tespit 
sürecini bir toplu pazarlığa çevirmek, mil-
yonların meselesi yapmak ve çalışanları 
insanca bir asgari ücret talebi etrafında 
harekete geçirmek mümkündür.

Asgari ücret pazarlığı sıradan bir pazarlık 
değildir. Ülkemizin en büyük, en kapsam-
lı mücadele sürecidir. Asgari ücret pazar-
lığı sadece masa başı pazarlık değildir. 
DİSK asgari ücret pazarlığını çok önemli 
bir paylaşım mücadelesi olarak görmek-
tedir. Uluslararası normlar gerektirdiği 
halde DİSK, asgari ücret görüşmelerine 
katılamıyor. Ancak asgari ücret pazarlığı 
ve mücadelesinin doğrudan tarafıyız.

DİSK, yıllardır asgari ücret pazarlığını bü-
tün işçi konfederasyonları tarafından 
ortaklaşa yürütülmesi gereken bir mü-
cadele olarak görmekte ve asgari ücret 
görüşmeleri sırasında konunun toplum-
sal bir talep haline gelmesi ve sahiple-
nilmesi için ortak çalışmayı ve ortak mü-
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cadeleyi önermektedir. DİSK, Türk-İş ve 
Hak-İş’e asgari ücretin insana yaraşır bir 
ücret olması için ortak çalışma ve müca-
dele önermektedir.

ASGARİ ÜCRETİN EVRENSEL 
KURALLARI

Asgari ücret, evrensel kabul görmüş te-
mel sosyal insan haklarından biridir. As-
gari ücret uygulaması, işçilerin sermaye-
nin insafına bırakılmaması ve kamusal 
düzenlemelerle korunması anlamına 
geliyor. Çeşitli uluslararası sözleşme ve 
antlaşmalar asgari ücret hakkını güvence 
altına almıştır. İnsanca yaşamaya yete-
cek asgari ücret yüz yıldır evrensel olarak 
kabul edilmiş bir ilkedir.

2019’da 100. yılına ulaşan Uluslararası 
Çalışma Örgütü’nün (ILO) kuruluş ilkeleri 
arasında asgari ücret de yer almaktadır. 
ILO’nun kuruluş ilkeleri arasında “her ça-
lışana ülkesinin ve zamanın koşullarına 
göre makul bir yaşamı sürdürebilmesi 
için uygun bir ücret ödenmelidir” ilkesi-
ne yer verilmişti. ILO’nun 131 sayılı Asgari 
Ücret Tespitine İlişkin Sözleşmesi’nin 3. 
maddesine göre, asgari ücretin tespitinde 
işçilerin ve ailelerinin ihtiyaçları, ülkede-
ki genel ücret seviyesi, hayat pahalılığı, 
sosyal güvenlik yardımları ve diğer sos-
yal grupların göreli yaşam standartları 
dikkate alınmalıdır. ILO’nun 135 sayılı 
tavsiye kararında ise asgari ücretin, yok-
sulluğun alt edilmesine yönelik etkisine, 
bütün işçilerin ve ailelerinin ihtiyaçlarının 
tatminin sağlanmasına dönük öneri yer 
almaktadır. Türkiye ne yazık ki 131 sayılı 
ILO sözleşmesini henüz onaylamamıştır.

ILO tarafından hazırlanan Asgari Ücret 
Politika Kılavuzu adlı çalışmada asgari 
ücretin anlamlı olabilmesi için ekono-
mik etkenleri dikkate alınırken, işçilerin 
ve ailelerinin ihtiyaçlarını kapsayacak bir 

düzeyde saptanması gerektiği vurgulan-
maktadır (ILO, 2017).

10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen İn-
san Hakları Evrensel Bildirgesi’nin asgari 
ücretle ilgili 23. maddesinde “Çalışan 
herkesin, kendisine ve ailesine insanlık 
onuruna yaraşır bir yaşam sağlayan ve 
gerektiğinde her türlü sosyal koruma 
yolları ile de desteklenen adil ve elve-
rişli bir ücrete hakkı vardır” ilkesine yer 
verilmektedir. Evrensel Bildirge açıkça iş-
çinin kendisinin ve ailesinin insanlık onu-
runa uygun bir yaşam sağlayacak ücret 
hakkını güvence altına almaktadır. Tür-
kiye, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni 
kabul etmiştir.

1961 yılında kabul edilen Avrupa Sosyal 
Şartı ile onun güncellenmiş hali olan ve 
1996’da kabul edilen Gözden Geçirilmiş 
Avrupa Sosyal Şartı’nın 4 (1) maddesi ise 
‘‘Tüm çalışanların, kendileri ve aileleri-
ne iyi bir yaşam düzeyi sağlamak için 
yeterli adil bir ücret alma hakkı vardır’’ 
hükmünü içermektedir. Türkiye, tarafı 
olduğu Avrupa Sosyal Şartı’nın ve Göz-
den Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın bu 
hükmüne anlaşılmaz bir biçimde çekince 
koymuş ve onay dışı bırakmıştır. 

DÜNYADA ASGARİ ÜCRET TESPİT 
YÖNTEMLERİ

Asgari ücretin tespitinde dünyada fark-
lı yöntemler kullanılmaktadır. Ülkelerin 
çoğunda yasal-zorunlu bir asgari ücret 
sistemi varken, başta İskandinav ülkeleri 
olmak üzere kimi ülkelerde asgari ücrete 
ilişkin yasal zorunlu bir sistem yoktur. Bu 
ülkelerde asgari ücret ulusal veya sektö-
rel düzeyde toplu iş sözleşmeleriyle be-
lirlenmektedir. 

ILO verilerine göre 186 ILO üyesi ülkenin 
yüzde 90’ında yasalar veya toplu iş söz-
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Tablo 8: Çeşitli Ülkelerde Asgari Ücret Tespit Yöntemleri

Kaynak ve Açıklama: Alfonso Arpaia, Pedro Cardoso, Aron Kiss Kristine Van Herck ve Anneleen Vandeplas 
(2017), Statutory Minimum Wages in the EU: Institutional Settings and Macroeconomic Implications, IZA – 
Institute of Labor Economics http://ftp.iza.org/pp124.pdf (Erişim 27 Kasım 2019)

OECD ülkeleri için http://www.oecd.org/employment/emp/Minimum%20wages.pdf  (Erişim 27 Kasım 2019)

Asgari ücret tespitine ilişkin gruplandırma ülke özelliklerine göre bazı karma uygulamaları da içermektedir. 
Bu nedenle baskın uygulama yanında diğer uygulamalara da yer verilmiştir.

(*) Fransa’da yasal asgari ücret yanında toplu iş sözleşmeleriyle müzakere edilmiş asgari ücret de 
uygulanmaktadır. Estonya’da asgari ücret sosyal taraflarca kararlaştırılmakta ve bu karar hükümet 
tarafından imzalanmaktadır. Yunanistan’da 2012’ye kadar toplu iş sözleşmeleriyle belirleniyordu.
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leşmeleriyle uygulanan bir asgari ücret 
sistemi vardır. Yüzde 10’unda ise asgari 
ücret sistemi yoktur. ILO tahminlerine 
göre asgari ücret uygulaması olan ülke-
lerin yüzde 90’ında yasal-zorunlu bir as-
gari ücret mekanizması varken, yüzde 
10’unda asgari ücret düzeyi toplu iş söz-
leşmeleriyle belirlenmektedir (ILO, 2017). 
Bu ülkeler genellikle İskandinav ülkeleri-
dir. Asgari ücretin toplu iş sözleşmeleriy-
le belirlendiği sistemlerde teşmil yoluyla 
sendika üyesi olmayanlar da kapsama 
alınmaktadır.

Asgari ücret tespitinde üç temel yöntem-
den söz etmek mümkündür: 1) Asgari üc-
retin doğrudan hükümet tarafından be-
lirlenmesi, 2) Asgari ücretin hükümet ve 
sosyal taraflar arasında müzakere veya 
danışma yoluyla belirlenmesi, 3) Asgari 
ücretin ulusal veya sektörel toplu pazar-
lık yoluyla belirlenmesi (Tablo 8).

Asgari ücret ABD, Brezilya, Hollanda, Lük-
semburg, Malta, İspanya, Yeni Zelanda ve 
Yunanistan’da hükümet tarafından tespit 
edilmektedir. ABD’de federal düzeyde ve 
eyalet düzeyinde asgari ücret tespiti ya-
pılmaktadır. 

Yunanistan’da 2012 öncesinde asgari üc-
ret toplu pazarlık yoluyla belirlenirken, 
yaşanan kriz sonrasında asgari ücret 
hükümet tarafından Avrupa Komisyonu, 
Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası 
Para Fonu tarafından oluşturulan üçlü ko-
mite (Troika) ile birlikte saptanmaktadır.  
Hollanda’da asgari ücret ekonomide ge-
lişmeler dikkate alınarak hükümet tara-
fından saptanmaktadır. İspanya’da 2011 
öncesinde hükümet asgari ücreti sosyal 
taraflarla birlikte saptıyordu. 2011 sonra-
sında ise kriz nedeniyle bu yöntemden 
vazgeçildi.

Asgari ücret tespitinde kullanılan ikinci 

yöntem hükümetler ve sosyal taraflar 
(işçi ve işveren örgütleri) arasında mü-
zakere ve danışmadır. Almanya, Birleşik 
Krallık, Fransa, Portekiz, Polonya ve Türki-
ye bu grupta yer almaktadır. Almanya’da 
Asgari Ücret Daimî Komitesi aracılığıyla 
sosyal taraflarca belirlenen asgari ücret 
hükümet kararnamesi ile yürürlüğe girer. 
Komite işçi, işveren temsilcilerinden ve 
bilimsel danışmanlardan oluşmaktadır. 

Fransa’da hükümet temsilcilerinin, ça-
lışanların ve işverenlerin oluşturduğu 
Toplu İş Sözleşmeleri Yüksek Komisyonu, 
asgari ücret için her yıl görüş bildirmek 
üzere toplanmaktadır. Sendika temsilci-
lerinin ve işverenlerin yasal olarak yılda 
en az bir kez ücretlerle ilgili görüşmelere 
katılmak için bir araya gelmesi zorunlu-
dur. Asgari ücret, komitede ortaya konan 
görüşlerden sonra hükümet tarafından 
belirlenir. Toplu iş sözleşmesi kapsamının 
oldukça yüksek olduğu Fransa’da toplu iş 
sözleşmeleriyle saptanan müzakere edil-
miş asgari ücret de uygulanır. 

Macaristan’da asgari ücret sosyal ta-
rafların önerileri doğrultusunda hükü-
met tarafından belirlenir. İrlanda’da ise 
sosyal tarafların veya İş Mahkemesi’nin 
tavsiyeleri doğrultusunda hükümet ta-
rafından belirlenir. İngiltere, Letonya, Lit-
vanya, Romanya ve Slovakya’da asgari 
ücret sosyal tarafların önerileri dikkate 
alınarak hükümet tarafından belirle-
nir. Polonya’da asgari ücret hükümet, 
işveren ve sendikalar tarafından birlik-
te belirlenir. Portekiz’de başbakan ve 
4 bakan, işveren örgütleri ve sendika 
konfederasyonları tarafından oluştu-
rulan Sosyal Diyalog Daimî Komisyonu 
tarafından belirlenen asgari ücret daha 
sonra bir kararname ile yürürlüğe girer. 
Estonya’da asgari ücret işçi sendikaları 
konfederasyonu ve işveren konfederas-
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yonu tarafından kararlaştırılır. Daha son-
ra hükümet tarafından imzalanır. 

Avusturya, Finlandiya, İtalya, İsveç, İs-
viçre, İzlanda ve Norveç’te ise yasalarla 
düzenlemiş bir asgari ücret sistemi yok-
tur. Asgari ücret sektörel veya ulusal öl-
çekli toplu iş sözleşmeleri ile belirlenir. 
Belçika’da ise asgari ücret Ulusal Çalışma 
Konseyi’nde işveren örgütü ve sendikalar 
ile müzakere edilen toplu sözleşmeler ile 
belirlenir.

TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRET TESPİTİ

Türkiye’de yasal asgari ücret sistemi var-
dır. Dahası, Anayasa’nın “Sosyal ve Eko-
nomik Haklar ve Ödevler” başlıklı üçün-
cü bölümünde yer alan “Ücrette adalet 
sağlanması” başlıklı 55. maddede asgari 
ücret anayasal güvenceye kavuşturul-
muştur. Anayasa’nın 55. maddesine göre, 
“Ücret emeğin karşılığıdır” ve “Devlet, 
çalışanların yaptıkları işe uygun adalet-
li bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal 
yardımlardan yararlanmaları için ge-
rekli tedbirleri alır. Asgari ücretin tes-
pitinde çalışanların geçim şartları ile ül-
kenin ekonomik durumu da gözönünde 
bulundurulur.”

Bu madde ile Anayasa, devlete asgari üc-
ret konusunda olumlu edimde bulunma 
yükümlülüğü getirmektedir. Devlet bir 
yandan adil bir ücret için diğer yandan 
asgari ücret için gerekli önlemleri ala-
caktır. Anayasa’ya göre asgari ücret sa-
dece ülkenin ekonomik durumu ile sınırlı 
olarak ele alınamaz. “Çalışanların geçim 
şartları” asgari ücret tespitinde dikkate 
alınması gereken ilk etkendir.

Ülkemizde yasal asgari ücret uygulaması 
3008 sayılı ve 1936 tarihli İş Kanunu ile 
erken Cumhuriyet döneminde mevzuatı-
mıza girmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 
39. maddesine göre iş sözleşmesi ile 

çalışan ve İş Kanunu kapsamında olan 
veya olmayan her türlü işçinin ekono-
mik ve sosyal durumlarının düzenlen-
mesi için ücretlerin asgari sınırları, en geç 
iki yılda bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nca (yeni adıyla Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı) Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu aracılığı ile belirlenir. 
Asgari ücret bölge ayrımı olmaksızın ulu-
sal düzeyde, yaş ve sektör ayırımı yap-
maksızın Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
tarafından tek tip olarak saptanmaktadır. 

Komisyon kararları kesindir ve Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer. 
Komisyon’un toplanma ve çalışma şekli 
ile asgari ücretin tespiti sırasında uygula-
nacak esaslar bir Asgari Ücret Tespit Yö-
netmeliği ile belirlenmiştir.

Asgari Ücret Tespit Yönetmeliği’ne göre 
asgari ücret: ‘’işçilere normal bir çalışma 
günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, ko-
nut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi 
zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üze-
rinden asgari düzeyde karşılamaya ye-
tecek ücreti’’ şeklinde tanımlanmaktadır. 

Uluslararası normlara göre işçinin sadece 
kendisinin değil ailesinin de (hanehalkı-
nın) asgari ücret tespitinde hesaba ka-
tılması gerekir. Yönetmelikteki tanımda 
işçinin ailesi asgari ücretin dışında bırakıl-
mıştır. Dolayısıyla Türkiye’deki asgari üc-
ret tespit yöntemi uluslararası standart-
larla uyumsuzdur. 

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 
DEMOKRATİK DEĞİL

Türkiye’de asgari ücret üçlü taraflı bir 
mekanizma olan Asgari Ücret Tespit Ko-
misyonu tarafından belirleniyor. Komis-
yonda beş hükümet, beş işveren ve beş 
işçi temsilcisi yer alıyor. İşçi ve işveren 
temsilcileri en çok üyeye sahip üst işçi ve 
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işveren örgütleri tarafından (işçi temsil-
cileri Türk-İş işveren temsilcileri ise TİSK) 
saptanıyor. 

Komisyonda DİSK ve diğer konfederas-
yonlar yer alamıyor. Böylece işçilerin 
önemli bir bölümünün komisyonda tem-
sili engellenmektedir. Komisyon kararları 
kesin nitelikli olup itiraz edilemiyor. As-
gari ücret tespit sürecinde toplu pazarlık 
sürecinde olduğu gibi uyuşmazlık prose-
dürü işlemiyor, kararlara itiraz edilemiyor 
ve uyuşmazlığa gidilemiyor. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ya-
pısı günümüze kadar hep iş kanunları 
ile saptandı. Asgari ücret iş kanunları ile 
düzenlendiği için bunu saptayacak ko-
misyonun da İş Kanunu içinde yer alması 
kanun yapma tekniği ve yasama kalitesi 
açısından gereklidir. Ancak 2018’de ses-
siz sedasız bir biçimde komisyon ile ilgili 
önemli bir değişiklik yapıldı.

ASGARİ ÜCRET HÜKÜMET VE 
İŞVEREN İTTİFAKI İLE BELİRLENİYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararları 
oyçokluğu ile alınmakta ve kesin nitelik 
taşımaktadır. Komisyon kararlarına itiraz 
mümkün değildir. Dolayısıyla hükümet 
ve işveren tarafı aynı doğrultuda oy kul-
landığında işçi tarafı azınlıkta kalmakta-
dır. 2000-2018 arasında 19 kez yapılan 
asgari ücret görüşmelerinin sadece dör-
dünde taraflar arasında uzlaşma sağlandı. 
İşçi tarafı 13 kez saptanan asgari ücrete 
itiraz etmiş ve bu yıllara ilişkin asgari üc-
ret düzeyi hükümet ve işveren tarafının 
ittifakıyla alınmıştır (Tablo 9). 

2000 ve 2009 yıllarında ise iki kez işçi 
kesimi komisyon toplantılarına katılma-
mıştır. İşverenler ise sadece iki kez asga-
ri ücret miktarına itiraz etmiştir. İşveren 
kanadının 2000 yılından bu yana sadece 

iki kez, buna karşılık işçi kanadının ise 13 
kez asgari ücrete itiraz etmesi, asgari üc-
ret tespit sürecinin kimin lehine işlediği 
konusunda oldukça açıklayıcıdır.

ASGARİ ÜCRET ORTALAMA ÜCRET 
HALİNE GELİYOR

Asgari ücretin hanehalkı ortalama ücret 
ve maaş gelirine oranı giderek yüksel-
mektedir. Bir diğer ifadeyle asgari ücret 
hanehalkı ortalama gelirine yaklaşmak-
tadır. Böylece asgari ücret giderek çalı-
şanların çok daha geniş bir bölümünün 
sorunu haline gelmektedir. TÜİK Gelir ve 
Yaşam Koşulları Araştırması (2018) so-
nuçlarına göre hesaplanan aylık fert geliri 
ile asgari ücret arasındaki makas giderek 
kapanmaktadır. 

2006 yılında aylık hanehalkı ferdi ücret 
ve maaş geliri asgari ücretin yaklaşık iki 
katı iken, 2018’de ortalama hanehalkı 
ferdi ücret ve maaş geliri asgari ücretin 

Tablo 9: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararları

Kaynak: DİSK-AR tarafından Resmî Gazete’den 
derlenmiştir. 

(*) 2000 ve 2009 yıllarında işçi kesimi iki kez 
komisyon toplantılarına katılmamıştır.
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1,56 katına geriledi (Tablo 10). Bir diğer ifa-
deyle ortalama ücretler asgari ücretten 
daha az arttı ve giderek daha fazla işçi 
asgari ücrete yakın düzeylerde ücretlerle 
çalışmak zorunda kaldı. Asgari ücret ve 
asgari ücrete komşu ücretlerle çalışanla-
rın oranı giderek yükselmektedir. 

ILO’ya göre asgari ücret gelişmekte ve 
yükselmekte olan ekonomilerde ortalama 
ücret seviyesine yakındır. Diğer bir ifadey-
le bu ülkelerde ortalama ücret, asgari üc-
rete yakın bir düzeyde gerçekleşmekte-
dir. Sanayileşmiş ülkelerde asgari ücretin 
ortalama ücrete oranı yüzde 35 ile yüzde 
60 arasındayken, gelişmekte olan ülkeler-
de bu oranda çok daha yüksek düzeylere 
çıkmaktadır. Örneğin Brezilya’da bu oran 
yüzde 78, Filipinler’de yüzde 98’dir. Geliş-
mekte olan ülkelerde asgari ücretin orta-
lama ücrete yakın olmasının nedeni orta-
lama ücretlerin düşük olmasıdır (ILO, 2017).

10 MİLYON CİVARINDA İŞÇİ ASGARİ 
ÜCRETLİ

Asgari ücretin ortalama ücretlere yaklaş-
ması ile birlikte daha çok emekçi asgari 
ücrete yakın ücretlerle çalışır hale geli-
yor. Asgari ücretlileşme süreci hızlanıyor. 

Asgari ücret işçinin cebine giren en az üc-
retten çok daha fazla anlam ifade ediyor. 
Asgari ücret sadece asgari ücret civarında 
ücret alanları değil, bütün ücretli çalışan-
ları ilgilendiren çok önemli bir göster-
gedir. Çünkü asgari ücret seviyesindeki 
artış, genel ücret artışlarını da etkilemek-
tedir. Asgari ücret arttığında diğer ücret 
seviyelerinde çalışanlar da ücret artışı 
talep etmektedir. Dolayısıyla asgari ücret 
ülkenin refah düzeyini belirleyen sosyal 
devletin önemli uygulamalarından biridir. 

Öte yandan sosyal güvenlik primlerinin 
alt ve üst sınırı asgari ücrete bağlı ola-

Tablo 10: Asgari Ücretin Hanehalkı Fert Ortalama Gelirine Oranı (2006-2018)

Kaynak ve Açıklama: TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması ve AÇSGB verilerinden yararlanılarak DİSK-AR 
tarafından hesaplandı. (Ücretli, maaşlıların verileri alındı; yevmiyeliler hesaplamaya dahil edilmedi)
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rak belirleniyor. İşsizlik ödeneklerinden 
emekli aylıklarına kadar pek çok ödeme 
asgari ücret düzeyinden etkileniyor. Ay-
rıca asgari ücret artışı sendikaların ücret 
taleplerini de etkilemektedir.

Asgari ücretle çalışanların sayısının tam 
olarak saptanması çeşitli zorluklar taşı-
maktadır. Kayıt dışılık ve kısmi kayıt dı-
şılık asgari ücretle çalışanların tam olarak 
saptanmasını zorlaştırıyor. Asgari ücret 
kapsamındaki işçi sayısına iki kaynaktan 
ulaşmak mümkündür: Bunlardan biri Sos-
yal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtları diğe-
ri ise TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması 
(HİA) verileridir. 

SGK kayıtları sadece kayıtlı işçileri ve 
kuruma yapılan ücret bildirimlerini esas 
almaktadır. Dolayısıyla bu veriden asgari 
ücret altında (kayıt dışı) çalışanların sayı-
sına ulaşmak mümkün değildir. Öte yan-

dan bilindiği gibi SGK’ye bildirilen ücret 
ile işçiye ödenen ücret farklılık göstere-
bilmektedir. Örneğin işçinin ücreti asgari 
ücret üzerinden bildirilmekte ancak öde-
me asgari ücretten daha yüksek yapıla-
bilmektedir. Bir diğer yöntem ise banka-
dan ücret ödeme zorunluluğu nedeniyle 
işçinin ücretinin asgari ücret üzerinden 
gösterilmesi ama ücretini bankadan alan 
işçiden ücretinin bir kısmının geri alınma-
sıdır. Bu yönteme özellikle tekstil sektö-
ründe rastlanmaktadır. TÜİK verileri ise 
beyana dayalı olduğu için farklılıklar gös-
terebiliyor. Öte yandan asgari ücretle ça-
lışanların sayısını saptarken sadece tamı 
tamına asgari ücret alanları değil asgari 
ücrete çok yakın ücret alanları da (asgari 
ücret komşuluğu)(4) asgari ücret kapsa-
mında değerlendirmek gerekir.

5510 sayılı SSGSS Kanunu prime tabi üc-
retlerin alt sınırını asgari ücret, üst sınırını 

Tablo 11: Asgari Ücret Civarında Çalışan İşçilerin Sayısı (2008-2017) (Bin) (Yüzde)

Kaynak ve açıklama: SGK 2008-2017 yıllıklarından DİSK-AR tarafından derlenmiştir. İşçi sayısı SGK yıllıklarında 
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Kanunu 4-1-a maddesine göre hizmet akdi ile 
bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanları kapsamaktadır.

(4) Asgari ücret komşuluğu kavramı, asgari ücrete çok yakın ücret alanları (asgari ücretin yüzde 20 fazlasına 
kadar) ifade etmek için kullanılmaktadır.
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ise asgari ücretin 7,5 katı olarak düzenle-
mektedir. Kayıtlı işçilerin ücretlerini, SGK 
verilerindeki prim ödeme aralıklarından 
bulmak mümkündür. SGK verilerine göre 
2008’de 8,9 milyon civarında olan kayıt-
lı işçi sayısı 2017 yılında yüzde 62 artışla 
14,5 milyon civarına yükselmiştir.  Asgari 
ücretin yüzde 10 fazlasının altında prim 
ödenen işçi sayısı ise 5,8 milyondan 7,4 
milyona yükselmiştir. Özel sektörde ka-
yıtlı çalışan işçi sayısı ise yüzde 64 artışla 
8,2 milyondan 13,5 milyona yükselmiştir. 
Özel sektörde asgari ücret ve yüzde 10 
fazlası üzerinden prim ödeyenlerin sayısı 
ise 5,7 milyondan 7,1 milyona yükselmiş-
tir (Tablo 11). 

Kamu kesiminde ise ilginç bir tablo ile 
yüz yüzeyiz. SGK verilerine göre kamu-
da zorunlu sigortalı işçi sayısı 671 binden 
925 bine çıkarken kamuda asgari ücret 
civarında primi ödenenlerin sayısı 80 bin-
den 285 bine çıkmıştır. Asgari ücret civarı 
(+ %10) ücret üzerinden primi ödenen iş-
çilerin oranı yüzde 65’ten yüzde 51’e ge-
rilerken, kamuda bu oran yüzde 12’den 
yüzde 31’e yükselmiştir. Bunun sebebi-
nin son yıllarda İşsizlik Sigortası Fonu ta-
rafından teşvik programları çerçevesinde 
kamuda düzensiz ve düşük ücretli kamu 
istihdamı olduğu düşünülmektedir.

1 MİLYON 800 BİN İŞÇİ ASGARİ 
ÜCRETİN ALTINDA ÜCRET ALIYOR

Öte yandan TÜİK verilerine göre (2017) 
asgari ücret altında ücret alanların sayısı 
1,8 milyon ve asgari ücret alanların sayısı 
5 milyon civarı olmak üzere asgari ücret 
ve altında ücretle çalışanlar yaklaşık 6,8 
milyondur. Bu sayıya asgari ücretin bi-
raz üzerinde ücret alanlar (asgari ücrete 
komşu) dahil değildir. 

SGK verilerine göre ise (2017) asgari üc-
ret ve asgari ücretin yüzde 10’u civarında 
ücret alanların toplamı 7,4 milyondur. Bu 
sayıya asgari ücretin altında ücret alan 
1,8 milyon işçi dahil değildir.  

Bu sayıyı da eklediğimizde asgari ücret 
altında ve asgari ücrete çok yakın ücret 
alanların sayısı 9,2 milyona yükselmekte-
dir. Asgari ücretin yüzde 15 fazlası ve al-
tında ücret alanların sayısı ise 9,9 milyona 
yaklaşmaktadır (Tablo 12). TÜİK HİA verileri 
ile SGK verileri arasında genel olarak pa-
ralellik olduğunu söylemek mümkündür.

TÜİK ve SGK verilerini birlikte ele aldığı-
mızda 10 milyon civarında işçinin asgari 
ücret altında veya asgari ücretin yüzde 
10 üstü civarında ücret aldığını söylemek 
mümkündür. Öte yandan asgari ücret sa-

Tablo 12: Asgari Ücret Civarında Ücret Alan İşçi Sayısı (2017) (Bin)

Kaynak: SGK Yıllığı 2017; aktaran TCMB Enflasyon Raporu 2018-IV ve TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması 
(2017)’den yararlanarak DİSK-AR tarafından hesaplanmıştır.
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dece asgari ücret civarında ücret alanları 
değil ücretle çalışan herkesin ücretini et-
kilemektedir.

TÜRKİYE AVRUPA’NIN EN DÜŞÜK 
ASGARİ ÜCRETLİ ÜLKELERİNDEN

Asgari ücret konusunda ileri sürülen id-
dialardan biri Türkiye’de asgari 
ücretin dünyadaki diğer ülkelere 
göre yüksek olduğu yönündedir. 
Bu iddialar Türkiye’nin asgari üc-
ret gerçeğini yansıtmıyor. Tablo-
da Avrupa Birliği ülkelerinde ve 
Türkiye’de Avro cinsinden yıllık 
asgari ücretler ve 2009-2019 ara-
sı değişim yer almaktadır. Türki-
ye Avrupa ülkeleri içinde en dü-
şük asgari ücrete sahip 4. ülkedir. 
Türkiye’den daha düşük asgari 
ücrete sahip ülkeler Sırbistan, Bul-
garistan ve Arnavutluk’tur. 

AB ülkeleri içinde en yüksek asga-
ri ücret aylık Temmuz 2019 itiba-
riyle 2071 Avro ile Lüksemburg’a 
aittir. Asgari ücret İrlanda’da 1656, 
Hollanda’da 1636, Almanya’da 
1557, İngiltere’de 1525, Fransa’da 
1521 Avrodur. İspanya 1050 Avro 
asgari ücrete sahipken, Yunanis-
tan 758, Portekiz 700, Polonya 
523, Macaristan 464, Romanya 
446 Avro asgari ücrete sahiptir. 
Böylece Türkiye’deki asgari ücret 
sadece Yunanistan, Portekiz ve 
İspanya gibi Avrupa Birliği’nin gü-
ney ülkelerinden değil, Polonya, 
Romanya ve Macaristan gibi Doğu 
Avrupa ülkelerinden de düşük as-
gari ücrete sahiptir.

Türkiye’de asgari ücretin yıllık artış 
hızı da pek çok Avrupa ülkesinden 
düşüktür. Türkiye’de 2009’da 321 
Avro olan asgari ücret, 2019 yılın-

da 422 Avroya yükselmiştir. Türkiye’de 
asgari ücretin yıllık artış hızı yüzde 2,8’dir. 
Asgari ücret Bulgaristan’da yıllık yüzde 8,8, 
Romanya’da yüzde 12, Macaristan’da yüz-
de 5,8 artmıştır. Asgari ücret İspanya’da 
2009-2019 arası yüzde 3,7, İngiltere’de yüz-
de 3,2, ABD’de yüzde 3,2 ve Slovenya’da 
yüzde 4,2 artmıştır (Tablo 13). 

Tablo 13: AB Ülkelerinde, ABD ve Türkiye’de Asgari Ücret 
(2009-2019)

Kaynak ve açıklama: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=File:Minimum_wages,_July_2009_
and_July_2019_(EUR_per_month_and_%25).png

Erişim tarihi: 20 Kasım 2019 
(*) Almanya’da 2009 yılında yasal asgari ücret uygulaması 
yoktu. Danimarka, İtalya, Kıbrıs (Güney), Avusturya, Finlandiya 
ve İsveç’te yasal-zorunlu asgari ücret sistemi yoktur. Asgari 
ücret toplu iş sözleşmeleri ile saptanmaktadır.
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Türkiye’de asgari ücretin yıllık artışı 
hızı oldukça düşüktür. Böylece 2009’da 
Türkiye’den daha düşük asgari ücre-
te sahip ülkeler Türkiye’den çok daha 
yüksek asgari ücrete ulaşmıştır. 2009’da 
Türkiye’den düşük asgari ücrete sahip 
11 ülke varken, 2019’da bu sayı 3’e düş-
müştür. Türkiye’de asgari ücret Avrupa 
ülkelerine göre diptedir ve oldukça yavaş 
artmaktadır.

ASGARİ ÜCRETİN MALİYETİ, BRÜTÜ 
ve NETİ

Asgari ücretten yapılan vergi ve diğer ke-
sintiler aslından görünenden daha yük-
sektir. Asgari ücretin görünen-görünme-
yen, dolaylı-dolaysız kesintilerini dikkate 
aldığımızda işçinin eline asgari ücretin 
sadece yüzde 49’unun net gelir olarak 
geçtiği görülmektedir. Asgari ücretin yüz-
de 51’i vergi ve kesintilere gitmektedir. 
Asgari ücretli bir işçinin 1537 TL’si vergi 
ve kesintilere gitmektedir (Tablo 14).

2019 asgari ücreti üzerinden örnekleye-
lim. Brüt asgari ücret 2558,4 TL’dir. Brüt 
asgari ücret üzerinden işveren işçiler adı-
na 448 TL SGK ve işsizlik sigortası primi 

yatırmaktadır. Böylece asgari ücretin top-
lam maliyeti 3006 TL olmaktadır. Devlet 
işverenlere işçiler adına yatırdıkları bu 
sigorta payı için yüzde 5 indirim yapmak-
tadır. Aynı indirim işçilerin sigorta prim 
payı için yoktur.

İşverenler asgari ücreti 3006 TL olarak 
kabul etmekte ve sendikalarla yürüttük-
leri pazarlıklarda asgari ücretin maliyetini 
esas almaktadır.  

Brüt asgari ücret üzerinden ise 358 TL si-
gorta primi, 25,6 TL işsizlik sigortası primi 
ve 19,4 TL damga vergisi kesilmektedir. 
Asgari ücretli bir işçi yılda 233 TL damga 
vergisi vermektedir. Böylece işçiler adına 
yapılan ve işçinin brüt ücretin yapılan ke-
sinti toplamı 1177 TL’dir.  

İşçinin eline geçen asgari ücret 1829 TL 
olmaktadır. Bu ücrete 192 TL Asgari Ge-
çim İndirimi eklenerek asgari ücret net 
2021 TL olmaktadır. Aşağıda ayrıntılı ola-
rak anlatıldığı gibi AGİ asgari ücretin bir 
parçası değildir. Geçmişteki vergi iadesi 
uygulaması kaldırıldığında getirilen bir 
uygulamadır. Geçmişte nasıl vergi iadesi 
asgari ücretin bir parçası değilse bugün 
de AGİ; asgari ücretin bir parçası olarak 
kabul edilemez.

İşçinin eline bu doğrudan kesintilerden 
sonra geçen miktardan ise en az 360 TL 
dolaylı vergi (tüketim vergileri, KDV, ÖTV 
vb.) kesilmektedir. Böylece işçinin dolaylı 
ve dolaysız olarak ödediği vergi ve ke-
sintiler 1537 TL’ye yükselmektedir. Buna 
karşın AGİ hariç 1469 TL, AGİ dahil 1661 TL 
net asgari ücret geliri, haneye giren asga-
ri ücret geliri söz konusudur. 

ASGARİ ÜCRET VE VERGİ DİLİMİ 
TARİFESİ

Asgari ücretliden ve düşük gelirli işçiler-
den alınan vergi ilk vergi dilimi tarifesi 

Tablo 14: Asgari Ücretin Vergi ve Kesinti Yükü 

(2019)

Kaynak: DİSK-AR tarafından hesaplanmıştır.

1.469,0
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19,4

49%

67%

39%

100%
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düşük tutularak artırıldı. Böylece asgari 
ücretliler yılın ikinci yarısında ikinci vergi 
dilimine girmeye başladılar. Oysa 2002 
ve 2003 yıllarında ilk vergi dilimi tarife-
si asgari ücretin 15-16 katı idi. Böylece 
asgari ücreti bir işçinin ikinci vergi dilimi 
tarifesine tabi olması söz konusu olmaz-
dı. Ancak AKP iktidarında vergi dilimi 
tarifeleri asgari ücret ve enflasyondan 
daha az artırılarak 2019’da ilk vergi di-
limi tarifesi asgari ücretin 7 katına indi 
(Tablo 15).

2002 yılında gelir vergisi tarifesi brüt as-
gari ücretin 15 katı iken, günümüzde 7 
katına denk gelmektedir. Böylece çalı-
şanlar daha çok vergi ödemek zorunda 
kalıyor.

ASGARİ ÜCRET MİLLİ GELİR 
ARTIŞINDAN MAHRUM

Asgari ücret milli gelir artışının, dolayısıy-
la ülke ekonomisinin büyümesinin geri-
sinde kaldı. Asgari ücret artışını sadece 
enflasyon kriteri üzerinden değerlendir-
mek eksik bir yaklaşımdır. Asgari ücretin 
milli gelir ve ekonomik büyümeden pay 
alıp alamadığı çok önemli bir sorundur. 

Asgari ücret artışı son yirmi yılda kişi 
başına gayri safi yurt içi hasıla artışının 
gerisinde kalmıştır. Asgari ücret kişi ba-
şına milli gelir artışından pay alamamış, 
tersine milli gelir karşısında asgari ücret 
sürekli düşüş seyretmiştir. Asgari ücretli 
1999’dan bu yana, hemen her yıl oranı 

değişmekle birlikte, milli 
gelir artışından pay ala-
mayan bir asgari ücrete 
mahkûm edilmiştir. Bu 
kayıp bazı yıllarda yüzde 
21’e kadar ulaşmıştır.

1999-2019 arasında Kişi 
Başına GSYH cari fiyatlarla 
yüzde 3064 artarken, cari 
asgari ücret yüzde 2733 
oranında artmıştır (Tab-
lo 16). Asgari ücretlilerin 
kümülatif kaybı sadece 
son yıla göre hesaplana-
maz. Asgari ücretli 20 yıl 
boyunca Kişi Başına GSYH 
altında bir asgari ücret al-
mış ve birimli olarak bü-
yük kayıplara uğramıştır.

Dolayısıyla asgari ücret 
enflasyona göre artmış 
olsa da artan kişi başına 
milli gelirden asgari üc-
retle çalışanlar almaları 
gereken payı alamamıştır.  

Tablo 15: İlk Vergi Dilimi Asgari Ücretin Kaç Katı? (2002-2019)

Kaynak: AÇSHB ve Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yararlanılarak DİSK-
AR tarafından hesaplanmıştır.
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Asgari ücret artışı milli gelir artışının çok 
altında kaldığı için asgari ücretle çalışan-
lar ciddi kayba uğramış göreli olarak yok-
sullaşmış durumdadır. Diğer bir ifadeyle 
asgari ücretin milli gelir dağılımı içinde 
payı azalmıştır. Asgari ücret artan ulusal 
zenginlikten pay alamamıştır. 

SOSYAL GÜVENLİK

2006 yılında çıkarılan 5502 sayılı Sosyal 
Güvenlik Kurumu Kanunu,  2018 Tem-
muz ayında çıkarılan 703 sayılı KHK ile 
5502 sayılı Yasa ile neredeyse tamamen 
mülga edildi. Adı Sosyal Güvenlik Kuru-
muna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında 

Kanun’a dönüştürüldü. Ardından da 703 
sayılı KHK ile mülga edilen hükümler 4 
sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 
düzenlendi. Böylece kanunla düzenlenen 
ve TBMM’nin yetkisinde olan SGK ile ilgili 
düzenlemeler tek başına Cumhurbaşkanı 
tarafından yapılır hale geldi. 

Öncelikle bu değişiklik Anayasa’ya ay-
kırıdır. Daha önce belirttiğimiz gibi, 
Anayasa’nın 104. maddesine göre kanun-
la düzenlenmiş bir konu, Cumhurbaşkan-
lığı Kararnamesi düzenlenemez. Yapılan 
iş Anayasa’ya karşı hiledir. Önce SGK’ye 
ilişkin kanunla düzenleme KHK ile ilga 

Tablo 16: Asgari Ücret ve Milli Gelir Verileri-Ayrıntılı Tablo (1999-2019)

Kaynak ve açıklama: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret istatistikleri. Cari fiyatlarla Kişi Başına 
GSYH verileri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerinden alınmıştır. Brüt asgari ücret endeksi 
Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Endeksi’ne Bölünerek 1999’dan bu yana asgari ücret artışının Kişi Başına 
GSYH artışına oranı bulunmuştur. Asgari ücret ve GSYH için cari fiyatlar esas alınmıştır.
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edildi, ardından da bu konuda Cumhur-
başkanlığı Kararnamesi çıkarıldı.  

Böylece SGK’ye ilişkin tüm kurumsal dü-
zenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından 
tek başına yapılmasına olanak sağlandı. 
Cumhurbaşkanı isterse Meclis’e ve bizle-
re danışmadan bu Genel Kurul’un, Yöne-
tim Kurulu’nun yapısını değiştirebilir. 

Bu düzenleme yapılırken bizlerin görüşü 
alınmadı. Sosyal güvenlik çalışan, işveren, 
emekli ve devletin birlikte taraf olduğu 
bir sistemdir. Bu sisteme ilişkin yapılacak 
değişiklikler taraflar ile müzakere edil-
meli ve mutabakat sağlanmalıdır. 

SGK Genel Kurulu’nun denetim, ibra ve 
karar alma yetkisi yok. Dolayısıyla, SGK 
Genel Kurulu karar organı değil; bir danış-
ma organı, istişari nitelikli bir organdır. Bu 
nedenle Genel Kurul’un adının “danışma 
kurulu” olması daha doğru olurdu. Mev-
zuat görevlerimizi belirliyor, bize yetki 
vermiyor. 

SGK Genel Kurulu’nun görevleri şunlar:

l Sosyal güvenlik politikaları ve uygula-
maları hakkında görüş ve önerilerde bu-
lunmak.

l Kurumun bütçe ve bilançolarını, faa-
liyet raporlarını, gelir gider dengesini, si-
gorta kolları itibarıyla hesap sonuçlarını 
değerlendirerek görüş oluşturmak. 

l Kurumun hedefleri ile sonuçlarını de-
ğerlendirerek bir sonraki dönemin hedef-
lerine ilişkin görüş oluşturmak. 

l Yönetim Kurulu’nun seçimle üyelerini 
seçmek. 

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu 
Kanunu ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi’nde SGK, idarî ve malî açı-
dan özerk bir kurum olarak tanımlanma-

sına rağmen gerçekte ne idari ne de mali 
açıdan özerklik söz konusudur. SGK idari 
ve mali açıdan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı 
bir kuruluştur.  İdari ve mali açıdan özerk-
likten söz edebilmek için prim ödeyenle-
rin ve emeklilerin temsilcilerinin SGK’de 
karar ve yetki sahibi olması gerekirdi. 

Bilindiği gibi sosyal güvenlik reformu iddi-
asının en önemli ayağı tek çatı idi. Ancak 
primli sosyal güvenlik kurumları tek çatı 
altında toplansa da primsiz ödemelere 
ilişkin dağınıklık devam ediyor. 

5510 hazırlanırken gündeme gelen prim-
siz ödemelerin tek çatı altında toplanma-
sına ilişkin yasa hazırlığının geri çekilme-
si, primsiz ödemelerin dağınık, karmaşık 
ve siyasal müdahalelere açık hale gel-
mesine yol açmaktadır. SGK’nin en te-
mel sorunu özerk olmamasıdır. Tümüyle 
siyasi iktidara tabi olan kurumun bütün 
uygulamalarından da doğal olarak siyasi 
iktidar sorumlu olacaktır. 

Siyasal iktidar tarafından reform olarak 
değerlendirilen 5510 sayılı Yasa’nın üze-
rinden 10 yıl geçti. Nasıl bir tablo ile karşı 
karşıyayız? 10 yıl önce sosyal güvenlik 
sisteminde yapılan değişikliklerin gerek-
çeleri norm ve standart birliğinin sağlan-
ması ve sosyal güvenliğin mali yapısının 
iyileştirilmesi idi.  DİSK’in  10 yıl önceki 
değerlendirmesi 5510 sayılı Yasa ile ge-
tirilen düzenlemelerin sosyal güvenlik 
haklarında gerilemelere yol açacağı yö-
nündeydi. 

Her şeyden önce 5510 sayılı Yasa yaşam 
kalitesi açısından kabul edilemez durum-
dadır. Sosyal güvenlik gibi temel yasalar 
uzun bir hazırlık dönemi ve toplumsal 
mutabakatla hazırlanmalı ve dayanıklı 
olmalıdır. Sık sık değişmemelidir. 

5510, toplumsal bir mutabakata dayan-
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mamış ve iyi düşünülerek hazırlanma-
mıştır, bu nedenle de 10 yıl içinde tam 48 
kanunla 5510’da yüzlerce madde defalar-
ca değişmiştir. Yasa ek ve geçici madde-
ler ile içinden çıkılamaz hale getirilmiştir. 
Hiçbir temel kanunda 10 yıl içinde 48 ayrı 
yasa ile değişiklik yapılması anlaşılır de-
ğildir. Sosyal güvenlik mevzuatı yaz-boz 
tahtasına dönmüş durumdadır.

Sosyal güvenlik mevzuatını anlamak ve 
izlemek çok özel ve sınırlı sayıda kişinin 
içinden çıkabileceği özel bir uzmanlık ala-
nına dönüşmüştür. Yurttaşların mevzuatı 
anlaması imkansızdır. Oysa yasaların ve 
mevzuatın anlaşılır, kolay erişilir olması 
ve sık sık değişmemesi yasama kalitesi 
ilkesinin gereğidir. 

5510 işçilerin, emeklilerin ve hak sahip-
lerinin sosyal gü-
venlik haklarında 
ciddi gerilemelere 
yol açmıştır. Önce-
likle norm ve stan-
dart birliği iddiası 
gerçekleşmemiştir. 
Gerek sosyal sigor-
talar gerekse genel 
sağlık sigortası açı-
sından sigortalılar, 
emekliler ve hak 
sahipleri arasında 
yararlanma koşul-
larında aylık ve ge-
lir açısından önemli 
farklılıklar söz ko-
nusudur.

Özellikle emekliler 
ve hak sahipleri 
arasında ciddi eşit-
sizlikler söz konu-
sudur. Bir sosyal 
hukuk devletinde 
bu denli büyük 
farklar kabul edi-
lemez. Norm ve 
standart birliği 
sağlamamasın ın 
en çarpıcı sonucu 
“Emeklilikte Yaşa 
Takılanlar”dır. “Re-
form” adı altında 
yapılan hukuk-

Tablo 17: Emekli Aylıkları ve Milli Gelir Artışı (2002-2018)

Kaynak: SGK Yıllıkları, DİSK-AR. 

Not: Tabloda yer alan emekli aylıkları SGK tarafından açıklanan prim ve çalışma 
süresi tam olan sigortalı işçi emeklilerinin asgari aylıklarını göstermektedir. Emekli 
aylık ve gelirleri prim ve çalışma süresi ile hak sahipliği durumuna göre çok daha 
düşük olabilmekte ve asgari ücretin altına düşebilmektedir.
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suz uygulamalar yüz binlerce çalışanın 
emekliliğini yıllarda geciktirmektedir.

5510 sayılı Yasa’nın bütün mimarisi har-
camaları kısmak ve gelirleri artırmak 
üstüne kuruluydu. Bu çerçevede emekli 
olmayı zorlaştıran ve emekli aylık ve ge-
lirlerini düşürecek düzenlemeler yapıldı. 
5510 sayılı yasa ile,

l Aylık bağlama oranları düşürüldü,

l Aylıkların hesaplanmasında güncelle-
me katsayısı düşürüldü,

l Aylıkların alt sınırı düşürüldü,

l Emekli aylık ve gelirlerin artırılması 
enflasyon ile sınırlandırıldı, mili gelirden 
pay verilmedi.

Sonuç olarak, emekli aylık ve gelirleri as-
gari ücretin altına düşmeye başladı. Bu 
eğilimin giderek artacağı sır değil.

SGK’nin açıkladığı ortalama en düşük 
emekli aylıklarının asgari ücrete ora-
nı giderek düşmektedir. SGK verilerine 
göre en düşük emekli aylığının asgari 
ücrete oranı son 10 yılda yüzde 25 geri-
ledi. Aylık ve gelirler asgari ücretin altına 
düşmeye başladı. Güncelleme katsayı-
sında milli gelirin yüzde 100’ü dikkate 
alınırken bu oran yüzde 30’a düşürüldü. 
Aynı şekilde emekli aylıklarına yapılacak 
zam enflasyon ile sınırlandırıldı. Sonuçta 
ülkenin büyümesinden ve milli gelir artı-
şından emekliler payını alamadı. Emekli 
aylıkları milli gelire göre ciddi biçimde 
geriledi. Emeklilerin ülkenin büyümesin-
den pay alamaması büyük haksızlıktır, 
vefasızlıktır. 5510 sayılı Yasa Genel Sağ-
lık Sigortası alanında sağlık hizmetlerin-
de sigortalıların katkı paylarının artması, 
sağlık hizmetlerinin ticarileşmesi ve has-
taların müşteri olarak görülmesi sonu-
cunu yarattı.

Türkiye’de 12,4 milyon emekli aylık ve 
geliri alan pasif sigortalı var. Bunların 8,6 
milyonu yaşlılık aylığı alırken geri ka-
lanı malullük, hak sahipliği ve sürekli iş 
göremezlik geliri alanlardan oluşmakta-
dır. Emekli aylıkların artışında milli gelir 
artışının hesaba katılmaması nedeniyle 
emekli aylıkları milli gelire göre gerili-
yor. 2002’ye göre emekli aylıklarının milli 
gelire oranı yüzde 20 oranında geriledi. 
AKP döneminde emekli aylığı milli gelir 
artışının, ülke ekonomisinin büyümesi-
nin gerisinde kaldı. Emekli aylıklarının 
2002 yılından bu yana büyümeden aldığı 
pay azalmaktadır. Emekli aylıklarının kişi 
başına milli gelir artışı karşısında erime-
si 2017 ve 2018, yıllarında arttı. 2010’da 
emekli aylıklarının Kişi Başına GSYH’ye 
oranı yüzde 100 iken 2018 yılında 81’e 
geriledi (Tablo 17).

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Emeklikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu 
1999’da kabul edilen ve emeklilik yaşını 
yükselten 4447 sayılı Kanun ile yaratıldı. 
8 Eylül 1999 gününe kadar SSK kapsa-
mındaki işçilerin emeklilik için Kadınlar 
için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık 
süresi ve 5000 günlük prim ödeme gün 
sayısını yerine getirmesi gerekiyordu. Bu 
tarihten sonra ise üçüncü bir şart olarak 
yaş şartı getirildi. 8 Eylül 1999 gününden 
önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58 
erkeklerde ise 44 ile 60 yaş arasında de-
ğişen yaşı bekleme süresi, kademeli ge-
çiş süresi getirildi. Benzer yaş sınırı Emekli 
Sandığı ve BAĞ-KUR kapsamındakiler için 
de getirildi. 

Yaş şartının 4447 sayılı Yasa çıktığında 
halen çalışanlara uygulanması, geçmişe 
dönük uygulanması nedeniyle ilk iki şartı 
yerine getirenler ama yaş şartını yerine 
getiremeyenler emeklilik için yaş bekle-
mek zorunda kaldı.  Emekliğe kademeli 
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geçiş (yaş koşulu) nedeniyle ciddi bekle-
me süreleri ve mağduriyetler yaşandı. 

EYT önemli toplumsal bir sorun haline 
gelmiş durumda. EYT konusunda ne ya-
pılabilir? Her şeyden önce konu kestirilip 
atılamaz. Konunun sadece maliyet olarak 
ele alınması doğru değildir. Öte yandan 
bütçeden sermaye için yapılan cömert 
teşvikler düşünüldüğünde milyonlarca 
insanı ilgilendiren bir konu sadece mali-
yet olarak geçiştirilemez.

Sorunun ilgililerin (Bakanlık, EYT’liler, sen-
dikalar, SGK ve siyasi partilerin) katılımı 
ile tartışılması ve makul bir çözüm bu-
lunması gerekir. Abartılı rakamlarla ko-
nunun yok sayılması doğru değildir. Ko-
nunun doğru bilgilerle ve şeffaf biçimde 
tartışılması gerekmektedir. 

Konunun yaş koşulunun bütünüyle kal-
dırılması şeklinde ele alınması doğru de-
ğildir. Geçmişe dönük mağduriyetin özel-
likle de 4447 sayılı Yasa’dan kaynaklanan 
mağduriyetin giderilmesi gerekir.  Bunun 
için üç çözüm söz konusu olabilir. 

Birincisi bütün yaşa takılanlara koşulsuz 
ve hemen emeklilik hakkı tanınmasıdır. 
Bu durum yaş koşulunun fiilen ortadan 
kalkması anlamına gelir. Konunun 4447 
öncesi çalışanlar ile sınırlandırılması doğ-
rudur. Bu çözüme ayrıca sosyal güvenlik 
sistemine getirileceği yük nedeniyle itiraz 
edilmektedir. Ortada ciddi bir bilgi kirliliği 
vardır. 750 milyar TL gibi bir maliyetten 
söz edilmektedir. Bu ciddi bir iddia değil-
dir. SGK’nin emekli aylığı ödemeleri aylık 
20 milyar TL civarındadır. Bu ödemeler 
toplam 12 milyona yakın emekli ve hak 
sahibi kapsıyor. Cumhurbaşkanı halen 1,3 
milyon kişinin yaş koşulu kaldırıldığında 
emekli olabileceğini açıkladı. Bunun yıllık 
maliyetinin toplam 26 milyar TL olacağı 

yine Cumhurbaşkanı tarafından belirtildi. 
EYT sorununun çözümü SGK için aylık 2-3 
milyar TL civarında ilave bir ödeme an-
lamına gelecektir. Bunun anlamı SGK’nin 
ödeyeceği emekli aylıklarının yaklaşık 
yüzde 10 artmasıdır. Hatta daha ılımlı 
çözümlerle SGK bütçesine gelecek ilave 
artışın daha düşük tutulması da müm-
kündür.

Bir başka çözüm 4447 sayılı Yasa’dan 
önce çalışanlar için kademeli yaş koşu-
lunun yumuşatılması olabilir. Halen ön-
görülen yaşlar 3-4 yıl aşağıya çekilebilir. 
Böylece iddia edildiği gibi bir anda emek-
lilikte yığılma olmaz. Ancak mağduriyet 
önemli ölçüde azaltılabilir. Böylece öngö-
rülen maliyet daha düşük olabilir. Kade-
meli bir düşüşüsün daha hakkaniyetli bir 
uygulama olacağı söylenebilir.

Diğer bir yöntem ise yaşa takılanların 
kalan yaş sürelerine bağlı olarak hemen 
emekli edilmeleri ancak aylıklarının yaş 
koşuluna kadar kademeli olarak eksik 
ödenmesi olabilir. Ancak buradaki açmaz 
emekli aylıklarının düşük olmasıdır. Bu 
nedenle, böyle bir durumda emekli aylık-
larının asgari ücretin altında olamayacağı 
yönünde hüküm eklenmelidir. 

TÜRKİYE’DE GÖÇMENLER VE 
GÖÇMEN İŞÇİ SORUNU

Dünyada 70 milyon civarında insan kü-
resel çapta yerinden edilmiştir. Bunların 
40 milyonu ülke içinde yerinden edilmiş, 
25,4 milyonu mülteci, 3,1 milyon sığın-
macıdır. Küresel olarak mültecilerin yüz-
de 57’sinin geldiği üç ülke Güney Sudan, 
Afganistan ve Suriye’dir.(5) Göç İdaresi’nin 
rakamlarına göre geçici koruma kapsa-
mındaki Suriyelilerin sayısı 3 milyon 635 
bin 841 kişidir. Çatışma, şiddet ve zulüm 
sebebiyle zorla yerinden edilen kişilerin 

(5) UNHCR Türkiye https://help.unhcr.org/turkey/tr/about-unhcr-in-turkey/
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sayısı küresel çapta artarken; Türkiye, 
dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sa-
hipliği yapan ülkedir. Türkiye ayrıca 365 
binden fazla diğer uyruklardan kişiye de 
ev sahipliği yapmaktadır.(6)

Türkiye’de Suriye’den gelen göçmenler 
ile birlikte geniş ölçekli, uzun süren ve 
karmaşık insani krizlerden biri yaşan-
maktadır. Suriyeli göçmenlerin yarıya 
yakını 18 yaşın üzerindedir. Yasal çalışma 
yaş dilimindeki 15-64 yaş aralığındaki-
ler ise 2,5 milyona yakındır. Bu kesimde 
yer alanlar çalışma ihtiyacı içindedir. Bu 
kişilerin önemli bir bölümü, yaşadıkları 
kentin özelliklerine göre, emek-yoğun ve 
ağırlıklı olarak vasıfsız işlerde çalışmak-
tadır. Çalışmanın yoğunlaştığı sektörler, 
mevsimlik işler olan tarım ve hayvancılık 
başta olmak üzere, inşaat, tekstil ve hiz-
mettir. Çalışma ihtiyacı duyanlar ve çalı-
şanlar sadece kamp dışında yaşayan Su-
riyeliler değildir. Kamplarda yaşayanların 
da günlük izinlerle özellikle tarımda çalış-
tığı bilinmektedir. Çocuk yaşta çok sayı-
da Suriyeli ağır koşullarda çalışmaktadır. 
Suriyeli kadınların bir bölümü tarımda ve 
hizmet sektöründe istihdam edilmektey-
ken, bir bölümünün de eve iş alarak gelir 
elde etmeye çalıştığı görülmektedir. 

Suriyeli göçmenler ülkemizde ucuz emek 
olarak görülmekte ve bu durum Suriye-
li işçilerin insanlık dışı sömürülmelerine 
neden olmaktadır. Çünkü Suriyeli işçilerin 
insan onuruna yaraşır çalışma koşullarına 
erişme ve seslerini yükseltme imkanları 
kısıtlıdır.

2013 tarihli 6458 sayılı Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu’nun 91. 
maddesi çerçevesinde tanımlanan geçici 

koruma maddesine dayanılarak hazır-
lanan Suriyelilere çalışma hakkı tanıyan 
Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Ça-
lışma İzinlerine Dair Yönetmelik ile Suri-
yelilerin çalışma izni ve istihdam kotası 
düzenlenmiştir. 

CİMER’in açıklamasına göre, Ocak 2016 
ile Eylül 2018 tarihleri arasında Suriye 
uyruklu yabancılara ilişkin çalışma izni-
ne başvuran 41 bin 343 kişiden, 27 bin 
930’una çalışma izni verildiği belirtilmek-
tedir. Çalışma çağı ve ihtiyacındaki Suri-
yeli nüfusun büyüklüğü düşünüldüğünde 
karşımızda duran sorunun vahameti or-
tadadır. 

Suriyelilerin ucuz işgücü olarak istihdam 
edilmeleri ekonomik kriz ile birlikte yoğ-
rulan kayıt dışı çalışma; çalışma koşul-
larının kötüleşmesine ve ücretler başta 
olmak üzere aşağı doğru çekilmesine ne-
den olmaktadır. 

l Suriyeli İşçilerin Yaşadığı Sorunlar

Suriyeli işçiler, daha ağır işleri yapmaları-
na ve işyerinde daha uzun süre kalmala-
rına rağmen en düşük ücreti almaktadır. 
Ücret farklılığı yapılan işe göre değişmek-
tedir. Vasıfsız işlerde ücret düşüklüğü 
önemli farklara ulaşırken, vasıflı işlerde 
yerli işçiye daha yakın olmaktadır. Ya-
pılan saha çalışmalarında Suriyeli işçiler 
için en düşük çalışma süresi 11 saat ola-
rak belirtilirken, en fazla 16 saat çalışan 
Suriyeliye rastlanmıştır. Görüşülen Suri-
yelilerin verdiği bilgilere göre, ortalama 
çalışma süresinin günlük 12,4 saat olduğu 
saptanmıştır.(7) 

Suriyelilerin çalışma yaşamında karşılaş-
tığı sorunlardan birisi de sosyal yaşamda 

(6) İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi: http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma-yonetmeligi_333_336_1473_icerik

(7) Suriyeli Mültecilerin Türkiye İşgücü Piyasalarına Etkileri, İrfan Kaygısız http://www.festuerkei.org/
media/ pdf/D%C3%BCnyadan/2017/Du308n- yadan%20-%20Suriyeli%20Mu308ltecilerin%20Tu308rkiye%20 
I307s327gu308cu308%20Piyasasina%20Etkileri%20.pdf
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olduğu gibi, ayrımcılıktır. Birçok işyerinde, 
Suriyelilere daha olumsuz davranılmakta, 
Suriyeliler zaman zaman hakaret ve aşa-
ğılamayla karşılaşmaktadır. Ayrıca yoğun 
işsizlik ortamında Suriyeli işçiler ücretleri 
düşürdüğü ve rakip olarak görüldüğü için 
ırkçı yaklaşımlara maruz kalmaktadır. 

Ücretlerinin ödenmemesi Suriyeli işçilerin 
yaşadığı en önemli sorunlar arasındadır. 
İşverenlerin, bir sorun yaşadıklarında 
hangi makama şikâyet edeceklerini, hak-
larını nerede arayacaklarını bilememeleri 
ve en önemlisi kayıt dışı çalışmaları gibi 
nedenlerle Suriyelilerin ücretlerini öde-
memeleri yaygın davranışlardan biridir. 

Suriyelilerin daha önce sanayi işyerle-
rinde çalışmamış ve tecrübesiz kişiler 

olmaları, işe uyum sürecinin daha uzun 
olması, bulundukları ülkenin dilini iyi bil-
memeleri, ayrıca tehlikeli işlerde daha 
çok çalıştırılmaları ve günlük çalışma 
sürelerinin yerli işçilere göre daha uzun 
olması gibi nedenlerden dolayı iş kazala-
rına daha fazla maruz kalıyorlar. İşçi Sağ-
lığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi raporuna 
göre 2018 yılında 110 mülteci ve göçmen 
işçi yaşamını yitirmiştir. 

VERGİLER

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafın-
dan yapılan hesaplamaya göre AKP hü-
kümetleri ilk vergi dilimi artışını yıllardır 
enflasyon ve milli gelir artışından daha 
düşük tutuyor. AKP iktidara gelmeden 
önce 2002 yılında en düşük vergi dilimi 

Tablo 18: AKP Döneminde En Düşük Vergi Dilimi-İşçiler Nasıl Daha Çok Vergi Verdi? (2002-2019)

(*) 2018 ve 2019 Kişi Başına Milli Gelir miktarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tahminidir.
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3800 TL idi. 3800 TL vergi dilimi kişi başı-
na milli gelir kadar artırılsaydı (enflasyon 
ve reel milli gelir artışı oranında) ilk vergi 
diliminin 2019 yılında en az 37,7 bin TL 
olması gerekirdi. Böylece 2019 yılında ilk 
vergi ilimi yaklaşık 20 bin TL daha dü-
şük hesaplanmış oldu. 2002’deki düzey 
korunsaydı işçiler yıl içinde gelirleri 37,7 
bin TL’ye ulaştığında yüzde 20’lik ver-
gi dilimine girecekti. Oysa şimdi 18 bin 
TL’nin üzeri yüzde 20’den vergilendirile-
cek.  Böylece 37.705 TL’den 5655 TL vergi 
alınması gerekirken 6641 TL vergi alınmış 
olacak. İşçiler 986 TL daha fazla vergi öde-
miş olacak. Brüt ücreti 3100 TL civarında 
olan bir işçi 986 TL daha fasla vergi öde-
yecek (Tablo 18). Brüt ücret arttıkça vergi 
daha da artacak.

İlk vergi dilimi 2002 yılında kişi başına 
milli gelirin yüzde 70’i iken bu oran 2019 
yılında yüzde 33’e geriledi. Bir diğer ifa-
deyle 2002’de 100 olan ilk vergi dilimi 
2019 yılında 48’e düşmüş oldu (Tablo 18).

l Çalışanların vergi yükünün artmaması 
için vergi dilimleri en az enflasyon ve milli 
gelir artış oranında (kişi başına milli gelir 
artışı oranında) artırılmalıdır.

l Asgari ücret tümüyle vergiden muaf ol-
malıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi-
ne uygulanacak oran yüzde 10 olmalıdır.

 “Vergide adalet” dendiğinde akla ilk ge-
len az kazanandan az, çok kazanandan 
çok vergi alınmasıdır. Ancak dünyanın en 
adaletsiz vergi sistemlerinden birine sa-
hip olan Türkiye’de yıllardır bütün vergi 
yükü ücret geliri ile yaşam mücadelesi 
veren işçilerin, omuzlarına yıkılmaktadır.

Genel olarak vergiler “dolaysız” ve “do-
laylı” olarak iki büyük sınıfa ayrılır. Do-
laylı vergiler, bir işlem üzerinden alınan 
vergilerdir. Katma Değer Vergisi (KDV) 

veya Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) bunun 
tipik örnekleridir. Her ikisi de alım satım 
üzerinden alınır. Dolaylı vergiler, çoğun-
lukla farkında olmadan cebimizden çıkan 
vergi türleridir. Yani alışveriş yaptığımız 
marketin aynı zamanda devletin vergi 
tahsildarı olduğunu bilmeyiz. Bu yüzden 
dolaylı vergiler vergi ödeyenin sınıfsal ko-
numuna göre ya da ödeme gücüne bakıl-
maksızın herkesten eşit alınır.

ÜÇ KONFEDERASYONUN VERGİLER 
KONUSUNDAKİ ORTAK GÖRÜŞ VE 
TALEPLERİ

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK olarak işçilerin 
ve tüm çalışanların en önemli sorunla-
rından biri olan vergi yüklerinin azal-
tılması ve vergide adaletin sağlanması 
için aşağıdaki görüşlerimizi ve taleple-
ri kamuoyunun ve 2020 yılı bütçesini 
görüşmekte olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ndeki siyasi partilerin ve sayın 
milletvekillerinin dikkatine sunuyoruz.

ADALETSİZ VERGİ SİSTEMİ 
KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ:

Ülkemizde gelir vergisi mükellefleri-
nin büyük çoğunluğunu ücret geliri 
elde edenler, işçiler ve çalışanlar oluş-
turuyor.

Ücretli çalışanlar üzerinde hem doğru-
dan gelir ve kazanç üzerinden alınan, 
hem de dolaylı olarak mal ve hizmet 
üzerinden alınan vergilerin ağır yükü 
bulunuyor. 

Kamu ve özel sektörde çalışan mil-
yonlarca işçi ve memurun gelir ver-
gileri kaynağından kesinti yapılarak 
ödeniyor.

Ücretlerimizden kesilen vergiler, Gelir 
Vergisi hasılatının önemli bir kısmını 
oluşturuyor.
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Bugün ülkemizde uygulanan vergi po-
litikaları nedeniyle, işçiler üzerindeki 
ağır bir vergi baskısı bulunuyor. 

İşçinin eline geçen net ücret, vergi ke-
sintileri nedeniyle, yılbaşına göre ge-
çen sürede giderek geriliyor. 

Ücretli çalışanların net ücreti, bir yan-
dan enflasyon nedeniyle satın alma 
gücünü kaybetmesiyle, diğer yandan 
artan vergi oranı nedeniyle azalıyor.

Bu vergi düzeni adil değildir…

Sosyal adalete, Anayasanın sosyal hu-
kuk devleti ilkesine uygun değildir…

Anayasanın ile bağdaşmayan bu anla-
yış sürdürülebilir değildir…

TBMM’ye sunulan vergi düzeninde 
yeni değişiklikleri içeren yasa teklifi 
emekçilerin beklentilerini karşılamı-
yor, vergi adaletsizliğini ortadan kal-
dırmıyor.

Bu teklifte, ücretliler lehine olan ayı-
rım ilkesi yine gözetilmiyor. 

Çalışanların 2005 yılında yüzde 15-20-
25-30-35 olan gelir vergisi tarifesine 
uygulanan vergi oranı, 2006 yılından 
bu yana yüzde 15-20-27-35 olarak uy-
gulanıyor. 

2005 yılında gelir vergisi tarifesi brüt 
asgari ücretin 13,5 katı iken, günü-
müzde 7 kat olarak hesaplanıyor. Çalı-
şanlar her yıl daha fazla vergi ödemek 
zorunda kalıyor.  

Türkiye’de aylık brüt 2.558,40 TL olan 
asgari ücretin neti bekar olan işçi için 
2.020,90 TL’dir ve bu tutara asgari ge-
çim indirimi dahildir. Asgari ücretli bir 
işçi bile yıllık 4.552 TL gelir ve damga 
vergisi ödemektedir. 

Evli iki çocuklu bir asgari ücretlinin yı-
lın ilk ayında 2.116,84 TL olan net üc-
reti yılın son üç ayında 2.008,11 TL’ye 
gerilemektedir. Asgari ücretli bile, yılın 
sonlarına doğru yüzde 15’lik dilimden 
yüzde 20’lik dilime geçiş yapmaktadır. 

Bu uygulama sosyal adaletle bağdaş-
mıyor.

Bütün taleplere rağmen gelir vergisi 
tarifesi ücretliler lehine iyileştirilmi-
yor.  

VERGİ ADALETİ İÇİN TALEPLERİMİZ:

Daha adil bir vergi sistemi için TÜRK-
İŞ, HAK-İŞ ve DİSK olarak ortak talep-
lerimiz şunlardır:

l Asgari ücretten alınan verginin kal-
dırılması temel talebimizi tekrarla-
mak istiyoruz.

l Öncelikle emek üzerindeki vergi 
yükünün azaltılması ve verginin geniş 
kitlelere adil bir şekilde yansımasının 
sağlanması gerekmektedir. O neden-
le, gelir vergisi tarife basamakları ve 
oranları acil olarak güncellenmelidir.

l Asgari ücret sonrası ilk vergi basa-
mağı için uygulanacak oran yüzde 10 
olmalıdır.

l İşçilerin vergi yükünün artmaması 
gelir vergisi tarife basamakları en az 
enflasyon ve kişi başına milli gelir ar-
tışı oranında)artırılmalıdır.

l Düşük gelirli hanehalkının tüketi-
minde önemli payı olan gıda ve alkol-
süz içecekler, eğitim, sağlık ile giyim 
ve ayakkabı grubu için halen indirimli 
vergi oranı uygulanmaktaysa da dü-
şük gelirli ailelerin tüketim vergi pa-
yını azaltmak için bu oranın daha da 
aşağıya çekilmesi sağlanmalıdır. 
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l Ücret geliri elde eden kişilerin gi-
derlerini ödedikleri vergiden indire-
memelerinin doğurduğu anayasal 
eşitlik ilkesine aykırılık halini karşıla-
yabilmek için, tıpkı gayrimenkul ser-
maye iratlarında olduğu gibi, yüzde 
25’lik götürü gider indiriminin yapıl-
masını öneriyoruz. 

l Bireysel doğalgaz, elektrik, su, ula-
şım ve iletişim hizmetleri tüketimin-
den alınan KDV yüzde 1’e düşürülme-
lidir.

l Temel tüketim mallarından alınan 
KDV sıfırlanmalıdır.

Talebimiz ve beklentimiz, vergide sağ-
lanacak düzenlemelerin, ücretli çalı-
şanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz 
durumu ortadan kaldırması ve emekçi-

ler lehine iyileştirme yapılmasıdır. 

Bu ülkenin sağladığı kaynakları kul-
lanarak gelir ve servet elde edenler, 
topluma karşı yükümlülüklerini yeri-
ne getirmeli ve kazançları oranında 
vergi ödemeleri sağlanmalıdır.

Vergi sadece tabana değil tavana da 
yayılmalı kar ve faiz gelirlerini ile ser-
vetler, kamusal rantlar daha etkin şe-
kilde vergilendirilmelidir.

Adaletsiz vergi düzeninin değiştirilme-
sini, emekçilerin vergi yükü altında 
ezilmesine

Son verilmesini talep ediyoruz.

Sosyal adalete, Anayasanın sosyal hu-
kuk devleti ilkesine uygun bir vergi 
sistemi talep ediyoruz.
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Yönetim Kurulu kararlarının hızlı ve 
eksiksiz olarak yaşama geçirilmesi 
için Genel Sekreterliğin Tüzük ve 

Yönetmelik hükümleri uyarınca yapmak 
durumunda olduğu görevlerin yerine ge-
tirilmesinde ve diğer konularda uzman-
lık daireleri arasında eşgüdümü sağlama 
temel amacı ile çalışmalarını sürdüren 
Eşgüdüm Dairesi, bu temel amacın ger-
çekleştirilmesi için Tüzük, Yönetmelik ve 
organ kararları ışığında:

l Yönetim Kurulu toplantılarının hazırlı-
ğı çerçevesinde gündemi, gündemle ilgili 
evrak ve dosyaları hazırlamış, yönetim 
kurulu kararlarını yazarak imzaya hazır-
lamıştır. Konfederasyonumuzun 16. çalış-
ma döneminde 60 Yönetim Kurulu top-
lantısı yapılmıştır.

l 16. çalışma döneminde 6 kez Genişle-
tilmiş Başkanlar Kurulu, 10 kez Başkan-
lar Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. 
Eşgüdüm Dairesi bu toplantıların ön ha-
zırlıklarını, toplantılar için gerekli belge 
ve dosyalar ile toplantı çağrılarını hazır-
lamıştır.

l Yasa ve Tüzük hükümleri çerçevesin-
de iç denetimi yapmakla görevli olan 
Denetim Kurulu çalışmaları için gerekli 
hazırlıklar gerçekleştirilmiştir. 16. çalışma 
döneminde 5 kez Denetim Kurulu toplan-
tısı gerçekleştirilmiştir. Denetim Kurulu 
toplantılarına tutulması zorunlu defterler, 
dosya ve belgeler sunulmuştur. 

l Konfederasyonumuzun 16. çalışma dö-
neminde her hangi bir başvuru yapılma-
dığı için görev dağılımının dışında Disiplin 
Kurulu toplantısı gerçekleştirilmemiştir.

l Dönem içinde Yönetim Kurulu karar-
ları ve gelen yazılar uzmanlık alanlarına 
göre dairelere dağıtarak, bunların takibi 
yapılmıştır.

l Uzmanlık dairelerinden gelen görüşler 
de dahil olmak üzere gelen yazılar ve Ge-
nel Sekreter tarafından hazırlanan gün-
dem Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. 
Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak 
gönderilecek yazılar hazırlanmıştır.

l Konfederasyonumuzun 16. çalışma dö-
neminde gelen yazılar yıllara göre aşağı-
da sunulmuştur: 

- 2016 yılında 1.093, 

- 2017 yılında 738, 

- 2018 yılında 628,

- 2019 yılında 502,

- 2020 yılı Ocak itibariyle ise 84 adet.

Gelen yazı ve belgelere kayıt numarası 
verilerek gelen evrak kayıt defterine ve 
bilgisayara kaydı yapılmış, gelen evrak 
arşivine dosyalanmıştır.

l Yönetim Kurulumuzun ve uzmanlık 
dairelerimizin görüş ve istekleri doğrul-
tusunda yazılar hazırlanmış, evrak kayıt 
numarası verildikten sonra giden evrak 
kayıt defterine ve bilgisayara kaydı yapıl-
mıştır. Tüm yazılar giden evrak arşivine 
dosyalanmış, evrakın gönderildiği muha-
taba, fax, e-posta, PTT ve kargo yoluyla 
gönderimi sağlanmıştır. 

l Konfederasyonumuzun 16. çalışma dö-
neminde giden yazılar yıllara göre aşağı-
da sunulmuştur: 

EŞGÜDÜM DAİRESİ RAPORU
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- 2016 yılında 674,

- 2017 yılında 1.198, 

- 2018 yılında 996,

- 2019 yılında 1.666,

- 2020 yılı Ocak itibariyle ise 47 adettir.

l Eşgüdüm dairesi ayrıca uzmanlık dai-

relerinin taleplerine uygun olarak gerekli 
bilgi ve belgelerin derlemeye çalışmıştır. 
Bunun yanı sıra Genel Sekreterlik bün-
yesindeki çalışmaların gerçekleştirilmesi 
açısından da çeşitli görevler üstlenmiştir. 
Bunlar arasında bina bakımı, teknik des-
tek sağlanması ve çeşitli hizmetlerin te-
min edilmesi, insan kaynakları kayıtları 
sayılabilir.



Konfederasyonumuzun Örgütlenme 
Dairesi çalışmaları, tüzüğümüzde 
öngörülen ve daire yönetmeliğinde 

belirtilen çalışma ilkelerine uygun olarak 
yerine getirilmeye çalışıldı.

Ancak dönem içinde meydana gelen 
kadro değişiklikleri, daire çalışmalarının 
kısmen de olsa istenilen ölçekte görev-
lerini yerine getirmesini zorlaştıran bir 
etken olmuştur.

Ortaya çıkan eksiklikler, diğer dairelerin 
katkı ve destekleriyle kapatılmaya çalı-
şılmış ve bu alanda Konfederasyon çalış-
malarının eşgüdüm içinde yaşama geçi-
rilmesi için gayret sarf edilmiştir.

Yıllar içinde örgütlenme dairesi kapsa-
mında üstlenilen ve yukarıda belirtildiği 
gibi ortak çalışma anlayışı içinde yerine 
getirilen görevlerin bir dökümü yer al-
maktadır. Ortak yürütülen çalışmalar ne-
deniyle diğer dairelerimizin asıl alanına 
giren etkinliklerin bir kısmına da daire 
raporumuzda yer verildi.

1) 2016 ETKİNLİKLERİ

2016 yılı içinde bir birinden farklı konular-
da Konfederasyonumuz tarafından çeşitli 
etkinlik ve eylemler gerçekleştirilmiştir. 
Bunları ana başlıklar altında sıraladığımız-
da şu konular öne çıkmaktadır:

1.1. İktidarın yapmaya çalıştığı yasa 
değişikliklerine karşı uyarı eylemleri

Siyasal iktidarın çalışma hayatında köle-
lik düzenini getirmeye yönelik girişimleri 
2016 yılında da artarak sürdü.

Başta iş güvencemiz olan kıdem tazmina-
tının gaspı, özel istihdam büroları, esnek-
liğin bütün biçimlerini kapsayan yasal 
düzenlemeler Meclis gündemine getirildi.

Bu durumu değerlendiren Yönetim Ku-
rulumuz sürdürmekte olduğu “Köle Değil 
İşçiyiz! kampanyasını tasarıların görüşül-
düğü TBMM önüne taşımaya karar verdi.

l Alınan karar doğrultusunda, 25 Şu-
bat 2016, Perşembe günü saat 12.00’de 
TBMM Dikmen Kapısı önünde kitlesel ba-
sın açıklaması yapıldı.

l 26 Şubat 2016 Cuma günü “Köle De-
ğil İşçiyiz!”, “Kiralık İşçiliğe Hayır!” ve “Kı-
dem Tazminatıma Dokunma!” başlıkları 
altında İstanbul, Ege, Akdeniz, Gaziantep, 
Kayseri, Trakya ve Karadeniz bölge tem-
silciliklerimiz tarafından kitlesel basın 
açıklamaları gerçekleştirildi.

1.2. Genç işçilerin örgütlenmesi 
eğitimi

Üyesi olduğumuz Avrupa Sendikalar Kon-
federasyonu (ETUC) tarafından düzenlenen 
“Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki İşçi Sendika-
ları Arasında Genç İşçiler Odaklı Diyalog” baş-
lıklı projenin dördüncü eğitim semineri “Genç 
İşçilerin Örgütlenmesi”ne yönelik yapıldı. 

İki etapta (Trabzon ve Madrid) gerçek-
leştirilen seminerlere ilişkin ayrıntılı bilgi 
Eğitim Dairesinde yer almaktadır. Daire-
miz açısından konunun önemi, geleceğin 
sendikal kadrolarının belirlenmesi ve eği-
timlere katılımına destek verilmesi oldu.

1.3. Renault işçileriyle dayanışma

Birleşik Metal-İş sendikamıza üye oldukla-
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rı için işten çıkarılan Renault MAİS işçileri-
nin işlerine geri dönmeleri amacıyla sür-
dürdükleri direnişin desteklenmesi için bir 
dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Bu amaçla Birleşik Metal-İş sendikamızın 
Renault Genel Müdürlüğü veya bayile-
rinin önünde gerçekleştirdiği eylem ve 
etkinliklere bölge temsilcisiliklerimiz ara-
cılıyla diğer üye sendikalarımızın da katı-
lımı sağlandı.

1.4. Cumhuriyet gazetesi ile 
dayanışma ziyareti

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel 
Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yöne-
tim Kurulu üyesi Kanber Saygılı’nın yer al-
dığı DİSK heyeti, Cumhuriyet Gazetesi Ge-
nel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve İcra 
Kurulu Başkanı Akın Atalay ile görüştü.

1.5. Konak Belediyesi ile toplu 
sözleşme töreni

Dev Turizm-İş sendikamız ile Konak Be-
lediyesi arasında bağıtlanan toplu iş söz-
leşmesinin imza törenine DİSK Genel Baş-
kanı Kani Beko da katıldı. 10 Şubat 2016 
Cuma günü Konak Belediyesi’nin Basma-
ne’deki hizmet binasında gerçekleştirildi. 
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Yöne-
tim Kurulu üyesi ve Dev Turizm-İş Genel 
Başkanı Mustafa Safvet Yahyaoğlu, DİSK 
Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, sendika-
larımızın şube yöneticileri ile işyeri tem-
silcilerinin katıldığı törende Konak Bele-
diye Başkanı Sema Pekdaş ve İZBEL A.Ş 
yöneticileri de yer aldı.

1.6. Beylikdüzü’nde “İşçi Evi” açıldı.

Genel İş sendikamızın Beylikdüzü’ndeki 2 
No’lu Şube Ek Hizmet Binası, DİSK Genel Baş-
kanı Kani Beko ve Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun katılımıyla 17 Şubat Çarşam-
ba günü düzenlenen bir törenle açıldı.

1.7. Dünya işçi sınıfının temsilcileri 
tutuklu gazeteciler için “Umut 
Nöbeti”nde

Tutuklu gazeteciler için düzenlenen Umut 
Nöbeti’nin 11 Şubat 2016 tarihindeki saat 
10-12 arasındaki nöbeti DİSK Genel Baş-
kanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu 
Çerkezoğlu, DİSK Genel Başkan Yardımcısı 
Celal Ovat, ITUC Genel Sekreter Vekili Jaap 
Wienan ve ETUC Genel Sekreteri Luca Vi-
sentini tuttu.

1.8. Kıdem tazminatının gaspına İzmir 
de “hayır” dedi

DİSK Ege Bölge Temsilciliği kıdem tazmi-
natının gasp edilmesine karşı 10 Şubat 
2016Çarşamba günü Konak’ta basın açık-
laması yaptı.

1.9. AKP yasanı al başına çal!

DİSK Genel-İş sendikamızın üyelerinin ki-
ralık işçiliğe ve kıdem tazminatının gas-
pına karşı İstanbul Kadıköy’de yaptığı 
eyleme DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve 
DİSK Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı 
da katıldı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve DİSK 
Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı ey-
lemin ardından, 10 Ekim katliamında ya-
şamını yitirenler için Kadıköy’de düzenle-
nen anma etkinliğine katıldı.

1.10. Emek-Barış-Demokrasi 
mitinginde yitirdiklerimiz beşinci 
ayda da unutulmadı

Ankara’da DİSK-KESK-TMMOB-TTB tarafın-
dan düzenlenen 10 Ekim Emek-Barış-De-
mokrasi mitinginde yaşanan katliamda ha-
yatını kaybedenler için her ay düzenlenen 
anma töreni, Ankara Tren Garı’nın önünde 
katliamın 5. ayında da gerçekleştirildi.

Anma törenine DİSK, KESK, TMMOB ve 
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TTB’nin de aralarında bulunduğu emek 
ve demokrasi güçleri ile kuruluşunu ta-
mamlayan 10 Ekim Barış ve Dayanışma 
Derneği katıldı.

Ankara Tren Garı önünde yapılan anma, 
10 Mart 2016 patlamanın yaşandığı saat 
olan 10.04’te başladı. Katliamda yaşamını 
yitirenlerin yakınları, katliamda yarala-
nanlar, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Ca-
fer Konca, KESK Eş Genel Başkanı Şaziye 
Köse, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, TTB Merkez Konseyi 
Başkanı Bayazıt İlhan, demokratik kitle 
örgütü ve siyasi parti temsilcileri ve çok 
sayıda yurttaş törende hazır bulundu.

Yaşamını yitirenlerin isimlerinin ve fotoğ-
raflarının bulunduğu “Katilleri Tanıyoruz! 
Unutturmayacağız” yazan pankartı ta-
şıyan kitle, ölenlerin anısına saygı duru-
şunda bulundu.

1.11. 3 Mart iş cinayetlerine karşı 
mücadele günü: Güvencesiz 
çalıştırmaya son!

DİSK-KESK- TMMOB- TTB Ankara bileşen-
leri “3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücade-
le Günü” nedeniyle Ankara Madenci Anıtı 
önünde ortak bir basın açıklaması düzen-
ledi. 3 Mart 2016, Perşembe günü DİSK 
Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara 
Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İKK, 
Ankara Tabip Odası tarafından gerçekleş-
tirilen ortak basın açıklamasını TMMOB 
Ankara İKK’den Özgür Topçu okudu.

“İş cinayetlerini ve işçi katliamlarını dur-
duralım” pankartının açıldığı eylemde 
“Kiralık işçilik” yasa tasarısına da tepki 
gösterildi.

1.12. Kiralık işçiliğe karşı tepkiler 
sürüyor

DİSK Bölge Temsilcilikleri kiralık işçilik 

adı verilen kölelik düzenine karşı 6 Ni-
san 2016 tarihinde basın açıklamaları 
yaptı, işyerlerinde bildiriler okundu ve 
dağıtıldı.

Yapılan açıklamada insan ticaretinin tari-
hin en büyük insanlık suçlarından olduğu 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gö-
rüşülen bir yasa tasarısıyla bu insanlık 
suçunun, yasal hale getirilmek istendiği, 
Özel İstihdam Büroları’na karşı sonuna 
kadar direnileceği belirtildi.

1.13. DİSK’e “Torunlar katliamı” 
davasında tek celsede beraat

6 Eylül 2014 tarihinde meydana gelen 
asansör kazasında 10 işçinin yaşamını 
yitirdiği Mecidiyeköy’deki Torunlar İnşaat 
önünde yapılan eylemde konuşma yapan 
DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’na 
açılan davanın ilk celsesinde beraat ka-
rarı verildi. İstanbul 15. Asliye Ceza Mah-
kemesi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu’nun 28/1 maddesi-
ne aykırı davrandığı gerekçesiyle açılan 
davanın 7 Nisan 2016 tarihinde yapılan 
duruşmasında Arzu Çerkezoğlu hakkında 
beraat kararı verdi.

1.14. Kiralık işçiliğe karşı alanlardayız

TBMM gündeminde olan “Kiralık İşçilik 
Yasa Tasarısı”na karşı DİSK, DİSK/Genel-
İş Genel Merkezi’nde 6 Nisan’da yaptı-
ğı basın açıklamasından sonra Sakarya 
Caddesi’nden Meclise seslendi.

Sakarya Caddesi’nde yapılan kitlesel ba-
sın açıklamasına Genel Başkan Kani Beko, 
DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, DİSK üyesi 
sendikaların merkez ve şube yöneticileri, 
milletvekilleri, siyasi parti yöneticileri ve 
DİSK’li çok sayıda işçi katıldı.

1.15. 1 Mayıs şehitleri anıldı

1 Mayıs 2016 Komitesi, her yıl olduğu gibi 
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1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Günü kapsamında katledilenleri anmak 
amacıyla Taksim Kazancı Yokuşu, Şişhane 
ve Kadıköy’de etkinlikler gerçekleştirdi.

29 Nisan günü saat 11.00’da, 1 Mayıs 
1977’de yitirdiğimiz işçilerin anısına dü-
zenlenen anma etkinliği Taksim Kazancı 
Yokuşu’nda başladı. Anmaya DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkan-
ları Lami Özgen ve Şaziye Köse, TTB İkinci 
Başkanı Raşit Tükel ve TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da katıldı. 

1.16. Mersin, Mezitli’de işçi şöleni

Genel-İş sendikamız ile Mersin Mezitli 
Belediyesi’nin 1 Mayıs öncesinde düzen-
lediği işçi buluşmasına DİSK Genel Başka-
nı Kani Beko, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu ve Mezitli Belediye Başkanı 
Neşet Tarhan katıldı.

Mezitli Belediyesi’nde çalışan taşeron 
işçilerin DİSK/Genel-İş üyesi olması ve 
maaşlarına yapılan zammı kutlamak için 
düzenlenen işçi buluşması 22 Nisan 2016, 
Cuma günü Kuyuluk Mesire alanında ger-
çekleşti.

1.17. 1 Mayıs 2016 Bakırköy Halk 
Pazarı’nda büyük coşkuyla kutlandı

İşçiler ve emekçiler 1 Mayıs kutlamaları 
için İstanbul Bakırköy’deki Halk Pazarı’nda 
buluştu. “İnsanca, özgürce, kardeşçe ya-
şamak için” diyerek meydanı dolduran 
onbinler coşkuyla buluştular. DİSK’e bağlı 
sendikalarımız kortejde yerlerini alarak 
alana doğru yürüyüşe geçtiler. KESK, 
TMMOB, TTB ve Demokratik kitle örgüt-
leri ile on binler dört koldan bayrak ve 
flamalarla alanda yerlerini aldılar.

DİSK, protokol olarak belirlediği noktada 
Yönetim Kurulu ve Konfederasyonumuza 
bağlı sendikaların eski yöneticileri ve ge-

nel başkanları yer aldı. Aynı zaman da si-
yasi parti milletvekilleri ve dost kurumla-
rın başkanları DİSK ile birlikte yürüdüler.

1.18. 10 Ekim katliamının 6’ıncı 
ayında güvercinlerimizi unutmadık, 
unutmayacağız

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği, 
DİSK-KESK-TMMOB-TTB mitinginde düzen-
lenen bombalı saldırıda katledilen barış 
elçilerini anmak için Ankara Garı önünde 
10 Nisan 2016 bir etkinlik düzenledi.

Ankara Garı önünde yapılan anmaya kat-
liamda hayatını kaybedenlerin yakınları 
ve katliamda yaralananlar, DİSK, KESK, 
TMMOB, TTB temsilcileri, CHP ve HDP mil-
letvekilleri, siyasi parti ve demokratik 
kitle örgütü yöneticileri katıldı. Anmada, 
katliamda hayatlarını kaybeden 101 ki-
şinin fotoğraflarının yer aldığı pankart ve 
dövizler taşındı.

1.19. Üç fidan mezarı başında anıldı

6 Mayıs 2016 tarihinde Deniz Gezmiş, Yu-
suf Aslan ve Hüseyin İnan, katledilmeleri-
nin 44. yıl dönümünde mezarları başında 
anıldı.

Ankara’daki Karşıyaka Mezarlığında ya-
pılan anma törenine DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko da katıldı. 

1.20. Soma’da yitirdiğimiz 301 can 
unutulmadı

Soma katliamının ikinci yıldönümünde 13 
Mayıs 2016 tarihinde Soma, Beşyol Mey-
danı’ndaki Madenci Anıtı önünde DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB ortak basın açıkla-
ması yaptı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş 
Genel Başkanı Lami Özgen, TTB Başkanı 
Beyazıt İlhan, CHP Milletvekili Musa Çam, 
Dev Maden Sen Genel Başkanı Tayfun 
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Görgün ve maden işçilerinin de katıldığı 
basın açıklamasını TMMOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Soğancı okudu.

Basın açıklamasından sonra, yaşamını yiti-
renlerin mezarları ziyaret edildi. Ortak dü-
zenlenen etkinlikler kapsamında 13 Mayıs 
2016 tarihinde Ankara’da, Yüksel Cadde-
sinden Madenci Anıtı önünde, İstanbul’da 
Galatasaray Meydanı’nda, Çanakkale’de 
İskele Meydanı’nda, Giresun’da Genel-İş 
il temsilciliğinde, Antalya’da Cumhuriyet 
Meydanı’nda, Adana’da DİSK Çukurova 
temsilciliğinde, Gaziantep’te TMMOB top-
lantı salonunda, Diyarbakır’da Konukevi 
önünde, Mersin’de Havuzbaşı önünde, 14 
Mayıs 2016 tarihinde ise Edirne, Saraçlar 
Meydanı’nda basın toplantıları gerçekleş-
tirildi. Ayrıca film gösterimleri, söyleşiler 
yapıldı. 

1.21. 10 Ekim katliamında 
yitirdiklerimiz 7’nci ayında anıldı

10 Ekim Ankara Katliamın yedinci ayı nede-
niyle 10 Mayıs 2017 düzenlenen anma töre-
ni 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği’nin 
öncülüğünde DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin 
katılımı ile Ankara Gar’ı önünde her zaman-
ki gibi saat 10.04’te yapıldı.

1.22. “AKP yasanı al başına çal”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşü-
len kiralık işçiliğe karşı Başbakanlık Ofisi 
ve TBMM önündeki eylemlerin yanı sıra 
İzmir, Adana ve Edirne’de 5 Mayıs 2016 
basın açıklamaları gerçekleştirildi. İz-
mir’deki eyleme DİSK Genel Başkan Yar-
dımcısı Cafer Konca da katıldı.

1.23. Kiralık işçiliğe karşı Başbakanlık 
Ofisi önünde eylem

Kiralık işçiliği yasallaştıracak Özel İstih-
dam Büroları düzenlemesinin Meclis Ge-
nel Kurulu’na baskın biçimde getirilmesi 

üzerine DİSK tüm Türkiye genelinde ey-
lem kararı aldı.

İstanbul Beşiktaş’ta yapılan ilk eyleme 
DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, 
Yönetim Kurulu Üyesi Kamber Saygılı, 
sendikalarımızın genel merkez ve şube 
yöneticileri ve üyeleri katıldı.

1.24. Dost cam işçisine coşkulu ve 
kitlesel ziyaret

İzmir’de direnişte olan Cam Keramik-İş 
sendikamıza üye Dostcam işçilerine kit-
lesel bir ziyaret gerçekleştirildi. 14 Mayıs 
2016, Cumartesi günü gerçekleştirilen 
ziyarete DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 
DİSK Genel Başkan Yardımcısı Cafer Kon-
ca, DİSK Yönetim Kurulu üyesi Kanber 
Saygılı‘nın yanı sıra sendikalarımızın şube 
yöneticileri, KESK-TMMOB-TTB temsilcileri 
ve işçiler katıldı.

1.25. DİSK’ten Kilimli’de direnen 
madencilerle dayanışma eylemi

DİSK, 4 aydır ücretlerini alamadıkları için 
açlık grevi yapan madenciler için 28 Ma-
yıs 2016, Cumartesi günü, Galatasaray 
Meydanı’nda bir dayanışma eylemi ger-
çekleştirdi.

Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu, Yönetim 
Kurulu üyesi Kanber Saygılı ve üye sen-
dikalarımızın yönetici ve temsilcilerinin 
katıldığı eylemde basın açıklamasını Arzu 
Çerkezoğlu okudu. 

Fransız Enerji ve Maden İşçileri sendika-
mız CGT’nin ve Cumartesi Anneleri’nin de 
destek verdiği eylemde CGT temsilcisi en-
ternasyonal dayanışmayı vurgulayan bir 
konuşma yaptı.

1.26. İşçi sınıfı bir önderini uğurladı: 
Rıza Güven

Ani bir rahatsızlık nedeniyle yitirdiğimiz 
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DİSK eski Genel Başkan Vekili ve Tekstil 
İşçileri Sendikamızın eski Genel Başkanı 
Ali Rıza Güven’i son yolculuğuna DİSK’li 
işçiler uğurladı.

6 Haziran 2016 tarihinde DİSK Genel Mer-
kezi önünde yapılan törene Genel Başkan 
Kani Beko, Yönetim Kurulu üyesi Kanber 
Saygılı, DİSK ve Tekstil eski Genel Başka-
nı Rıdvan Budak, DİSK’e üye sendikaların 
yöneticileri ve üyeleri ile Ali Rıza Güven’in 
ailesi, dostları ve yoldaşları katıldı.

DİSK Genel Merkezi önünde yapılan tö-
renin ardından Karacaahmet Mezarlığına 
götürülen Ali Rıza Güven’in naaşı, öğle 
namazının ardından burada defnedildi.

1.27. Atatürk havalimanındaki katliam 
Kadıköy’de protesto edildi

DİSK İstanbul Bölge Temsilciği, KESK İstan-
bul Şubeler Platformu, TMMOB İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulu ve TTB İstanbul Tabip 
Odası tarafından düzenlenen eylem, 29 Ha-
ziran Çarşamba günü, saat 19.00’da Kadı-
köy İskele Meydanı’nda gerçekleştirildi.

1.28. Bakırköy Cezaevi önünde 
özgürlük nöbeti

Basın İş sendikamızın, kısa bir süre önce 
tutuklanan Şebnem Korur Fincancı, Ah-
met Nesin ve Erol Önderoğlu için Bakırköy 
Hapishanesi önünde tuttuğu “Özgürlük 
Nöbeti”ne 30 Haziran’da Genel Sekreter 
Arzu Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu üyesi 
Kanber Saygılı katıldı. 

1.29. Enerji-Sen üyesi Dicle Elektrik 
Dağıtım AŞ işçileriyle dayanışma

Diyarbakır Dicle Elektrik Dağıtım AŞ işçi-
lerinin yıllardır verilmeyen yol, yemek ve 
fazla mesai ücretleri için dava açması üze-
rine yüzün üzerinde Enerji Sen üyesinin 
hukuksuzca işten atılması üzerine başla-
yan direniş ile ilgili olarak 21 Haziran 2016, 

Pazartesi günü bir basın açıklaması yapıldı.

Açıklamaya Genel Sekreterimiz Arzu 
Çerkezoğlu‘nun yanı sıra, Bağlar Belediye 
Eş Başkanı Eşref Güler ile Diyarbakır mil-
letvekili İmam Taşçıer‘ın yanı sıra Genel 
İş 2 nolu şube yöneticileri ve üyeleri ile 
KESK Şubeler Platformu destek verdi.

1.30. “15-16 Haziran’ın 46’ncı yılında 
köleliğe teslim olmayacağız” çalıştayı 
yapıldı

15-16 Haziran’ın 46’ncı yıldönümünde 
“Köleliğe Teslim Olmayacağız” başlığı ile 
DİSK’in düzenlediği çalıştay 16 Haziran 
2016, Perşembe günü Şişli’deki Nazım 
Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde yapıldı.

Çalıştaya DİSK üyesi sendikaların mer-
kez ve şube yönetim kurulu üyeleri, iş-
yeri temsilcileri ve işçilerin yanı sıra, HDP 
İstanbul Milletvekili Garo Paylan ile CHP 
Parti Meclisi Üyesi ve 24. Dönem CHP İs-
tanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt‘ün 
de aralarında olduğu siyasi partilerden ve 
demokratik kitle örgütlerinden çok sayı-
da konuk katıldı.

1.31. Dört bir yanda “Köleliğe teslim 
olmayacağız” diyenler buluştu

15-16 Haziran Direnişi, Türkiye’nin dört 
bir yanında düzenlenen eylem ve etkin-
liklerle anıldı. Kiralık işçilik yasasını iptal 
ettirmek için tüm güçlerini seferber ede-
ceklerini belirten DİSK’liler, “Köleliğe Tes-
lim Olmayacağız” dedi.

1.32 Mersin’de 15-16 Haziran’ın 
46’ncı yılında yürüyüş ve panel

Genel Başkan Kani Beko “4. Akdeniz İşçi 
Festivali” kapsamında “15-16 Haziran’ın 
46. Yılında Köleliğe Teslim Olmayacağız, 
Yerel Yönetimler ve Demokrasi Mücade-
lesinde Emekçiler” başlıklı panele katıla-
rak bir konuşma yaptı.
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15-16 Haziran’ın yıldönümü nedeniyle 15 
Haziran 2016 düzenlenen yürüyüşün ar-
dından başlayan panelin açılış konuşma-
larını DİSK Mersin İl Temsilcisi Kemal Gök-
soy, Akdeniz Belediyesi Eşbaşkanı Yüksel 
Mutlu ve Tüm Bel Sen Mersin Şube Başkanı 
Mustafa Özbay’ın yaptığı panelin ilk otu-
rumunda Genel Başkan Kani Beko, KESK 
Eş Genel Başkanı Lami Özgen ve Mersin 
Üniversitesi’nden akademisyenler Yrd. Doç. 
Dr. Esra Kilim, Yrd. Doç. Dr. Tolga Tören, Yrd. 
Doç. Dr. Bediz Yılmaz ve Yrd. Doç. Dr. Ali Ek-
ber Doğan sunuşlarını gerçekleştirdiler.

1.33. 10 Ekim katliamında yitirdiğimiz 
barış güvercinleri sekizinci ayında 
anıldı

10 Ekim katliamında yitirdiklerimiz, katli-
amın sekizinci ayında Ankara Garı’ndaki 
etkinlikle anıldı.

10 Ekim Ankara Katliamı’nın 8’inci ayı an-
ması 10 Haziran 2016 10 Ekim barış ve 
Demokrasi Derneği öncülüğünde katliam-
da kaybettiklerimizin yakınları, patlama-
da yaralananlar, DİSK-KESK-TMMOB-TTB 
başkan ve eş başkanları, CHP ve HDP’den 
milletvekillerinin katılımıyla patlamanın 
yaşandığı yer olan Ankara Tren Garı ya-
kınındaki Emek, Barış ve Demokrasi Anıtı 
önünde gerçekleştirildi.

1.34. DİSK İzmir’deki cumhuriyet ve 
demokrasi mitingine katıldı

İzmir Gündoğdu Meydanı’nda 5 Ağus-
tos 2016 da düzenlenen Cumhuriyet 
ve Demokrasi Mitingi”ne Genel Başkan 
Kani Beko, Genel Başkan Yardımcısı Ce-
mal Poyraz, Genel İş sendikamızın Genel 
Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Ege Bölge 
Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK Akdeniz Böl-
ge Temsilcisi Cemal Aybar ve DİSK’e üye 
sendikaların merkez ve şube yöneticileri 
ve DİSK’li işçiler de katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan 
DİSK’lilerin Gündoğdu Meydanı’na yü-
rüyüşü esnasında “Darbeye, Diktaya, 
OHAL’e Hayır! Acil Demokrasi!” dövizleri 
taşındı.

1.35. DİSK’in kurucu genel başkanı 
Kemal Türkler unutulmadı

DİSK’in unutulmaz önderi, kurucu Genel 
Başkanımız Kemal Türkler, 22 Temmuz 
2016 tarihinde katledilişinin 36. yılında 
mezarı başında anıldı

Anmaya Türkler’in kızları Nilgün Türkler 
Soydan, Yasemin Türkler ve Türkler’in to-
runları, Genel Başkan Kani Beko, DİSK ön-
ceki dönem genel başkanları Süleyman 
Çelebi ve Rıdvan Budak, Genel Sekreter 
Arzu Çerkezoğlu, Yönetim Kurulu üye-
si Kanber Saygılı, Birleşik Metal-İş Genel 
Başkanı Adnan Serdaroğlu, Cam Keramik-
İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş, Gıda-İş Ge-
nel Başkanı Seyit Aslan, Nakliyat-İş Genel 
Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Sine-
Sen Genel Başkanı Zafer Ayden, DİSK eski 
genel başkan yardımcısı Celal Ovat, kon-
federasyon üyesi sendikaların merkez 
yöneticileri, sendika şube yöneticileri, 
DİSK’li işçiler, demokratik kitle örgütle-
rinden ve siyasi partilerden temsilciler ve 
Kemal Türkler dostları katıldı.

Katılımcılar kurucu Genel Başkanımız Ke-
mal Türkler’in sevgili eşi, Kemal Türkler 
Kültür ve Eğitim Vakfı (KETEV) Genel Baş-
kanı Sabahat Türkleri de mezarı başında 
andı.

İşçi sınıfının Sabahat Abla’sını 25 Temmuz 
2015 tarihinde yitirmiştik.

1.36. 12 Eylül darbecilerinin katlettiği 
Kenan Budak’ı unutmadık!

DİSK üyesi İlerici Deri-İş sendikası Genel 
Başkanı Kenan Budak, katledilişinin 35. 



121

yılında 25 Temmuz 2016 Pazartesi günü 
saat 11’de düzenlenen törenle Silivrika-
pı’daki mezarı başında anıldı.

Anma törenine Genel Başkan Kani Beko, 
DİSK eski Genel Başkanı Rıdvan Budak, 
Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Nakliyat 
İş sendikamızın Genel Başkanı Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu, Sine-Sen Genel Başka-
nı Zafer Ayden, sendikalarımızın yönetici-
leri, DİSK’li işçiler, Budak ailesi ve Kenan 
Budak’ın yol arkadaşları katıldı.

1.37. Mahmut Seren’i sevgi, saygı ve 
özlemle andık

28 Temmuz 2016’da DİSK Genel Başkan 
Yardımcısı ve Genel-İş sendikamızın Ge-
nel Başkanı Mahmut Seren’i aramızdan 
ayrılışının dokuzuncu yılında düzenlenen 
törenle, Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’nda-
ki mezarı başında sevgi, saygı ve özlemle 
andık.

1.38. İsmail Hakkı Önal’ı sevgi ve 
özlemle andık

DİSK Genel Başkan Vekili ve Genel-İş sen-
dikamızın Genel Başkanı İsmail Hakkı 
Önal, aramızdan ayrılışının 14. yılında 24 
Temmuz 2016, Pazar günü saat 11:00’de 
Ankara Karşıyaka’daki mezarı başında 
anıldı.

Düzenlenen anma törenine DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko, Genel İş sendikamızın 
Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK An-
kara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, DİSK 
üyesi sendikaların yönetici ve üyeleri ile 
İsmail Hakkı Önal’ın ailesi katıldı.

1.39. Yüzbinler Taksim’de: Ne darbe, 
ne OHAL!

“Ne darbe, ne OHAL” diyen yüzbinler Tak-
sim Meydanı’nda buluştu. “Emek-Barış-
Laiklik-Demokrasi” pankartıyla yürüyen 
DİSK’liler, “darbelere hayır” dedi.

24 Temmuz 2016, Pazar günü, Taksim 
Meydanı’nda düzenlenen mitinge yüz-
binler katıldı. Genel Başkan Kani Beko, 
Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu, Yönetim 
Kurulu üyesi Kanber Saygılı, DİSK eski Ge-
nel Başkanı Süleyman Çelebi, DİSK eski 
Genel Sekreteri Musa Çam, üye sendi-
kaların genel başkanları, yöneticileri ve 
üyelerinin katıldığı mitingde, “Ne Darbe 
Ne Olağanüstü Hal-Emek, Barış, Laiklik, 
Demokrasi” pankartı taşındı.

1.40. DİSK’ten Tedi işçilerine 
dayanışma ziyareti

Anayasal haklarını kullanarak sendikalı 
oldukları için işten atılan ve direnişe ge-
çen TEDİ işçilerini, direnişin 17. gününde 
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel 
Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, üye sendikala-
rın merkez ve şube yöneticileri ile üyeleri 
tarafından ziyaret edildi.

1.41. Tedi işçileri Çalışma 
Bakanlığı’nda

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve Limter-İş sendikamı-
zın Genel Başkanı Kanber Saygılı, Limter-
İş sendikamızın Genel Sekreteri Hakkı 
Demiral ve direnişteki TEDİ işçileri, Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman 
Soylu ve Çalışma Genel Müdürü Nurcan 
Önder ile bir görüşme gerçekleştirdi.

31 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştiri-
len görüşmede işyerinde başta sendika 
düşmanlığı olmak üzere pek çok konu-
nun Bakanlık yetkililerine aktarıldığı gö-
rüşmede, direniş öncesi ve sonrasında 
yaşananlar tüm detaylarıyla dile getirildi.

1.42. İşçi sınıfı sanatçısını; Vedat 
Türkali’yi uğurladı

İşçi sınıfının sanatçısı Vedat Türkali, 1 Ey-
lül 2016 tarihinde, Teşvikiye Camisinde 
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düzenlenen cenaze töreniyle sonsuzluğa 
uğurlandı.

Törene Vedat Türkali’nin ailesi ve yakın-
ları, Türkali’nin binlerce mücadele arka-
daşı ve okurlarının yanı sıra Genel Baş-
kan Kani Beko, DİSK eski genel başkanları 
Rıdvan Budak ve Süleyman Çelebi, Genel 
Sekreter Arzu Çerkezoğlu, Yönetim Ku-
rulu üyesi Kanber Saygılı, Sine-Sen Genel 
Başkanı Zafer Ayden, üye sendikaların 
genel merkez ve şube yöneticileri, üye-
leri de katıldı.

1.43. 10 Ekim Ankara katliamında 
yitirdiğimiz barış güvercinleri diğer 
illerde de anıldı

10 Ekim Ankara Katliamı’nın 10. ayında 
Ankara Tren Garı önündeki anma etkin-
liğinin yanı sıra, 11 Ağustos’ta İstanbul, 
Adana ve Mersin’de de anma etkinlikleri 
yapıldı.

1.44. Kemal Nebioğlu unutulmadı

DİSK’in kurucularından ve Gıda-İş sendi-
kamızın ve DİSK’in eski genel başkanla-
rından Kemal Nebioğlu, ölümünün 10. 
yıldönümünde mezarı başında anıldı.

10 Ağustos’ta Zincirlikuyu mezarlığı’ndaki 
törene Kemal Nebioğlu’nun eşi, çocukla-
rı ve torunları, Genel Başkan Kani Beko, 
DİSK önceki dönem genel başkanları Sü-
leyman Çelebi ve Rıdvan Budak, Genel 
Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Genel Başkan 
Yardımcıları Cafer Konca ve Cemal Poy-
raz, Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Safvet 
Yahyaoğlu, Gıda-İş Genel Başkanı Seyit 
Aslan, Cam Keramik-İş Genel Başkanı Bi-
rol Sarıkaş, Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali 
Rıza Küçükosmanoğlu, Sine-Sen Genel 
Başkanı Zafer Ayden, üye sendikaların 
genel merkez ve şube yöneticileri ve 
DİSK’li işçiler katıldı.

1.45. Basın özgürlüğü için dayanışma 
sürüyor

Basın-İş sendikamızın Genel Başkan ve 
Yönetim Kurulu üyesinin de aralarında 
bulunduğu gazetecilerin yargılanması 
devam ederken, 21 Eylül 2016 Çarşamba 
günü “Basın Özgürlüğü İçin Dayanışma 
Buluşması” düzenlendi.

Basın-İş’in düzenlediği Dayanışma Buluş-
masına Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu, 
Basın-İş Genel Başkanı Farun Eren, Basın-
İş Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Düzkan, 
Sine-Sen Genel Başkanı Zafer Ayden ile 
çeşitli meslek örgütleri temsilcileri katıldı. 
Basın ve ifade özgürlüğüne dönük saldı-
rıların tartışıldığı forumda, bu saldırılara 
karşı neler yapılabileceği konuşuldu.

l 22 Eylül 2016 Perşembe günü ise Basın-
İş Genel Başkanı Faruk Eren’in Özgür Gün-
dem gazetesine yönelik baskılara karşı 
dayanışma amacıyla bu gazetenin bir 
günlük Nöbetçi Genel Yayın Yönetmen-
liğini yapmasıyla ilgili duruşması önce-
sinde Çağlayan Adliyesi önünde bir basın 
açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamaya 
Genel Başkanı Kani Beko, Genel Sekreteri 
Arzu Çerkezoğlu, Basın-İş Genel Başkanı 
Faruk Eren, Sine-Sen Genel Başkanı Zafer 
Ayden ve DİSK üyesi sendikaların genel 
merkez yöneticileri ile çeşitli meslek ör-
gütleri temsilcileri katıldı. Basın açıklama-
sından sonra duruşmayı izlemek üzere 
adliye binasına girildi.

1.46. İşçi sınıfı mücadele arkadaşı 
Tarık Akan’a veda etti

16 Eylül 2016 tarihinde yaşamını yitiren 
İşçi sınıfının mücadele arkadaşı Tarık 
Akan, 18 Eylül günü, Harbiye Muhsin Er-
tuğrul Sahnesi’nde düzenlenen törenle 
uğurlandı. 

Törene Tarık Akan’ın ailesi, yakınla-
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rı, dostları ve sevenlerinin yanı sıra 10. 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 
Genel Başkanı Kani Beko, DİSK eski Genel 
Başkanı Süleyman Çelebi, Genel Sekreter 
Arzu Çerkezoğlu, CHP Genel Başkanı Ke-
mal Kılıçdaroğlu, Sine-Sen Genel Başkanı 
Zafer Ayden, DİSK üyesi sendikaların ge-
nel merkez ve şube yöneticileri ile üye 
işçiler katıldı.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde-
ki törenin ardından “Tarık Akan onuru-
muzdur”, “Sarayın değil, halkın sanatçısı” 
sloganlarıyla Teşvikiye Camisine geçildi. 
Burada kılınan cenaze namazının ardın-
dan Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı’na 
defnedildi.

1.47. Faşizme, darbelere ve savaşa 
karşı demokrasi ve barış istiyoruz!

Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği tara-
fından 4 Eylül 2016, Pazar günü, Bakırköy 
Halk Pazarı’nda düzenlenen “Faşizme, 
Darbelere ve Savaşa Karşı Demokrasi ve 
Barış İstiyoruz” mitingine Genel Başkan 
Kani Beko, Yönetim Kurulu üyesi Kanber 
Saygılı, üye sendikaların genel başkanla-
rı, merkez ve şube yöneticileri ile üyeleri 
katıldı.

Savaşa karşı barış talebinin yükseldiği 
miting, Emek ve Demokrasi İçin Güç Birli-
ği ortak metninin okunmasının ardından, 
konserlerle son buldu.

1.48. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Brisa fabrikasını ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Meh-
met Müezzinoğlu, 14 Ekim 2016 tarihinde 
Lastik-İş sendikamızın örgütlü olduğu Ko-
caeli’deki Brisa fabrikasını ziyaret etti.

Genel Başkan Kani Beko, Lastik-İş Genel 
Başkanı Abdullah Karacan, Yönetim Ku-
rulu üyesi ve Lastik İş Genel Sekreteri Ala-

addin Sarı ve Lastik-İş üyesi işçiler ile öğle 
yemeği yiyen Mehmet Müezzinoğlu’na 
Vali Hasan Basri Güzeloğlu, milletvekilleri 
İlyas Çeker ve Mehmet Akif Yılmaz eşlik 
etti.

1.49. DİSK’ten kamu emekçilerinin 
yürüyüşüne destek

KESK “İşimize ve Geleceğimize Sahip 
Çıkıyoruz, Bu Ağır Saldırıyı da Püskür-
teceğiz!” sloganıyla 15 Ekim 2016 tari-
hinde Ankara’da yapılacak miting için 
İstanbul’dan başlattığı yürüyüşe, Ge-
nel Sekreter Arzu Çerkezoğlu da des-
tek verdi.

Haksız yere ve hukuksuz biçimde açığa 
alınan on binlerce emekçinin yaşadığı 
mağduriyetlere dikkat çekmek için üç 
koldan Ankara’ya yürüyen KESK üyeleri-
nin bir yürüyüş kolu da 12 Ekim 2016’da 
İstanbul Kadıköy’den yola çıktı.

Kadıköy Haldun Taner Tiyatrosu önün-
deki yürüyüş kolu uğurlamasına Genel 
Sekreter Arzu Çerkezoğlu’nun yanı sıra 
TMMOB İKK Sekreteri Cevahir Akçelik ile 
CHP İl Başkan Yardımcısı İsmail Polat da 
katılarak destek verdi.

1.50. Birinci yılında Ankara katliamı: 
“Yasaklarla acılar yok sayılamaz!”

2015’te DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafın-
dan düzenlenen “Emek, Barış, Demokra-
si” mitinginde yaşanan katliam 1. yılında 
Ankara’da çeşitli etkinliklerle anıldı. Polis 
saldırılarına rağmen gerçekleştirilen et-
kinliklerde “yasımız da, mücadelemiz de 
sürüyor” denildi.

İlk etkinlik, 9 Ekim 2016, Pazar günü Anka-
ra Karşıyaka Mezarlığında gerçekleştirildi. 
DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim-Der 
tarafından düzenlenen mezarlık anması, 
katliamda hayatını kaybeden barış gü-
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vercinleri anısına saygı duruşuyla başla-
dı. Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu, Ge-
nel Başkan Yardımcısı Cafer Konca, DİSK 
üyesi sendikaların merkez yöneticileri ve 
üyelerinin de katıldığı anma etkinliğinde 
DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Gör-
gün bir konuşma yaptı. 

1.51 DİSK Korosu kuruluyor!

DİSK 50. yılına girerken örgütlülüğü, çok-
sesliliği ve direnişi sanat kulvarında da 
hayata geçireceği bir koro kurmayı he-
defledi. İşçi marşlarını ve dünya halkla-
rının şarkılarını seslendirecek olan ko-
ronun Türkiye’de ve dünyada emeğin, 
birliğin, DİSK’in sesi olması amaçlandı.

Soprano, alto, tenor ve bas seslerinin bu-
lunduğu 40 kişiden oluşan koroya yeni 
üyelerin alınması amacıyla 20-23 Ekim 
2016 tarihleri arasında Beşiktaş’taki DİSK 
Genel Merkezi’nde seçmeler yapıldı.

1.52. 10 Ekim katliamı davasının ilk 
duruşması yapıldı

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin 10 Ekim 
2015 tarihinde Ankara’da düzenlediği 
“Emek, Barış ve Demokrasi” mitingine 
yönelik IŞİD saldırısında 101 kişi hayatını 
kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. 10 
Ekim Ankara Katliamının ilk duruşması 
8 Kasım 2016 Ankara 4’üncü Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde başladı. 

Duruşmaya katliamda yaşamını kaybe-
denlerin aileleri, patlamadan yaralı kurtu-
lanlar, DİSK, KESK, TMMOB, TTB başkanları, 
BM İşkenceyi Önleme Komitesi temsilcisi, 
siyasi partilerden başkan ve milletvekil-
leri ile yurtdışından parlamenterler, gaze-
teciler ve hukukçular katıldı.

1.53. Emek ve meslek örgütleri 
Cumhuriyet için dayanışma nöbetinde

Emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri 

Cumhuriyet gazetesine yönelik gözaltı-
lara karşı dayanışma amacıyla gazeteyi 
ziyaret etti.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, Veteriner He-
kimler Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacı-
lar Odası, Serbest Muhasebeciler ve Mali 
Müşavirler Odası’nın aralarında olduğu 
Emek ve Meslek örgütlerinin yöneticileri 
gazetenin merkez binasında Cumhuriyet 
gazetesi emekçilerini 31 Ekim 2016 da 
ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan 
TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel 
dayanışma duygularını iletti.

1.54. Rıza Kuas unutulmadı

Türkiye işçi sınıfı hareketinin unutulmaz 
önderlerinden, DİSK kurucusu ve Lastik-
İş sendikamız Onursal Genel Başkanı Rıza 
Kuas ölümünün 35. yılında anıldı.

28 Ekim 2016, Cuma günü saat 11:30’da 
Edirnekapı Hava Şehitliği’ndeki mezarı 
başında Lastik-İş Sendikamız tarafından 
düzenlene törene DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çer-
kezoğlu, Nakliyat İş Genel Başkanı Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu, Cam Keramik İş Ge-
nel Başkanı Birol Sarıkaş, Sine Sen Genel 
Başkanı Zafer Ayden, Rıza Kuas’ın torunu 
Gaye Kuas, DİSK’in kurucu Genel Başkanı 
Kemal Türkler’in kızı Nilgün Türkler Soy-
dan ve DİSK üyesi sendikaların genel mer-
kez, şube yöneticileri ile işçiler katıldı.

1.55. DİSK’ten Nakliyat İş üyesi 
Medlog işçilerine ziyaret

Sendikalı oldukları için işten çıkarılan 
Nakliyat-İş üyesi MSC-Medlog işçilerinin 
direnişlerinin 53. gününde kitlesel 25 
Ekim 2016 bir ziyaret gerçekleştirildi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Ge-
nel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Nakliyat-İş 
Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, 
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Cam Keramik-İş Genel Başkanı Birol Sarı-
kaş, Sine-Sen Genel Başkanı Zafer Ayden, 
Lastik-İş Yönetim Kurulu üyesi Muharrem 
Özen, Enerji-Sen Genel Sekreteri Süley-
man Keskin, Emekli Sen Yönetim Kurulu 
üyesi Rahime İldemir Bayrak, DİSK üyesi 
sendikaların genel merkez ve şube yöne-
ticileri, üyeleri ile Bakırköy Belediyesi’nde 
çalışan #Direnİşçi Genel-İş üyesi işçilerin 
katıldığı ziyaret, MSC-Medlog işçilerinin 
direnişlerini sürdürdükleri Zincirlikuyu 
Medlog binası önünde gerçekleşti.

1.56. DİSK-KESK-TMMOB-TTB heyeti 
Şirvan’da

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB başkanlarından 
oluşan heyet, Siirt’in Şirvan Maden köyün-
de bakır maden ocağında meydana gelen 
katliam sonrası 24 Kasım 2016 tarihinde 
bölgeye bir ziyaret gerçekleştirdi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş 
Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TTB Mer-
kez Konseyi Başkanı Raşit Tükel’in yanı 
sıra ve DİSK İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Dairesi Başkanı Kanber Saygılı, Dev Ma-
den Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün 
ve diğer kurumların temsilcilerinden 
oluşan heyet, katliamın yaşandığı ma-
den ocağında incelemelerde ve temas-
larda bulundu. 

1.57. DİSK’ten Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu’na ziyaret

DİSK Yönetim Kurulu ve sendikalarımızın 
genel başkanlarından oluşan bir heyet, 17 
Kasım 2016 tarihinde, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nu 
ziyaret etti.

Müezzinoğlu’nun Bakanlık görevine gel-
mesi nedeniyle gerçekleşen ziyarette işçi 
sınıfının acil talepleri ve beklentilerini içe-

ren bir dosya sunuldu.

Ziyarete Genel Başkan Kani Beko, Genel 
Sekreter Arzu Çerkezoğlu, Genel Başkan 
Yardımcısı Cafer Konca, Yönetim Kuru-
lu üyeleri Alaaddin Sarı ve Mustafa Saf-
vet Yahyaoğlu, üye sendikalarımızdan 
Bank-Sen Genel Başkanı Duygu Çalışkan, 
BTO-Sen Genel Başkanı Ayvaz Şeker, Cam 
Keramik-İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş, 
Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun 
Görgün, Emekli-Sen Genel Başkanı Veli 
Beysülen, Enerji-Sen Genel Başkanı Meh-
met Şirin Gürbüz, Genel-İş Genel Başkanı 
Remzi Çalışkan, Güvenlik-Sen Genel Baş-
kanı Serdar Aslan, Gıda-İş Genel Başkanı 
Seyit Aslan, Sosyal-İş Genel Başkanı Metin 
Ebetürk, Tekstil Genel Başkan Yardımcısı 
Nuri Toprak katıldı.

DİSK heyeti toplantıda, kıdem tazminatı 
hakkına dokunulmaması, taşerona kad-
ro, zorunlu BES, sendikal hak ve özgür-
lükler, işsizlik ve ekonomik duruma dair 
görüşlerini Bakan’a iletti.

1.58. DİSK “Asgari Ücret Gerçekleri”ni 
açıkladı

DİSK’in “Asgari Ücret Gerçekleri”ni açık-
ladığı basın toplantısı 8 Aralık 2016 Per-
şembe günü, Taksim Hill Otel’de yapıldı.

Basın toplantısına Genel Başkan Kani 
Beko, Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu, 
Genel Başkan Yardımcısı Cafer Konca ve 
Yönetim Kurulu üyesi Alaaddin Sarı’nın 
yanı sıra sendikalarımızın genel başkan-
ları, şube başkanları, genel merkez ve 
şube yönetim kurulu üyeleri, çok sayıda 
basın emekçisi ve akademisyen katıldı.

1.59. Ücret asgari, eşitsizlik azami! 
Asgari ücret geçim ücreti olsun!

DİSK Yönetim Kurulu’nun “Asgari Ücret” 
konusuna ilişkin DİSK’in görüşlerini açık-
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lamak üzere 29 Kasım 2016 tarihinde 
DİSK Genel Merkezi’nde bir basın toplan-
tısı düzenlendi.

Açıklamaya Genel Başkan Kani Beko, Ge-
nel Sekreter Arzu Çerkezoğlu, Genel Baş-
kan Yardımcısı Cemal Poyraz, Yönetim 
Kurulu üyeleri Alaaddin Sarı ve Kanber 
Saygılı’nın yanı sıra DİSK üyesi sendikala-
rın genel başkan ve genel merkez yöne-
ticileri, şube yöneticileri ve işçiler katıldı.

1.60. Abdullah Baştürk’ü mezarı 
başında andık

DİSK genel başkanlarından Abdullah Baş-
türk, ölümünün 25. yılında mezarı başında 
düzenlenen törenle anıldı. 21 Aralık 2016 
tarihinde düzenlenen törene eşi Ayten 
Hanım, oğlu Bülent Baştürk’ün yanı sıra 
Genel Başkan Kani Beko, Yönetim Kuru-
lu üyeleri, DİSK üyesi sendikaların genel 
başkanları, merkez ve şube yöneticileri, 
işyerlerinden temsilciler ile çok sayıda 
DİSK’li ve mücadele arkadaşları katıldı.

1.61. “Bu ülke bu tabloyu hak 
etmiyor”

İstanbul Dolmabahçe’de 44 kişinin katle-
dilmesinin ardından Genel Sekreterimiz 
Arzu Çerkezoğlu, DİSK eski Genel Başkanı 
Rıdvan Budak, DİSK İstanbul Bölge Tem-
silcisi Adil Çiftçi, DİSK’e üye sendikalarımı-
zın merkez ve şube yöneticileri ile DİSK’li 
işçilerin katıldığı anma etkinliği, 13 Aralık 
2016 Salı saat 12.30’da Dolmabahçe Camii 
önünde toplanılmasıyla başladı.

Katliamın gerçekleştiği alana yürüyen ve 
burada saygı duruşunda bulunan DİSK 
adına açıklamayı Genel Sekreteri Arzu 
Çerkezoğlu yaptı.

1.62. DİSK’ten asgari ücret eylemleri: 
2000 net!

DİSK Yönetim Kurulu’nun 2017 yılı asgari 

ücreti tespitine ilişkin görüş ve önerilerini 
açıklamasının ardından Türkiye’nin dört 
bir yanında “Asgari Ücret 2.000 Net!” ey-
lemleri düzenlendi.

DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Günay 
Ayaz, DİSK Trakya Bölge Temsilcisi Salim 
Şen, DİSK Akdeniz Bölge Temsilcisi Cemal 
Aybar, DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi 
Hüseyin Yaşar Gündoğdu, DİSK Gaziantep 
Bölge Temsilcisi Ali Güdücü, DİSK Kayseri 
Bölge Temsilcisi Cumali Sağlam, DİSK Ka-
radeniz Bölge Temsilcisi Fahrettin Çetin-
kaya düzenledikleri basın toplantılarıyla 
asgari ücrete ilişkin DİSK’in görüşlerini 
açıkladılar.

Basın toplantılarına DİSK üyesi sendikala-
rın yanısıra meslek odaları ve demokratik 
kitle örgütleri temsilcileri de katıldı.

2) 2017 YILI ETKİNLİKLERİ

2.1. Memleketin ve işçilerin geleceği 
için hayır!

16 Nisan 2017 Anayasa değişikliği re-
ferandumuna ilişkin DİSK’in görüşlerini 
açıklamak üzere 7 Şubat 2017 tarihinde 
İstanbul’da bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Genel Başkan Kani Beko, DİSK 
eski Genel Başkanları Rıdvan Budak ve 
Süleyman Çelebi, Genel Sekreter Arzu 
Çerkezoğlu, Genel-İş Genel Başkanı Rem-
zi Çalışkan, Bank-Sen Genel Başkanı Duy-
gu Çalışkan, Basın-İş Genel Başkanı Faruk 
Eren, Cam Keramik-İş Genel Başkanı Birol 
Sarıkaş, Gıda İş-Genel Başkanı Seyit As-
lan, Sine-Sen Genel Başkanı Zafer Ayden, 
Lastik-İş Yönetim Kurulu üyesi Muharrem 
Özen, DİSK eski Genel Başkan Yardımcı-
sı Celal Ovat ve DİSK üyesi sendikaların 
genel merkez ve şube yöneticileri katıldı.

Bu basın toplantısının ardından, ülke ge-
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nelinde “Hayır” kampanyası çerçevesinde 
çeşitli etkinlikler düzenlendi;

l 24 Şubat 2017 tarihinde Muğla’da dü-
zenlenen etkinliğe Genel Başkan Kani 
Beko, Genel Başkan Yardımcı Cafer Kon-
ca, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin 
Gümüş, Yatağan Belediye Başkanı Hasan 
Haşmet Işık, Genel-İş Örgütlenme Daire 
Başkanı Taner Şanlı, Genel-İş Muğla Şube 
Başkanı Uzay Kocabaş’ın yanı sıra Muğ-
la’daki emek ve meslek örgütlerinin tem-
silcileri katıldı.

l 28 Şubat 2017 tarihinde DİSK üyesi iş-
çiler Eskişehir’de gerçekleştirilen bir basın 
açıklamasıyla Anayasa referandumunda 
tüm işçileri hayır demeye çağırdı. Basın 
açıklamasının öncesinde Eskişehir Tepe-
başı Belediyesi ile DİSK Genel İş sendika-
sı arasındaki toplu sözleşme töreni ger-
çekleşti. Toplu İş Sözleşmesi DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko ve Tepebaşı Belediye 
Başkanı Ahmet Ataç tarafından imzala-
nırken, DİSK Genel İş Bursa Şube Başkanı 
Selahattin Atak ve temsilciler de törende 
yer aldı. 

l 12 Mart 2017 tarihinde Didim Bele-
diyesi Düğün Salonu’nda gerçekleşen 
“Türkiye’nin Geleceği için Didim Hayır Di-
yor” başlıklı etkinliğe Genel Başkan Kani 
Beko ve EMEP Genel Başkanı Selma Gür-
kan katıldı.

l 23 Mart 2017 tarihinde Tuzla da topla-
nan DİSK’liler, “Başkanlık mı, kıdem taz-
minatı mı? Tercih senin” başlıklı bildirile-
rin dağıtımını yaptı. Bildiri dağıtımından 
sonra bir açıklama yapan Genel Sekreter 
Arzu Çerkezoğlu, “Referandumda işçilerin 
gücünü gösterelim” dedi. 

l 24 Mart 2017 tarihinde sağlık emek 
meslek örgütleri, Türk Tabipleri Birliği 
(TTB) toplantı salonunda bir basın toplan-

tısı düzenledi. “Toplumsal sağlığımız için 
referandumda HAYIR diyoruz” başlığıyla 
yapılan toplantıya DİSK Genel Sekreteri 
ve Dev Sağlık İş Genel Başkanı Arzu Çer-
kezoğlu da katıldı. 

l 27 Mart 2017 tarihinde DİSK tarafından 
İstanbul, Kadıköy’de bir etkinlik gerçek-
leştirildi. Etkinliğe Genel Sekreter Arzu 
Çerkezoğlu, Yönetim Kurulu üyesi Kan-
ber Saygılı, DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi 
Adil Çiftçi, DİSK’e üye sendikaların şube 
yöneticileri ile çok sayıda DİSK üyesi işçi 
katıldı. 

l 29 Mart 2017 tarihinde Giresun’da gıda 
işçileri başta olmak üzere DİSK’lilerin re-
ferandumda hayır demek için bir araya 
geldi. Toplantıya katılan Genel Başkan 
Kani Beko yapılmak istenen Anayasa de-
ğişikliği ile Cumhurbaşkanı’nın OHAL ilan 
edebileceğini ve KHK ile memleketi yö-
netebileceğini belirtti.

l 4 Nisan 2017 tarihinde “İşçilerin Hayırlı 
Buluşmaları” başlıklı etkinliklerin bir ye-
nisi Adana’da gerçekleşti. DİSK Çukurova 
Bölge Temsilciliği’nin düzenlediği panel 
Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür 
Merkezi’nde yapıldı. Panelde Genel Baş-
kan Kani Beko, CHP Parti Sözcüsü Selin 
Sayek Böke ve CHP Genel Başkan Yardım-
cısı Veli Ağbaba konuştu.

l 4 Nisan 2017 tarihinde İstanbul, Maltepe 
Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen “İşçilerin Hayırlı Buluşması”na 
Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu, DİSK İs-
tanbul Bölge Temsilcisi Adil Çiftçi, Genel-İş 
sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Taner 
Şanlı, Genel-İş sendikası Eğitim Daire Baş-
kanı Mahmut Şengül ve şube yöneticileri 
ile yüzlerde DİSK üyesi işçi katıldı. 

l 5 Nisan 2017 tarihinde “İşçilerin Hayır 
Buluşmaları” çerçevesinde Mersin; Yeni-
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şehir Atatürk Kültür Merkezinde bir pa-
nel gerçekleştirildi. Panelde Genel Başkan 
Kani Beko ve Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Mersin Milletvekili Fikri Sağlar işçi-
lere seslendi. Çok sayıda işçinin katıldığı 
panel öncesinde Yenişehir Belediyesi ile 
Genel-İş Sendikası arasında toplu iş söz-
leşmesi imza töreni yapıldı. 

l 6 Nisan 2017 tarihinde İstanbul, 
Mecidiyeköy’de hayır bildirileri dağıtıl-
dı. Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı, 
DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Adil Çiftçi, 
DİSK üyesi sendikaların genel başkanları, 
merkez ve şube yöneticileri ile çok sayı-
da DİSK’linin katıldığı bildiri dağıtımı sa-
bah işe gidiş saatlerinde başladı. DİSK’in 
“Memleketin ve İşçilerin Geleceği için Ha-
yır”, “Başkanlık mı, Kıdem Tazminatı mı?” 
ve “Başkanlık mı, kadro mu?” başlıklı bil-
dirileri büyük ilgi uyandırdı. 

l 12 Nisan 2017 tarihinde İstanbul, 
Ataşehir’de kitlesel bir basın açıklaması 
yapıldı. Basın açıklamasına Genel Başkan 
Kani Beko, CHP İstanbul Milletvekili ve PM 
Üyesi Gamze Akkuş İlgezdi ile birlikte çok 
sayıda DİSK üyesi işçi katıldı.

2.2. Shangi-La otelinde sendikalı işçi 
kıyımı

İstanbul, Beşiktaş’taki Shangri-La otelin-
de çalışan turizm işçilerinin Dev Turizm-İş 
sendikasına üye oldukları için işten çıka-
rılmaları üzerine 13 Nisan 2017 tarihinde 
DİSK Genel Merkezinde bir basın açıkla-
ması yapıldı. Açıklamaya Genel Başkan 
Kani Beko, Genel Sekreter Arzu Çerke-
zoğlu ve Dev Turizm-İş Örgütlenme Daire 
Başkanı Ali Karabudak da katıldı. 

2.3. DİSK akademi susturulamaz 
diyenlerin yanında 

Üniversitelerde akademisyenlere yönelik 
işten çıkarmalara karşı tepki gösterilmesi 

amacıyla 10 Mayıs 2017 tarihinde Mar-
mara Üniversitesi Göztepe Kampüsü giriş 
kapısında bir basın toplantısı düzenlendi. 
Toplantıya Yönetim Kurulu üyesi Kanber 
Saygılı, Gıda-İş sendikası Genel Başkanı 
Seyit Arslan, Sine-Sen Genel Başkanı Zafer 
Ayden, DİSK üyesi sendikaların merkez 
ve şube yöneticileri ile çok sayıda DİSK’li 
katıldı.

2.4. Kıdem tazminatı hakkımızı 
koruyacağız

Kıdem Tazminatı konusunda hükümetin 
attığı adımlara ve medyada sürdürülen 
manipülatif kampanyaya ilişkin 31 Mayıs 
2017 tarihinde DİSK Genel Merkezi’nde 
bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Genel Başkan Kani Beko, Ge-
nel Sekreter Arzu Çerkezoğlu, Genel Baş-
kan Yardımcıları Cafer Konca ve Cemal 
Poyraz, Yönetim Kurulu üyeleri Alaaddin 
Sarı, Kanber Saygılı ve Mustafa Safvet 
Yahyaoğlu, DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi 
Adil Çiftçi, DİSK üyesi sendikaların genel 
başkanları, genel merkez ve şube yöne-
tim kurulu üyeleri katıldı.

2.5. Kıdem tazminatı hakkı için eş 
zamanlı eylemler: Bu daha başlangıç!

DİSK Yönetim Kurulu’nun kıdem tazmina-
tı konusunda almış olduğu eylem kararı 
doğrultusunda 07 Haziran 2017 tarihinde 
Türkiye’nin dört bir yanında eş zamanlı 
basın açıklamaları yapıldı. 

“Kıdem tazminatı iş güvencemizdir, do-
kunma” pankartlarının açıldığı basın açık-
lamalarından farklı iş kollarından işçiler 
buluşurken, çeşitli emek/meslek örgütle-
ri, siyasi partiler ve emek dostları DİSK’in 
taleplerine destek verdi. 

2.6. DİSK adalet nöbetinde

CHP İstanbul Milletvekili Enis 
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Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardın-
dan Maçka Parkı’nda başlatılan “Adalet 
Nöbetine’’ DİSK destek verdi. 18 Haziran 
2017 tarihinde, nöbetin dördüncü günün-
de Genel Başkan Kani Beko, DİSK İstan-
bul Bölge Temsilcisi Adil Çiftçi, DİSK üyesi 
sendikaların genel merkez ve şube yöne-
ticileriyle DİSK’li işçiler, Maçka Demokra-
si Parkı’nın Harbiye girişinde toplanarak, 
nöbetin tutulduğu alana sloganlarla yü-
rüyüş gerçekleştirdi. 

2.7. DİSK adalet yürüyüşüne katıldı

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tu-
tuklanması üzerine başlatılan Adalet Yü-
rüyüşünün 6. Gününde, 21 Haziran 2017 
tarihinde DİSK de yürüyüş kortejindeki 
yerini aldı. “Adalet halkın ekmeğidir, işçi-
lerin geleceğidir” diyen DİSK, işçilerin tale-
bini adalet yürüyüşüne taşıdı. 

2.8. Üçlü Danışma Kurulu 
toplantısında kıdem tazminatı hakkını 
savunduk

Üçlü Danışma Kurulu Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla 4 Tem-
muz 2017 tarihinde kıdem tazminatı ko-
nusunu görüşmek üzere toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Meh-
met Müezzinoğlu ile işçi ve işveren kuru-
luşlarının temsilcilerinin hazır bulunduğu 
toplantıda, aylardır gündemde tutulan 
ve basında çok farklı spekülasyonlara 
konu olan kıdem tazminatı fonu konu-
sunda hiçbir resmi hazırlığın olmadığı 
görüldü. Milyonlarca çalışan için son de-
rece önemli bir konuda basında yer alan 
manipülatif haber ve yazıların varlığına 
karşın hazırlanmış bir taslağın olmaması 
taraflarca eleştirildi. Bakanlık toplantıya 
hiçbir somut öneri ve taslak sunmadı. Ba-
kanlık taslak sunma yerine tarafları dinle-
mekle yetindi. 

2.9. Unutulmaz başkanlarımızı andık

l 19 Temmuz 2017 tarihinde Sosyal İş 
sendikamızın unutulmaz Genel Başkanı 
Özcan Kesgeç’i,

l 22 Temmuz 2017 tarihinde DİSK’in Ku-
rucu Genel Başkanı ve işçi sınıfının unu-
tulmaz önderi Kemal Türkler’i,

l 24 Temmuz 2017 tarihinde DİSK Genel 
Başkan Vekili ve Genel-İş sendikası Genel 
Başkanlarından İsmail Hakkı Önal’ı,

l 25 Temmuz 2017 tarihinde İlerici Deri-
İş Genel Başkanı Kenan Budak’ı,

l 28 Temmuz 2017 tarihinde DİSK Genel 
Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Genel Baş-
kanı Mahmut Seren’i,

l 10 Ağustos 2017 tarihinde DİSK ku-
rucularından, DİSK ve Gıda-İş eski Genel 
Başkanlarından Kemal Nebioğlu’nu,

l 27 Ekim 2017 tarihinde DİSK kurucula-
rından, Lastik-İş Genel Başkanı Rıza Kuas,

l 21 Aralık 2017 tarihinde DİSK ve Genel-
İş Genel Başkanı Abdullah Baştürk mezar-
ları başında yapılan törenlerde andık.

2.10. “OHAL değil, demokrasi ve 
adalet istiyoruz!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ve 
TTB II. Başkanı Sinan Adıyaman‘ın katıldı-
ğı basın toplantısı, 26 Temmuz 2017 ta-
rihinde TÜM BEL-SEN Genel Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. 

2.11. DİSK’ten vicdan ve adalet 
nöbetine ziyaret 

4 Ağustos 2017 tarihinde Yönetim Kurulu 
üyesi Kanber Saygılı, DİSK İstanbul Bölge 
Temsilcisi Adil Çiftçi, DİSK’e üye sendika-
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ların genel başkanları, merkez yöneticile-
ri ile DİSK üyesi işçiler “vicdan ve adalet 
nöbeti”ne katıldı.

2.12. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den 
vicdan ve adalet nöbetine destek 

Gündoğdu Meydanı’ndaki nöbetin son 
gününde 21 Ağustos 2017 tarihinde Ge-
nel Başkanı Kani Beko, KESK Genel Baş-
kanı Aysun Gezen, TMMOB Başkanı Emin 
Koramaz, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başka-
nı Prof. Dr. Raşit Tükel ve Konak Belediye 
Başkanı Sema Pektaş tarafından ziyaret 
edildi. 

2.13. Cumhuriyet için Silivri’deydik 

DİSK Yönetimi, Cumhuriyet gazetesi yö-
netici ve yazarlarının yargılandığı dava-
nın ikinci duruşmasını takip etmek için 
Silivri Cezaevi’ne gitti. Genel Başkanı Kani 
Beko, Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu, 
DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Adil Çiftçi 
ve Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren’in 
katıldığı duruşma 11 Eylül 2017 tarihinde, 
Silivri Cezaevi Kampüsü içindeki duruşma 
salonunda yapıldı. Duruşma öncesi ga-
zetecilerin tutuklu arkadaşları için basın 
açıklaması yapmasına izin verilmedi. Ba-
sın açıklaması metnini, gazetecileri tem-
silen milletvekilleri okudu.

2.14. İşçi sınıfını Tarık Akan’ı 
unutmadı! 

16 Eylül 2017 tarihinde Tarık Akan’ın Bakır-
köy’deki mezarı başında düzenlenen anma 
törenine Akan’ın ailesi, dostları ve sevenle-
rinin yanı sına Genel Başkanı Kani Beko, Ge-
nel Sekreter Arzu Çerkezoğlu, DİSK İstanbul 
Bölge Temsilcisi Adil Çiftçi, üye sendikaların 
yöneticileri ile DİSK li işçiler katıldı. 

2.15. Gerici eğitime hayır! 

17 Eylül 2017 tarihinde, Kartal Meydanı’nda 
binlerin katıldığı mitingde “gerici eğitime 

hayır” denildi. Genel Başkanı Kani Beko, 
Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı ve 
DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Adil Çiftçi’nin 
de katıldığı mitingde, binlerce kişi gerici 
müfredata tepkisini gösterdi. 

2.16. Cumhuriyet için #özgürlükgünü 

DİSK Yönetimi, 25 Eylül 2017 tarihinde 
Cumhuriyet Davası’nın 3. duruşması ön-
cesinde Çağlayan Adliyesi önünde düzen-
lenen basın açıklamasına katıldı. Yönetim 
Kurulu üyesi Kanber Saygılı, DİSK İstanbul 
Bölge Temsilcisi Adil Çiftçi, Basın-İş Genel 
Başkanı Faruk Eren, Sine-Sen Genel Baş-
kanı Zafer Ayden ve DİSK Koordinatörü 
Hakan Koçak’ın katıldığı basın açıklama-
sında, Cumhuriyet Davası Koordinasyonu 
adına açıklamayı Basın-İş Genel Başkanı 
Faruk Eren okudu.

2.17. DİSK’ten “korkusuzca direnen” 
işçilere ziyaret! 

DİSK yönetimi Sosyal-İş sendikamızın ör-
gütlendiği Kod-A Bilişim’de işverenin baş-
lattığı saldırılara karşı işyeri önünde süren 
oturma eylemini 12 Ekim 2017 tarihinde 
ziyaret etti. 

Sosyal-İş üyesi 9 işçinin işten atılması ve 
anayasal haklarına yönelik saldırılara kar-
şı sürdürdüğü direnişe yapılan ziyarete 
Genel Başkan Kani Beko, Genel Sekreter 
Arzu Çerkezoğlu, Yönetim Kurulu üyesi 
Kanber Saygılı, DİSK üyesi sendikaların 
genel merkez ve şube yöneticileri ve 
DİSK’li işçilerin yanı sıra siyasi parti ve kit-
le örgütlerinin temsilcileri katıldı. 

2.18. Kadıköy’de kitlesel 10 Ekim 
anması

10 Ekim Katliamın da hayatını kaybeden-
ler için 10 Ekim 2017 tarihinde akşam sa-
atlerinde Kadıköy Rıhtım da düzenlenen 
anmaya yüzlerce kişi katıldı. 
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Anma töreninde bir konuşma yapan Ge-
nel Başkan Kani Beko, “bu faşist diktatör-
lüğe karşı birleşmeliyiz” dedi. 

2.19. Zonguldak’ta Eren Enerji 
işçileriyle dayanışma 

Enerji-Sen üyesi olduktan sonra işten 
çıkarılan Eren Enerji işçileri, 18 Ekim 
2017 tarihinde Zonguldak’taki Madenci 
Heykeli’nde basın toplantısı düzenledi. 
Toplantıya Genel Sekreter Arzu Çerkezoğ-
lu, Enerji-Sen Genel Sekreteri Süleyman 
Keskin, Genel-İş Zonguldak Şube başkanı 
Enis Dizdaroğlu, KESK üye ve yöneticileri, 
Genel Maden İşçileri Sendikası yöneticile-
ri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

2.20. “OHAL değil, demokrasi 
istiyoruz” 

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından baş-
latılan “OHAL Değil, Demokrasi İstiyoruz” 
kampanyası, 3 Kasım 2017 tarihinde Çağ-
daş Sanatlar Merkezi’nden gerçekleştiri-
len ortak basın toplantısıyla kamuoyuna 
açıklandı. Dört örgüt adına DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko’nun okuduğu ortak 
basın açıklamasına çok sayıda milletveki-
li, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü 
temsilcisi de katılarak destek verdi. 

2.21. Asgari ücret fedakarlık ücreti 
değildir! #asgariücret2300net 

DİSK’in 2018 asgari ücreti ile ilgili görüş-
lerini ve taleplerini duyurduğu basın top-
lantısı 8 Aralık 2017 tarihinde DİSK Genel 
Merkezinde yapıldı.

Basın toplantısına Genel Başkan Kani 
Beko, Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu, 
Genel Başkan Yardımcısı Cafer Konca ve 
Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı’nın 
yanı sıra sendikalarımızın genel başkanla-
rı, şube başkanları, genel merkez ve şube 
yönetim kurulu üyeleri ve işçiler katıldı. 

2.22. Taşeron işçilere ayrımsız-
koşulsuz kadro! 

DİSK’in taşerona kadro gündemiyle ilgi-
li görüşlerini ve taleplerini duyurduğu 
basın toplantısı 14 Aralık 2017 tarihinde 
DİSK Genel Merkezinde yapıldı. Basın top-
lantısına Genel Başkan Kani Beko, Genel 
Sekreter Arzu Çerkezoğlu, Genel Başkan 
Yardımcısı Cafer Konca ve Yönetim Kuru-
lu üyesi Kanber Saygılı’nın yanı sıra sen-
dikalarımızın genel başkanları, şube baş-
kanları, genel merkez ve şube yönetim 
kurulu üyeleri ve çok sayıda işçi katıldı.

2.23. İstanbul’da “OHAL değil 
demokrasi” forumu 

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfe-
derasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sen-
dikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 
ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) yürüt-
tüğü “OHAL değil, demokrasi istiyoruz” 
kampanyası kapsamında İstanbul’da bir 
forum düzenlendi.

18 Aralık 2017 tarihinde Karaköy’de bu-
lunan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi’nde gerçekleştirilen forumda, 
OHAL’in yarattığı tahribat gözler önüne 
serildi, OHAL’in derhal kaldırılması ge-
rektiği vurgulandı. OHAL rejimine karşı 
ortak mücadele vurgusunun öne çıktığı 
forumda, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ra-
şit Tükel, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet 
Bozgeyik ve TMMOB İstanbul İl Koordi-
nasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Cevahir Efe 
Akçelik birer konuşma yaptı. 

2.24. İşçi sınıfının evladı Celal Ovat’ı 
kaybettik 

DİSK eski Genel Başkan Yardımcısı ve 
Gıda-İş sendikamızın eski Genel Başka-
nı Celal Ovat, 13 Aralık 2017 tarihinde 
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aramızdan ayrıldı. Ömrünü işçi sınıfının 
mücadelesine adayan Ovat için ilk tören, 
evi gibi gördüğü DİSK Genel Merkezinin 
önünde gerçekleştirildi. 14 Aralık 2017 
tarihinde DİSK Genel Merkezi önünde dü-
zenlenen cenaze törenine Ovat’ın ailesi, 
sevenleri ve mücadele arkadaşlarının 
yanı sıra Genel Başkan Kani Beko, Genel 
Sekreter Arzu Çerkezoğlu, Yönetim Kuru-
lu üyeleri, DİSK’in önceki dönemlerde gö-
rev alan yöneticileri, DİSK üyesi sendika-
ların genel başkanları, yöneticileri ile çok 
sayıda DİSK’li işçi katıldı.

3) 2018 YILI ETKİNLİKLERİ

3.1. DİSK 51. yılını kutladı 

Konfederasyonumuzun 51. kuruluş yıldö-
nümü 13 Şubat 2018 tarihinde Sosyal-İş 
sendikamıza üye oldukları için işten çıka-
rılan Kod-A işçilerinin “direniş sokağında” 
kutlandı.

134 gündür işleri, aşları, hakları, gelecek-
leri için direnen Kod-A işçilerinin direniş 
çadırı, DİSK’lilere ve DİSK dostlarına ev 
sahipliği yaptı. Yapılan konuşmalarında 
ardından DİSK korosunun eşliğinde işçi 
marşları söylendi.

3.2. DİSK Şişli’de emeklilerle buluştu 

Emekliler 14 Mart 2018 tarihinde 
İstanbul’da bir araya geldi. Şişli Belediye-
si Emekliler Evi’nde gerçekleşen etkinliğe 
Genel Başkan Kani Beko, Şişli Belediye 
Başkanı H. Hayri İnönü, Emekli-Sen Genel 
Başkanı Veli Beysülen, Emekli Sen Genel 
Sekreteri Nevin Kızılöz, CHP Şişli İlçe Başka-
nı Veli Çelik ve çok sayıda emekli katıldı.

3.3. Kadıköy’de 1 Mayıs çağrısı yapıldı 

1 Mayıs Tertip Komitesi ve 1 Mayıs 
bileşenleri, 13 Nisan 2018 tarihinde 
Kadıköy’de bir basın açıklaması ve toplu 

bildiri dağıtımı ile “eşitlik, özgürlük, barış 
ve demokrasi için”, “emeğimiz ve ülke-
miz” için 1 Mayıs’a çağrı yaptı.

3.4. İşsizler, geçinemeyenler     haydi 
1 Mayıs’a! 

DİSK-AR’ın her ay açıkladığı işsizlik ve is-
tihdam raporu, 18 Nisan 2018 tarihinde 
İŞKUR önünde açıklandı. Genel Başkan 
Kani Beko tarafından yapılan açıklamada 
“İstihdam Seferberliği”nin işe yaramadığı, 
aksine kayıtdışı istihdamı patlattığı belir-
tildi ve tüm işsiz buluşmaya çağrıldı.

3.5. 1 Mayıslarda yitirdiğimiz 
arkadaşlarımızı andık 

1 Mayıs 2018 Komitesi 1 Mayıs İşçi Sını-
fının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Da-
yanışma Günü’nde katledilen emekçile-
ri anmak amacıyla 29 Nisan’da Taksim 
Kazancı Yokuşu, Şişhane ve Kadıköy’de 
anma etkinlikleri gerçekleştirdi.

29 Nisan 2018 tarihinde; İstanbul, Taksim 
Kazancı Yokuşunda 1 Mayıs 1977’de, İs-
tanbul, Şişhane’de 1 Mayıs 1989’de yaşa-
mını yitirenler anıldı.

Anma etkinliklerine Genel Sekreter Arzu 
Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanları 
Aysun Gezen ve Mehmet Bozgeyik, TTB 
Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel ve 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz da katıldı. 

3.6. 2018 1 Mayıs’ına emeğin 
demokrasi seferberliği damgasını vurdu 

Türkiye’nin dört bir yanındaki yaygın, 
kitlesel, coşkulu 1 Mayıs Birlik Mücadele 
ve Dayanışma günü kutlamalarında mey-
danlarda buluşan milyonlar, demokrasi 
talebini yükselterek, güzel günlerin eme-
ğin eseri olacağını gösterdi. 

İstanbul son yılların en görkemli 1 Mayıs 
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kutlamasına ev sahipliği yaptı. DİSK adına 
konuşmayı Genel Sekreter Arzu Çerke-
zoğlu yaptı. 

Uluslararası sendikal hareketin temsil-
cileri de Maltepe’deydi. ETUC Genel Sek-
reter Özel Danışmanı Patrick Itschert ve 
ITUC İnsan ve Sendikal Haklar Dairesi Mü-
dürü Jeroen Beirnaert, mitinge gelenleri 
selamladı.

Genco Erkal, Nazım’ın dizelerini yüz bine 
yakın katılımcı ile buluşturdu: “Bir çocu-
ğun gördüğü düştür, barış!” Rutkay Aziz, 
1 Mayıs sahnesinde Yannis Ritsos’un “Ba-
rış” adlı şiirini okudu.

Ses sanatçıları ve müzik gruplarının ses-
lendirdiği eserlerle miting sona erdi.

3.7. Üç fidan unutulmadı! 

6 Mayıs 2018 tarihinde 1972 yılında idam 
edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hü-
seyin İnan’ı anmak amacıyla Ankara’da 
bir etkinlik düzenlendi.

Programa Genel Başkan Yardımcısı Cafer 
Konca, DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tay-
fun Görgün, Genel-İş Genel Başkanı Rem-
zi Çalışkan, Sosyal-İş Genel Başkanı Metin 
Ebetürk ile DİSK üyesi sendikaların genel 
merkez ve şube yöneticileri, DİSK üyesi 
işçiler, siyasi partilerin ve demokratik kit-
le örgütlerinin yöneticileri ve üyeleri ile 
çok sayıda yurttaş katıldı. 

3.8. Filistin ile dayanışma eylemi 

İsrail’in Filistin halkına yönelik katliamını 
protesto etmek ve Filistin halkıyla dayanış-
mak için DİSK Ankara Bölge Temsilciliği’nin 
çağrısıyla Ankara Ulus Heykel önünde bir 
basın açıklaması yapıldı. 

15 Mayıs 2018 tarihinde yapılan açık-
lamaya Genel Başkan Yardımcısı Cafer 
Konca, DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tay-

fun Görgün, Genel-İş Eğitim Daire Başkanı 
M. Salih Doğrul, sendikalarımızın Ankara 
şubelerimizin başkan, yönetici ve üyeleri 
ile ASMMO Başkanı Ali Şahin, ATO Başkanı 
Vedat Bulut ile siyasi partilerin temsilci-
leri katıldı. 

3.9. DİSK ‘İşçilerin Seçim Bildirgesi’ni 
açıkladı 

DİSK’in 24 Haziran genel seçimlerine iliş-
kin tutumu ve “İşçilerin Seçim Bildirgesi” 
açıklandı.

29 Mayıs 2018 tarihinde DİSK Genel Mer-
kezinde yapılan basın toplantısında 25 
Mayıs 2018’de toplanan DİSK Başkanlar 
Kurulu’nun sonuç bildirgesi ve DİSK-AR 
tarafından hazırlanan “AKP Döneminde 
Emek” başlıklı rapor da basın emekçile-
riyle paylaşıldı.

Açıklamaya Genel Sekreter Arzu Çerke-
zoğlu, Genel Başkan Yardımcıları Cafer 
Konca ve Cemal Poyraz, Yönetim Kurulu 
üyeleri Alaaddin Sarı, Kanber Saygılı ve 
Mustafa Safvet Yahyaoğlu ile DİSK üyesi 
sendikaların genel başkanları, genel mer-
kez ve şube yönetim kurulu üyeleriyle 
DİSK’li işçiler katıldı.

3.10. 48. yılında 15-16 Haziran: 
“Ülkemize sahip çıkacağız!” 

15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişi’nin 
48. yıldönümünde direniş de, hayatını 
kaybeden işçiler de unutulmadı. 

12 Haziran 2018 tarihinde İstanbul, Anka-
ra ve İzmir’de sokağa çıkan DİSK’liler, “Ül-
kemize sahip çıkacağız” dedi. Edremit ve 
Bandırma’da ise DİSK’li işçiler panellerde 
buluştu.

3.11. DİSK’ten direnişteki Flormar 
işçilerine ziyaret 

Çoğunluğu kadınlardan oluşan ve 
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Flormar’ın Gebze’deki fabrikası önünde 
direnişlerini sürdüren işçilere 13 Haziran 
2018 tarihinde DİSK tarafından bir daya-
nışma ziyareti gerçekleştirildi. 

3.12. Yitirdiğimiz genel başkanlarımızı 
andık

Görevleri başındayken yaşamını yitiren 
veya saldırılarda katledilen DİSK’in ve sen-
dikalarımızın genel başkanları için anma 
toplantıları gerçekleştirildi. Bu çerçevede;

l 19 Temmuz 2018 tarihinde DİSK eski 
Genel Başkan Vekili ve Sosyal-İş sendikası 
Genel Başkanı Özcan Kesgeç’i Ankara’da,

l 22 Temmuz 2018 tarihinde DİSK’in ku-
rucu Genel Başkanı ve T. Maden-İş Genel 
Başkanı Kemal Türkler’i, İstanbul’da,

l 24 Temmuz 2018 tarihinde DİSK eski 
Genel Başkan Vekili ve Genel-İş Genel 
Başkanı İsmail Hakkı Önal’ı, Ankara’da,

l 25 Temmuz 2018 tarihinde İlerici Deri-İş 
Genel Başkanı Kenan Budak’ı, İstanbul’da,

l 28 Temmuz 2018 tarihinde DİSK Genel 
Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Genel Baş-
kanı Mahmut Seren’i, Ankara’da,

l 10 Ağustos 2018 tarihinde DİSK kuru-
cusu ve Gıda-İş eski Genel Başkanı Kemal 
Nebioğlu’nu, İstanbul’da,

l 26 Ekim 2018 tarihinde DİSK kurucu-
su ve Lastik-İş Genel Başkanı Rıza Kuas’ı, 
İstanbul’da,

l 21 Aralık 2018 tarihinde DİSK ve Genel-
İş Genel Başkanı Abdullah Baştürk’ü 
İstanbul’da düzenlediğimiz törenlerle andık.

Törenlere DİSK ve DİSK üyesi sendikaların 
genel başkanları, yönetim kurulu üyeleri, 
şube başkan ve yöneticileri, işyeri sendi-
ka temsilcileri, DİSK dostları ve ailelerimiz 
katıldı.

3.13. Ağıtlarımız, gözyaşımız, 
acılarımız ve öfkemizle yoğrulan 
adalet mücadelemiz hiç bitmeyecek! 

30 Temmuz 2018 tarihinde 10 Ekim An-
kara katliamının karar duruşmaları önce-
si DİSK-KESK-TMMOB-TTB ve 10 Ekim-Der 
bir basın toplantısı düzenledi.

31 Temmuz’da Sincan Cezaevi Kampüsü 
Mahkeme Salonunda başlayacak olan 
karar duruşması öncesi yapılan toplan-
tıda ortak açıklamayı 10 Ekim Derneği 
Başkanı Avukat Mehtap Sakinci Coşgun 
yaptı. 

3.14. 121 gündür direnen Kenan 
Güngördü’ye destek 

Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu ve bera-
berindeki DİSK heyeti Zeytinburnu Bele-
diyesi önünde 121 gündür direnen taşe-
ron işçisi Kenan Güngördü’yü 2 Ağustos 
2018 tarihinde ziyaret etti.

Kenan Güngördü Zeytinburnu Belediyesi’nde 
taşeron işçisiyken güvenlik soruşturması ba-
hane edilerek kadro dışı bırakılan ve direni-
şe başlamıştı.

3.15. Dilek’in katili taşeron sistemi ve 
kar hırsıdır! 

26 Temmuz 2018 günü, Sirkeci Postane-
si restorasyon çalışmaları sırasında alın-
mayan iş güvenliği önlemleri ve olumsuz 
hava şartlarına rağmen çalışmaya zorlan-
ma sebebiyle yaşanan iş cinayetinde 23 
yaşındaki restoratör Dilek Dayar hayatını 
kaybetmişti. 

5 Ağustos 2018 tarihinde Sirkeci Posta-
nesi önünde düzenlenen bir basın açık-
lamasıyla yaşanan iş cinayeti protesto 
edildi. Basın açıklamasına Dilek Dayar’ın 
ailesi başta olmak üzere, Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu üyesi 
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Kanber Saygılı, Dev Yapı-İş Genel Başkanı 
Özgür Karabulut ve DİSK’e üye sendikala-
rın merkez yöneticileri katıldı. 

3.16. Barış emekle gelecek: 1 Eylül 
Dünya Barış Günü kutlandı 

DİSK yönetici ve üyeleri Türkiye’nin dört 
bir yanındaki 1 Eylül Dünya Barış Günü 
nedeniyle düzenlenen etkinliklere katıla-
rak, “Barış emekle gelecek” mesajı verdi.

2 Eylül 2018 tarihinde;

l İstanbul, Bakırköy Özgürlük 
Meydanı’nda,

l Ankara’da Tren Garı önünde,

l İzmir, Alsancak’taki Kıbrıs Şehitleri 
Caddesi’nde,.

l İzmit İnsan Hakları Parkı’nda,

l Samsun, İstiklal Caddesi Süleymaniye 
Geçidi’nde,

l Edirne, Saraçlar Caddesinde kitlesel ba-
sın açıklamaları yapıldı.

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu 
tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü do-
layısıyla “Ortadoğu’da savaş, antiemper-
yalizm, barış ve Türkiye” başlıklı panele 
Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş-
başkanı Mehmet Bozgeyik, İHD MYK üyesi 
avukat Büşra Demir, HDP Milletvekili Meral 
Danış Beştaş, CHP Mersin eski milletvekili 
Aytuğ Atıcı, STK temsilcileri, kamu emek-
çileri ve çok sayıda işçi katıldı.

3.17. İzmir’de binlerce direnişçi 
haykırdı 

İzmir’de binlerce #Direnİşçi krizin bedeli-
nin emekçilere ödetilmesine karşı 4 Ekim 
2018 tarihinde Konak’ta buluştu.

Genel-İş şubelerinin krize karşı yarım gün 

iş bırakma kararı alarak katıldığı eyleme, 
DİSK üyesi sendikaların yanı sıra diğer 
emek ve meslek örgütleri, demokratik 
kitle örgütleri, siyasi partiler, milletvekilleri 
ve belediye başkanları da destek verdi.

3.18. DİSK, inşaat işçileri için eylemde

DİSK üye ve yöneticileri, 8 Ekim 2018 ta-
rihinde İstanbul ve Ankara’da gerçekleş-
tirdikleri basın açıklamalarında geçtiğimiz 
günlerde tutuklanan Dev Yapı-İş Genel 
Başkanı Özgür Karabulut’un ve tutuklu 
inşaat işçilerinin serbest bırakılmasını ta-
lep etti. 

İstanbul Yeni Havalimanı şantiyesinde 
insanlık dışı koşullarda çalıştırılan işçiler 
insanca yaşama ve çalışma talep ederek 
iş bırakmış, yaşanan polis saldırısı sonu-
cu farklı zaman dilimlerinde 500’den faz-
la işçi gözaltına alınmış, aralarında Dev 
Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut’un 
da olduğu 35 inşaat işçisi 5 Ekim 2018 ta-
rihinde tutuklanmıştı.

3.19. 103 canımızın emaneti için 
mücadeleye devam! 

10 Ekim Katliamının üçüncü yılı için dü-
zenlenen anma töreni, 10 Ekim 2018 
tarihinde Ankara Tren Garı önünde ger-
çekleştirildi. Üç yıldır yapılması polis ta-
rafından engellenen anma töreninde 
yüzlerce insan bir araya geldi, “Arkadaş-
larımızın hayallerini gerçekleştirmek için 
mücadeleye devam” dedi. 

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim-Der’in 
çağrısıyla Ankara Garı önünde düzenle-
nen törene yitirdiğimiz 103 canın ailele-
ri, Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, Genel 
Sekreter Cafer Konca, emek ve meslek 
örgütlerinin genel başkanları, yönetim 
kurulu üyeleri, milletvekilleri ile yüzlerce 
vatandaş katılırken, polisin engelleme ça-
baları kitlenin kararlılığı ile boşa çıkarıldı. 
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3.20. Trakya; “Krizin faturasını işçiler 
değil, krizi yaratanlar ödesin” 

DİSK tarafından başlatılan “Krizin fatura-
sını işçiler değil, krizi yaratanlar ödesin” 
kampanyası çeşitli kentlerde düzenlenen 
etkinliklerle gerçekleştirildi. Bu çerçeve-
de ilk etkinlikler Trakya bölgesinde dü-
zenlendi.

l 17 Ekim 2018 tarihinde Tekirdağ Be-
desten Meydanı’nda,

l 18 Ekim 2019 tarihinde Edirne Saraçlar 
Caddesi’nde,

l 19 Ekim 2018 tarihinde Kırklareli Şev-
ket Dingiloğlu Parkı’nda yapılan basın 
toplantılarında Genel Başkan Arzu Çer-
kezoğlu ve DİSK Trakya Bölge Temsilcisi 
Salim Şen birer konuşma yaptı.

3.21. Eskişehir: Krize karşı #direnişçi“

Krize karşı #Direnİşçi” buluşmaları kapsa-
mında 25 Ekim 2018 tarihinde Eskişehir 
İstasyon Caddesi girişinde basın açıkla-
ması yapıldı.

Basın açıklamasına Genel Başkan Arzu 
Çerkezoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Çetin 
Çalışkan, DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi ve 
Genel-İş İl Temsilcisi Günay Ayaz, Genel İş 
Bursa Şube Başkanı Selahattin Atak, Birle-
şik Metal-İş Eskişehir Şube Başkanı Ahmet 
Arı, Emekli-Sen Eskişehir Şube Başkanı 
Suat Başaraner, DİSK üyesi sendikalardan 
işçiler katılırken, KESK, TMMOB ve TTB baş-
ta olmak üzere emek ve meslek örgütü 
temsilcileri, çok sayıda demokratik kitle 
örgütü ve siyasi parti temsilcisinin yanı 
sıra Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer 
ve Jale Nur Süllü de destek verdi. 

3.22. Krize karşı emeğin savunması 
için ortak deklarasyon 

26 Ekim 2018 tarihinde DİSK Genel 

Merkezi’nde bir araya gelen sendika, mes-
lek örgütü, demokratik kitle örgütü ve 
siyasi parti temsilcileri krize karşı emeğin 
haklarını omuz omuza savunacaklarını 
ilan eden bir deklarasyon açıkladı.

Yapılan açıklama ile enflasyondan işsizli-
ğe, yoksullaşmadan ekonomik durgunluğa 
kadar hayatlarımızı her alanda kâbusa çe-
viren ekonomik kriz karşısında, “Krizin be-
delini ödemeyeceğiz, krizde yüzde 1 değil, 
yüzde 99 korunsun” talebi dile getirildi.

3.23. Adana: Kıdem tazminatına el 
uzatmanın ekonomik faturası da, 
siyasi faturası da ağır olur! 

DİSK Çukurova Bölge Temsilciliği krizin 
yükünün işçi sınıfına fatura edilmek is-
tenmesine karşı bir basın açıklaması dü-
zenledi. 

1 Kasım 2018 tarihinde Adana Atatürk 
Parkı’nda yapılan açıklamaya Genel Baş-
kan Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreter Ca-
fer Konca, DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi 
H. Yaşar Gündoğdu, Genel-İş Mali İşler 
Daire Başkanı Mehmet Güleryüz ile DİSK 
üyesi sendikaların şube başkanları ve yö-
neticileriyle, çok sayıda demokratik kitle 
örgütü ve siyasi parti temsilcisi katıldı.

3.24. Bandırma: Asgari ücret 
komisyonu derhal toplansın 

“Krize karşı #Direnİşçi” kampanyası 
Bandırma’da tarihinde düzenlenen basın 
açıklamasıyla devam etti.

Bandırma Belediyesi şantiyesindeki açık-
lamaya Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, 
Genel Başkan Yardımcısı Çetin Çalışkan, 
Genel-İş Toplu Sözleşmeler Daire Başka-
nı Mahmut Şengül, CHP İzmir Milletvekili 
Kani Beko ve sendikalarımızın şube yö-
neticileriyle DİSK üyesi işçiler katıldı.



137

Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Asgari Üc-
ret Tespit Komisyonunun derhal toplana-
rak asgari ücretin artırılması, 2019 asgari 
ücretinin bu rakam üzerinden belirlenmesi 
gerektiğini ve enflasyon farkının yansıtıldığı 
bir asgari ücretin şart olduğunu söyledi.

3.25. Krize karşı emeğin haklarını 
savunanlar Kadıköy’de buluştu 

“Krize Karşı Emeğin Haklarını Savunmak 
İçin Omuz Omuza” başlıklı bir deklaras-
yon yayınlayan ve ortak mücadele çağ-
rısı yapan çok sayıda sendika, meslek 
örgütü, siyasi parti ve demokratik kitle 
örgütü, “Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz” 
başlıklı bildirileri dağıtmak üzere 3 Kasım 
2018 tarihinde bir araya geldi.

Kadıköy Altıyol’da gerçekleştirilen bildiri 
dağıtımı öncesinde Yönetim Kurulu üyesi 
Kanber Saygılı, kısa bir konuşma yaptı ve 
krizi işçilerin değil, patronların yarattığını 
vurguladı. İzleyen günlerde İstanbul’un 
işçi semtlerinde ve özellikle sabah vardi-
yaları için toplanma bölgelerinde yaygın 
bildiri dağıtımları gerçekleştirildi. Krize 
karşı sabah vardiyası başlığı altında 6 
Kasım, 10 Kasım ve 14 Kasım 2018 tarih-
lerinde yapılan bildiri dağıtımlarına baş-
ta Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu olmak 
üzere DİSK ve diğer kuruluşların yönetici-
leri, temsilcileri ve üyeleri katıldı.

3.26. Samsun: İşçi sınıfı borçlu değil 
alacaklıdır! 

Samsun Demokrasi Güçleri tarafından 3 
Kasım 2018 tarihinde “Ekonomik Kriz Ve 
Demokrasi Mücadelesi, Ne Yapmalı?’’ pa-
neli düzenlendi.

Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, panele 
katılarak bir konuşma yaptı. Çerkezoğlu 
konuşmasında “Bizler gelen faturalarda, 
her gün yapılan zamlarda, düşük ücret-
lerde, işten atmalarda, güvencesiz çalış-

tırma biçimlerinde, artan borçlarımızda 
krizi yaşıyoruz” dedi.

Panelde ayrıca iktisatçı akademisyen Öz-
gür Öztürk ve iktisatçı gazeteci Bülent Fa-
lakoğlu da birer konuşma yaptı.

3.27. Bursa: Kıdem tazminatı kırmızı 
çizgimizdir! 

Krize Karşı #Direnİşçi” kampanyası çerçe-
vesinde 6 Kasım 2018 tarihinde Bursa’da 
bir etkinlik düzenlendi.

Bursa Akademik Odalar Birliği’nde düzen-
lenen etkinliğe Genel Başkan Arzu Çerke-
zoğlu ve Genel Sekreter Cafer Konca’nın 
yanı sıra DİSK’e üye sendikaların Bursa 
şubelerinin başkanları, yöneticileri ve 
DİSK’li işçiler katıldı. 

Genel Başkan Çerkezoğlu, burada yaptığı 
konuşmada kıdem tazminatının işçiler için 
önemine değinerek “Bizim için bitmiş bir 
tartışmayı yeniden açıyorlar, ancak kıdem 
tazminatı DİSK’in kırmızı çizgisidir” dedi.

3.28. Aydın: İmar A.Ş. işçileri işe iade 
edilsin!

Aydın Büyükşehir Belediyesinde işten çı-
karılan Sosyal-İş sendikamızın üyesi 9 iş-
çiyle ilgili olarak 13 Kasım 2018 tarihinde 
Aydın’da bir basın açıklaması gerçekleş-
tirildi. 

Aydın Büyükşehir Belediyesi önündeki 
basın açıklamasına Genel Başkan Arzu 
Çerkezoğlu, Sosyal-İş Genel Başkanı Me-
tin Ebetürk, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Me-
miş Sarı, KESK Genel Sekreteri Ramazan 
Gürbüz, DİSK üyesi sendikaların genel 
merkez ve şube yöneticileri, çok sayıda 
emek ve meslek örgütü, demokratik kitle 
örgütü, siyasi parti temsilcisi, DİSK Gıda-İş 
üyesi #Direnİşçi Tariş işçileri ve DİSK üyesi 
sendikalardan işçiler katıldı.
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3.29. Abdullah Karacan silahlı 
saldırıda yaşamını yitirdi

Konfederasyonumuzun kurucu sendikala-
rından Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Ka-
racan, 13 Kasım 2019 tarihinde Sakarya’da 
bir işyeri ziyareti sırasında uğradığı silahlı 
saldırı sonucunda yaşamını yitirdi.

Karacan, 14 Kasım 2018 tarihinde 
Kocaeli’de düzenlenen törenlerle topra-
ğa verildi. Karacan için yapılan ilk tören, 
sendikamızın sosyal tesislerinde gerçek-
leştirildi. Burada bir araya gelen DİSK ve 
üye sendikaların merkez yöneticileri, 
DİSK eski genel başkanları, DİSK dostları, 
milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi 
parti yönetici ve temsilcileri Karacan aile-
sine başsağlığı dileklerini sundu.

Törende ilk konuşmayı DİSK Yönetim 
Kurulu üyesi ve Lastik İş Genel Sekreteri 
Alaaddin Sarı yaptı. Küresel Sanayi İşçileri 
Sendikası (IndustriALL Global Union) Ge-
nel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan ve 
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da 
birer konuşma yaptılar.

Yapılan konuşmaların ardından töre-
ne katılanlar eşliğinde Karacan’ın naaşı 
Fevziye Camiine getirildi ve kılınan cena-
ze namazının ardından İzmit Başçeşme 
Mezarlığı’nda toprağa verildi.

3.30. Gaziantep; yoksullaşmaya, 
işsizliğe, güvencesizliğe karşı birlikte 
mücadeleye 

Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu 18 Kasım 
2018 tarihinde Gaziantep’te düzenlenen 
“Yoksullaşmaya, İşsizliğe, Güvencesizliğe 
Karşı Birlikte Mücadeleye” başlıklı panele 
katıldı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin tarafından 
düzenlenen panelde Genel Başkan Arzu 
Çerkezoğlu ve KESK Eş Genel Başkanı 

Mehmet Bozgeyik birer konuşma yaptı. 
Panele ayrıca sendikaların, meslek örgüt-
lerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve 
siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekil-
leri katıldı.

3.31. İkinci Uluslararası İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği Konferansı; daha fazla 
örgütlenme, daha fazla mücadele 

DİSK’in düzenlediği 2. Uluslararası İşçi Sağ-
lığı ve İş Güvenliği Konferansı, 24-25 Kasım 
2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti.

Konferansa, Türkiye’den ve dünyadan 
çok sayıda uzmanın yanı sıra mücadele 
alanlarından temsilciler de katıldı. 

3.32. Ankara emek ve demokrasi 
güçleri: Krize karşı emeğin haklarını 
savunmak için omuz omuza! 

4 Aralık 2018 tarihinde DİSK Ankara Böl-
ge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Plat-
formu, TMMOB Ankara İKK, Ankara Tabip 
Odası, Ankara Serbest Muhasebeci ve 
Mali Müşavirler Odası “Krize karşı emeğin 
haklarını savunmak için omuz omuza” 
başlığı altında Ankara Ulus Heykeli önün-
de bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında “Asgari Ücret NET 
2800 TL olmalıdır!” talebi dile getirildi ve 
ardından kitlesel olarak bildiri dağıtıldı. 

3.33. Krizin bedelini ödemeyeceğiz; 
geçim ücreti istiyoruz! 

“Krizin bedelini ödemeyeceğiz” diye-
rek bir araya gelen çok sayıda emek ve 
meslek örgütü, siyasi parti ve demokra-
tik kitle örgütü asgari ücretin en az net 
2.800 TL’ye çıkarılmasını ve tüm ücretle-
re en az enflasyon oranında zam yapıl-
masını istedi. 

7 Aralık 2018 tarihinde İstanbul, Topha-
ne’deki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlü-
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ğü önünde düzenlenen basın açıklama-
sına çok sayıda emek ve meslek örgütü, 
siyasi parti ve demokratik kitle örgütü 
temsilcisinin yanı sıra Yönetim Kurulu 
üyesi Kanber Saygılı ve Genel-İş İstanbul 
2 Nolu Şube Başkanı Adil Çiftçi de katıldı.

3.34. İstanbul’da emeğin buluşmaları 
gerçekleşti: Krize karşı omuz omuza! 

Avcılar’da 28 Kasım 2018’de, Şişli’de 
1 Aralık 2018’de ve Kartal’da 7 Aralık 
2018’de düzenlenen “Krize Karşı Emeğin 
Buluşmaları” bölge toplantılarında krize 
karşı somut mücadele planı konuşuldu.

Çok sayıda emek ve meslek örgütü, si-
yasi parti ve demokratik kitle örgütünün 
ortaklaşa gerçekleştirdiği buluşmalarda 
“elektrik, su, doğalgaz gibi kamusal hiz-
metlere zam yapılmasın” ve “asgari üc-
retin enflasyon karşısındaki kaybı derhal 
telafi edilsin” talepleriyle imza toplandı. 

3.35. Aydın, Kuşadası’nda “krize 
karşı emeğin savunması” tartışıldı 

DİSK Emekli Sen Kuşadası Şubesi tarafın-
dan 9 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen 
panele Yönetim Kurulu üyesi Kanber 
Saygılı, DİSK Emekli Sen Genel Başkanı 
Veli Beysülen ve CHP İzmir Milletvekili 
Kani Beko katıldı.

Kuşadası Erkan Yücel sahnesinde düzen-
lenen paneli, Kuşadası Belediye Başkanı 
Özer Kayalı ve DİSK Emekli Sen üyeleri-
nin yanı sıra, siyasi partilerden, emek ve 
meslek örgütlerinden, demokratik kitle 
örgütlerinden temsilciler de izledi. 

3.36. İstanbul’da 16 noktada imza 
kampanyası stantları açıldı 

Çok sayıda emek ve meslek örgütü, siyasi 
parti ve demokratik kitle örgütünün ortak-
laşa yürüttüğü “Krize karşı emeğin hakla-
rını savunmak için omuz omuza” başlıklı 

kampanya çerçevesinde İstanbul’da 16 
noktada imza stantları açıldı. 

11 Aralık 2018 tarihinde “Ücretlere en az 
gerçek enflasyon oranında zam! Elektrik, 
su, doğalgaz başta olmak üzere temel 
tüketim ürünleri ve hizmetlerine yapılan 
zamlar geri alınsın!” talepleriyle düzenle-
nen imza kampanyası için ilk stant İstan-
bul Beşiktaş’ta açıldı. 

Beşiktaş’taki açılışa, Genel Başkan Arzu 
Çerkezoğlu, Yönetim Kurulu üyesi Kanber 
Saygılı ve çok sayıda emek ve meslek ör-
gütü, siyasi parti ve demokratik kitle ör-
gütü temsilcisi de katıldı.

3.37. Yaşanabilir ücret, yaşanabilir 
memleket: Asgari ücret 2800 net!

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren 2019 as-
gari ücreti tespit sürecine ilişkin DİSK 
Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen 
basın açıklamalarıyla “Yaşanabilir Ücret 
Yaşanabilir Memleket” istedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2. 
toplantısını gerçekleştireceği 13 Aralık 
2018 tarihinde düzenlenen basın açıkla-
malarında asgari ücrete dair DİSK’in ta-
lepleri bir kez daha ifade edildi.

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür-
lüğü (İŞKUR) önünde yapılan basın açık-
lamasına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, 
Yönetim Kurulu üyesi Kanber Sayılı, CHP 
İzmir Milletvekili Kani Beko, sendikaları-
mızın genel başkanları, genel merkez ve 
şube yöneticileri ve DİSK’li işçiler katılır-
ken, demokratik kitle örgütü ve siyasi 
parti temsilcileri de destek verdi.

3.38. Aramızdan ayrılışının birinci 
yılında Celal Ovat’ı andık

DİSK’in eski Genel Başkan Yardımcısı, 
Gıda-İş Sendikamızın eski Genel Başkanı 
Celal Ovat ölümünün birinci yılında Has-
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dal mezarlığında mezarı başında düzen-
lenen bir törenle anıldı.

13 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen tö-
rene Celal Ovat’ın ailesi, Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu, Yönetim Kurulu üyesi 
Kanber Sayılı, CHP İzmir Milletvekili Kani 
Beko, Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, 
sendikalarımızın genel başkanları, genel 
merkez ve şube yöneticileri katıldı.

4) 2019 YILI EKİNLİKLERİ

4.1. Krize karşı mücadele, emeğin 
Türkiye’sini kurma mücadelesidir!

Tuzla-Pendik Krize Karşı Mücadele Plat-
formu, Esenyalı’da “Krize Karşı Neler Yap-
malıyız, Emekçileri Nasıl Bir Gelecek Bek-
liyor?” başlıklı bir panel düzenledi. 

21 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen mo-
deratörlüğünü Yönetim Kurulu üyesi 
Kanber Saygılı’nın yaptığı panelde Genel 
Başkan Arzu Çerkezoğlu ve KHK ile üni-
versiteden ihraç edilen akademisyen Öz-
gür Müftüoğlu konuşmacı olarak katıldı.

4.2. Adalet ve demokrasi haftasında 
Uğur Mumcu unutulmadı 

24 Ocak 1993 tarihinde bombalı bir saldı-
rıda yitirdiğimiz gazeteci Uğur Mumcu ve 
katledilen tüm aydınlar anısına düzenle-
nen Adalet ve Demokrasi Haftası’nda çe-
şitli etkinlikler gerçekleştirildi. Bu kapsam-
da Türk Kadınlar Birliği ve Türk Üniversiteli 
Kadınlar Derneği Ankara Şubesi tarafından 
“Kadın, Başarılar ve Beklentiler” başlıklı bir 
panel düzenlendi. 30 Ocak 2019 tarihinde 
düzenlenen panele, Genel Başkan Arzu 
Çerkezoğlu konuşmacı olarak katıldı.

4.3. Aliağa’da “Emekçinin ve 
Emeklinin Sorunları” paneli

Emekli-Sen Aliağa Şubesi tarafından 31 

Ocak 2019 tarihinde “Günümüzde Emek-
çinin ve Emeklinin Sorunları” başlığıyla bir 
panele düzenlendi.

Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi Nec-
mettin Giritlioğlu Konferans Salonunda 
düzenlenen panele konuşmacı olarak 
Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun yanı 
sıra Emekli-Sen Genel Başkanı Veli Bey-
sülen, Petrol-İş Aliağa Şubesi Başkanı Ah-
met Oktay ve Dikili eski Belediye Başkanı 
Osman Özgüven de katıldı.

4.4. Çerkezoğlu: Tariş mücadeledir, 
direniştir! 

Gıda-İş sendikamıza üye oldukları ge-
rekçesiyle işten atılan ve anayasal hak-
ları engellenen TARİŞ işçilerinin 94 gün-
dür yürüttüğü direnişe destek amacıyla 
bir miting düzenlendi. 8 Şubat 2019 ta-
rihinde İzmir’deki TARİŞ fabrikası önün-
de düzenlenen mitinge Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu katıldı ve bir konuşma 
yaptı.

Mitinge CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, 
Gıda-İş sendikamızın Genel Başkanı Seyit 
Arslan, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş 
Sarı, DİSK üyesi sendikaların şube başkan 
ve yöneticileri ile çok sayıda DİSK’li işçi-
nin yanısıra KESK İzmir Şubeler Platformu, 
TMMOB İzmir İl Koordinasyonu, İzmir Ta-
bip Odası, önceki dönem milletvekili Zey-
nep Altıok ve çok sayıda demokratik kitle 
örgütü ile siyasi partinin temsilcisi katıldı. 
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde Sosyal-
İş sendikamıza üye oldukları gerekçesiy-
le işten atılan “Sarı Otobüs” şoförleri de 
Gıda-İş üyelerine destek verdi.

4.5. DİSK 52. yılında ayağa kalktığı 
yerde: Mücadeleye devam! 

DİSK 52. kuruluş yıldönümünü Türki-
ye işçi sınıfının ayağa kalktığı yerde, 
1961’deki dev mitinge ev sahipliği yapan 
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Saraçhane’de kutladı. “İşçi sınıfı için ye-
niden ayağa kalkmanın vaktidir” denilen 
etkinlikte işçi sınıfının güncel taleplerin-
den oluşan bir manifesto açıklandı.

13 Şubat 2019 tarihinde Saraçhane 
Parkı’nda düzenlenen DİSK’in 52. kuru-
luş yıldönümü etkinliğinde her kuşaktan 
DİSK’liler buluştu. Etkinliğe Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu, DİSK önceki dönem Ge-
nel Başkanları Rıdvan Budak, Süleyman 
Çelebi ve Kani Beko, Genel Başkan Yar-
dımcısı Çetin Çalışkan, Yönetim Kurulu 
üyesi Kanber Saygılı, Basın-İş Genel Baş-
kanı Faruk Eren, Cam Keramik-İş Genel 
Başkanı Birol Sarıkaş, Dev Yapı-İş Genel 
Başkanı Özgür Karabulut, Gıda-İş Genel 
Başkanı Seyit Arslan, İletişim-İş Genel Baş-
kanı Ünal Doğan, Sine-Sen Genel Başkanı 
Zafer Ayden, Sosyal-İş Genel Başkanı Me-
tin Ebetürk, Tekstil Genel Başkanı Kazım 
Doğan, sendikalarımızın merkez ve şube 
yöneticileri, DİSK’li işçiler ve çok sayıda si-
yasi parti ve kurum temsilcisi katıldı. 

4.6. Lastik-İş kuruluşunun 70’inci yılını 
kutladı 

DİSK’in kurucu sendikalarından Lastik-İş 
sendikamız 70. kuruluş yıldönümünü kit-
lesel bir etkinlikle kutladı. 

4 Nisan 2019 tarihinde İstanbul’daki 
Wyndham Otel’de düzenlenen etkinliğe 
Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, Yönetim 
Kurulu üyesi ve Lastik-İş Genel Başkanı 
Alaaddin Sarı ve Lastik-İş sendikamızın ön-
ceki dönem genel başkan ve yöneticileri, 
DİSK üyesi sendikaların yöneticileri katıldı. 

4.7. Kıdem tazminatı ve BES’i bırak 
işsizliğe bak! 

Kıdem tazminatının fona devredilmesi ve 
BES’in zorunlu hale getirilmesi başta ol-
mak üzere, krizin faturasının işçilerin sır-
tına yüklenmesini amaçlayan “hedefler” 

ve işsizlikteki hızlı yükseliş ile ilgili olarak 
DİSK bir basın toplantısı düzenledi. 

16 Nisan 2019 tarihinde Mimarlar Odası 
İstanbul Büyükkent Şubesinde düzenle-
nen basın toplantısına Genel Başkan Arzu 
Çerkezoğlu, Genel Sekreter Cafer Konca, 
Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı, 
DİSK üyesi sendikaların Genel Başkanla-
rı, Genel Merkez ve Şube yöneticileri ve 
DİSK’li işçiler katıldı.

4.8. Ankara: Memleketimize ve 
geleceğimize sahip çıkmak için haydi 
1 Mayıs’a!

1 Mayıs öncesi DİSK Ankara Bölge Tem-
silciliği, Birleşik Kamu İş, KESK Ankara 
Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Ko-
ordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası 
ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Mü-
şavirler Odası tarafından ortak bir basın 
açıklaması yapıldı. 

19 Nisan 2019 tarihinde yapılan ortak 
basın açıklamasında, kıdem tazminatının 
gaspına, işsizlik sigortasının yağmalan-
masına ve zorunlu BES dayatmasına karşı 
1 Mayıs’ta buluşma çağrısı yapıldı.

4.9. Memleketimize ve geleceğimize 
sahip çıkmak için haydi 1 Mayıs’a!

2019 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanış-
ma Günü İstanbul programıyla ilgili olarak 
26 Nisan 2019 tarihinde Kadıköy Süreyya 
Operası önünde bir basın açıklaması ya-
pıldı. Basın açıklamasında tüm emekçiler 
1 Mayıs’ta Bakırköy pazar alanına çağrıldı. 

4.10. Taksim’de, Şişhane’de ve 
Kadıköy’de 1 Mayıs şehitlerini andık 

1 Mayıs 2019 Tertip Komitesinin çağrısıy-
la, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Günü kutlamalarında katledilen emekçi-
ler anıldı.
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l 29 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen 
etkinlik doğrultusunda;

l 1977 1 Mayıs’ında yitirdiğimiz 37 
emekçi için Taksim’deki Kazancı Yokuşu 
başında,

l 1989 1 Mayıs’ında yitirdiğimiz Akif Dal-
cı için Şişhane’de

l 1996 1 Mayıs’ında yitirdiğimiz Hasan 
Albayrak, Dursun Odabaş ve Yalçın Le-
vent için Kadıköy’de buluşuldu.

4.11. 1 Mayıs’ta kıdem tazminatı 
hakkımızı savunduk

1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mü-
cadele ve Dayanışma Günü, Türkiye’nin 
birçok ilinde yoğun katılımla gerçekleş-
tirildi. DİSK üyeleri örgütlü oldukları her 
kentte düzenlenen 1 Mayıs yürüyüş ve 
mitinglerine katılarak kıdem tazminatı 
haklarına yönelik tehditlere karşı tepkile-
rini dile getirdiler.

“İş, adalet, özgürlük” diyerek bir araya 
gelen onbinlerin İstanbul’daki 1 Mayıs 
adresi Bakırköy Halk Pazarı oldu. Kıdem 
tazminatı hakkına sahip çıkan işçilerin 
damgasını vurduğu miting kitleselliğiyle 
dikkat çekti.

DİSK korteji sabahın erken saatlerinde 
Marmara Forum önünde buluştu. Genel 
Başkan Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreter 
Cafer Konca, Yönetim Kurulu üyeleri Ala-
attin Sarı ve Kanber Saygılı, DİSK önceki 
dönem Genel Başkanlarından Rıdvan Bu-
dak ve Süleyman Çelebi, Basın-İş Genel 
Başkanı Faruk Eren, Birleşik Metal-İş Genel 
Başkanı Adnan Serdaroğlu, Cam Keramik-
İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş, Devrimci 
Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, 
Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, 
Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, İletişim-
İş Genel Başkanı Ünal Doğan, Sine-Sen Ge-

nel Başkanı Zafer Ayden ve TEKSTİL Genel 
Başkanı Kazım Doğan’ın yanısıra sendika-
larımızın genel merkez ve şube yönetici-
leri ile çok sayıda DİSK’li, DİSK kortejinde 
yerini aldı. Mitinge İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

DİSK’li işçiler yürüyüş ve miting boyunca 
kıdem tazminatının fona devri planlarına 
karşı tepkilerini haykırdı.

Çerkezoğlu’nun ardından KESK, TMMOB, 
TTB adına konuşmalar yapıldı, ortak me-
tin iki işçi tarafından okundu. Çok sayıda 
sanatçının sıra ile sahne aldığı konserle 
miting sonlandırıldı.

4.12. Üç fidanı Ankara’da andık 

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin 
İnan, idamlarının 47. yıl dönümünde me-
zarları başında anıldı. 

6 Mayıs 2019 tarihinde Karşıyaka Mezar-
lığında yapılan anma törenine DİSK Genel 
Sekreteri Cafer Konca, DİSK Ankara Böl-
ge Temsilcisi Tayfun Görgün, DİSK Genel 
İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel 
İş TİS Daire Başkanı Mahmut Şengül ile 
DİSK’e üye sendikalarımızın şube yöneti-
cileri ile çok sayıda DİSK üyesi işçi katıldı. 

4.13. ILO’nun 100. yaşında çalışma 
hakları ve çalışmanın geleceği 
konferansı düzenlendi 

ILO’nun kuruluşunun 100. yılı dolayısıy-
la DİSK’in düzenlediği Çalışma Hakları ve 
Çalışmanın Geleceği başlıklı konferans 11 
Mayıs 2019 tarihinde, İstanbul Tabip Oda-
sı Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Türkiye’den uluslararası sosyal politika 
ve çalışma iktisadı alanında çalışmaları 
olan akademisyenlerin yanı sıra Uluslara-
rası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası 
Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) tem-
silcilerinin de konuşmacı olduğu kon-
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feransa Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, 
Genel Sekreteri Cafer Konca, DİSK önceki 
dönem genel başkanlarından Süleyman 
Çelebi, Sosyal-İş Genel Başkanı Metin 
Ebetürk, Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür 
Karabulut, Sine-Sen Genel Başkanı Zafer 
Ayden, Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri 
Özkan Atar, Dev Sağlık-İş Genel Sekreteri 
Gürsel Kaya’nın da aralarında olduğu DİSK 
üyesi sendikaların genel merkez ve şube 
yöneticileri de katıldı.

Konferans Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, 
ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, 
FES Türkiye temsilcisi Felix Schmidt’in ko-
nuşmalarıyla başladı. Prof. Dr. Mesut Gül-
mez özel bir sunum yaptı. Konferans üç 
başlık altında özel oturumlarda devam 
etti. Bu oturumların başkan ve konuşma-
cıları şöyleydi:

Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu başkanlığındaki 
“Türkiye-ILO İlişkileri” başlıklı oturumda; 
Prof. Dr. Toker Dereli, Uluslararası Sendi-
kalar Konfederasyonu ITUC Hukuk Dairesi 
Müdürü ve ILO İşçi Kanadı Sekretaryası 
üyesi Makbule Şahan ve DİSK’in Uluslara-
rası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık.

Doç. Dr. Betül Urhan başkanlığındaki “Sen-
dikal Haklar ve İstihdamda Ayrımcılık” 
başlıklı oturumunda; Prof. Dr. Metin Kutal, 
Prof. Dr. Pir Ali Kaya ve Doç. Dr. Aziz Çelik.

Prof. Dr. Nurcan Özkaplan başkanlığında-
ki “Çalışmanın Geleceği ve İnsana Yara-
şır İş” başlıklı oturumda ise Prof. Dr. Erinç 
Yeldan, ILO İşçi Çalışma Bürosu Temsilcisi 
Sergejus Glovackas ve ILO Türkiye Ofisin-
den Özge Berber Ağtaş.

4.14. Soma’nın 5. yılında işçiler 
mezarda, sorumlular dışarda! 

Soma katliamının 5. yılında 14 Mayıs 2019 
tarihinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de 
gerçekleştirilen basın açıklamalarında “İş-

çiler Mezarda, Sorumlular Dışarıda” denil-
di ve adalet istendi.

İstanbul Kadıköy’deki etkinliği DİSK İs-
tanbul Bölge Temsilciliği, KESK İstanbul 
Şubeler Platformu, TMMOB İstanbul İl Ko-
ordinasyonu ve İstanbul Tabip Odası dü-
zenledi. Hazırlanan basın açıklamasını ise 
DİSK Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı 
okudu.

Ankara, Olgunlar Caddesindeki Madenci 
Anıtı önünde yapılan etkinliği DİSK Anka-
ra Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler 
Platformu, TMMOB Ankara İKK ve Ankara 
Tabip Odası düzenledi. Düzenleyiciler adı-
na ortak metni DİSK Ankara Bölge Temsil-
cisi Tayfun Görgün okudu

İzmirlilerin buluşma noktası ise Alsancak 
Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki Türkan Saylan 
Kültür Merkezi önü oldu. İzmir Emek ve De-
mokrasi Güçleri tarafından gerçekleştirildi.

4.15. Demokrasi için dayanışma 
nöbeti devam ediyor 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimle-
rinin hukuka aykırı bir kararla iptal edil-
mesi üzerine İstanbul Barosu tarafından 
“Demokrasi İçin Dayanışma Nöbeti” baş-
latıldı.

Her akşam saat 19.00-20.00 arasında 
baronun merkez binası önünde tutulan 
nöbetin 16. günü olan 28 Mayıs 2019 ta-
rihinde Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, 
DİSK üyesi sendikaların genel başkanları 
ve yöneticileri ile DİSK li işçiler de nöbete 
destek verdiler.

4.16. 15-16 Haziran direnişinin 
49’uncu yılında haklarımız için 
alanlardaydık

15-16 Haziran direnişinin 49’uncu yılında 
kıdem tazminatına ve emeklilik hakkı 
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başta olmak üzere haklarımıza sahip çı-
kacağımızı ilan etmek için alanlardaydık.

l 14 Haziran 2019 tarihinde Kocaeli, Ada-
na, Gaziantep ve Mersin’de,

l 15 Haziran 2019 tarihinde İzmir ve 
İstanbul’da,

l 16 Haziran 2019 tarihinde Ankara’da 
eylem ve etkinlikler gerçekleştirildi.

İstanbul, Kartal Meydanı’nda yapılan mi-
tinge DİSK üyesi sendikaların yanı sıra, 
KESK, TMMOB, İstanbul Meslek Odaları 
Koordinasyonu, EYT Derneği, milletvekil-
leri, çok sayıda siyasi parti ve demokratik 
kitle örgütü de katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan mitinginde 
sahneyi ilk olarak DİSK Korosu aldı. DİSK 
Korosunun ardından konuşmasını yapan 
Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu bir konuş-
ma yaptı.

4.17. İşçiler, önderleri Kemal Türkler’i 
unutmadı 

DİSK’in unutulmaz önderi, kurucu Genel 
Başkanımız ve T. Maden-İş Genel Başka-
nı Kemal Türkler, katledilişinin 39. yılında 
mezarı başında anıldı. 

Türkler için 22 Temmuz 2019 tarihin-
de Topkapı Mezarlığı’ndaki anıt meza-
rı önünde bir tören düzenlendi. Törene 
DİSK ve DİSK üyesi sendikaların merkez 
yöneticileri, Türkler ailesi, Türkler’in mü-
cadele arkadaşları ve DİSK dostları katıldı. 

4.18. İsmail Hakkı Önal aramızdan 
ayrılışının 17. yılında anıldı

DİSK Genel Başkan Vekili ve Genel-İş Ge-
nel Başkanı iken yaşama veda eden İs-
mail Hakkı Önal, aramızdan ayrılışının 17. 
yıldönümünde Ankara Karşıyaka Mezarlı-
ğındaki kabri başında anıldı. 

24 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenen 
anma törenine Genel Başkan Arzu Çerke-
zoğlu, Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalış-
kan, DİSK ve Genel-İş Genel Sekreteri Cafer 
Konca, DİSK Ankara Bölge Temsilcisi ve Dev 
Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün, 
Sosyal-İş Genel Başkanı Metin Ebetürk, DİSK 
üyesi sendikaların yönetici ve üyeleri ile İs-
mail Hakkı Önal’ın ailesi katıldı. 

4.19. Katledilişinin 38. yılında Kenan 
Budak unutulmadı 

Konfederasyonumuz üyesi İlerici Deri-İş 
Sendikası Genel Başkanı Kenan Budak, 
12 Eylül darbecilerine karşı direnişi ör-
gütlerken kurulan bir devlet pususunda 
katledildi.

Budak, 25 Temmuz 2019 tarihinde katle-
dilişinin 38. yılında mezarı başında anıldı. 
Düzenlenen törene Genel Başkan Arzu 
Çerkezoğlu, sendikalarımızın merkez ve 
şube yöneticileri, DİSK eski Genel Başkan-
larından Rıdvan Budak ve Budak ailesi, 
Kenan Budak’ın sendikal ve siyasal mü-
cadelesinden arkadaşları ve izleyicileri 
katıldı.

4.20. Mahmut Seren vefatının 12. 
yılında mezarı başında anıldı 

DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş 
Genel Başkanı olarak görev yapan Mah-
mut Seren geçirdiği ani bir kalp krizi ne-
deniyle yaşamını yitirmişti.

Seren 28 Temmuz 2019 tarihinde aramız-
dan ayrılışının 12. yılında mezarı başında 
düzenlenen bir törenle anıldı. Törene Ge-
nel Başkan Arzu Çerkezoğlu, Genel-İş Ge-
nel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel Başkan 
Yardımcısı ve Genel-İş Araştırma Dairesi 
Başkanı Çetin Çalışkan, DİSK Ankara Bölge 
Temsilcisi ve Dev Maden-Sen Genel Baş-
kanı Tayfun Görgün, DİSK üyesi sendika-
ların genel merkez ve şube yöneticileri, 
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Mahmut Seren’in ailesi ve DİSK’li işçiler 
katıldı.

4.21. Aliağa belediye işçilerine destek

İzmir Aliağa Belediyesinde çalışan Genel-
İş sendikamıza üye 187 işçinin hiçbir hu-
kuki dayanak olmaksızın işten çıkarıldı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın 
1998’den bu yana Genel-İş sendikamıza 
üye olan işçileri baskı ile istifaya zorla-
masına ve işten çıkarmasına karşı 20 
Mayıs’tan beri devam eden direniş ile da-
yanışma amacıyla 31 Temmuz 2019 tari-
hinde bir ziyaret gerçekleştirildi.

Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, Genel-İş 
Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK ve 
Genel İş Genel Sekreteri Cafer Konca, DİSK 
Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK üyesi 
sendikaların yöneticilerinin ve DİSK üyele-
rinin gerçekleştirdiği ziyarette Aliağa De-
mokrasi Meydanı’nda kurulu olan direniş 
çadırındaki işçilerle bir araya gelindi.

Ziyaret sırasında Genel Başkan Çerkezoğ-
lu ve Genel-İş Genel Başkanı Çalışkan birer 
konuşma yaptı. Konuşmaların ardından 
152 ülkeden 30 milyon işçiyi temsil eden 
PSI’nın Genel Sekreteri Rosa Pavanelli’nin 
Aliağa Belediyesi işçilerine gönderdiği 
mesaj direnişteki işçilere iletildi.

4.22. DİSK kurucularından Kemal 
Nebioğlu’nu andık

DİSK’in kurucularından, Gıda-İş Sendikası’nın 
ve DİSK’in eski genel başkanlarından Kemal 
Nebioğlu, ölümünün 13. yıldönümünde 
mezarı başında anıldı. 

10 Ağustos 2019 tarihinde Zincirlikuyu 
Mezarlığı’nda kabri başında yapılan tö-
rene, Kemal Nebioğlu’nun ailesi, Genel 
Sekreter Cafer Konca, DİSK önceki dönem 
Genel Başkanları Rıdvan Budak ve Süley-
man Çelebi, DİSK üyesi sendikaların genel 

başkanları, merkez ve şube yöneticileri 
ile DİSK’li işçiler katıldı.

4.23. Bu karanlıktan hep birlikte 
çıkacağız!

DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, KESK 
İstanbul Şubeler Platformu, TMMOB İs-
tanbul İKK ve İstanbul Tabip Odası’nın 
çağrısıyla bir araya gelen binlerce kişi Di-
yarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir be-
lediyelerine kayyım atanmasını protesto 
ederek, demokrasi talebini yükseltti.

23 Ağustos 2019 tarihinde yapılan basın 
toplantısına DİSK-KESK-TMMOB ve TTB 
yöneticileri ve üyelerinin yanı sıra, CHP İs-
tanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP 
Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, 
Onursal Adıgüzel, Pınar Uzun, Zeynel Emre, 
Turan Aydoğdu, HDP İstanbul İl Eşbaşkanı 
Cezgiz Çiçek, HDP Milletvekilleri Ahmet Şık, 
Züleyha Gülüm, Oya Ersoy, Musa Piroğlu, 
Dilan Dirayet Taşdemir, Serpil Kemalbay, 
birçok demokratik kitle örgütü, siyasi parti 
temsilcisi ve yurttaşlar katıldı.

4.24. 10 Ekim katliamının dördüncü 
yılı: “Üzüntümüz derinleşiyor, 
öfkemiz artıyor!”

DİSK-KESK-TMMOB-TTB tarafından Ankara’da 
10 Ekim 2015’te düzenlenen Emek-Barış ve 
Demokrasi mitingine yapılan saldırı sonucu 
yitirdiğimiz 103 mücadele arkadaşımızın 
anısına sahip çıkmak ve katliamı bir kez 
daha kınamak için Ankara’da düzenlenen 
anma etkinliğinin programı açıklandı.

7 Ekim 2019 arihinde 10 Ekim Barış ve Da-
yanışma Derneğinde yapılan ortak basın 
toplantısına Dernek Başkanı Mehtap Sa-
kinci Coşgun, DİSK Genel Sekreteri Cafer 
Konca, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet 
Bozgeyik, TMMOB Yönetim Kurulu Başka-
nı Emin Koramaz ve TTB Merkez Konseyi 
Başkanı Sinan Adıyaman katıldı.
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4.25. Lastik-iş 70. yıl sempozyumu

Kurucu sendikalarımızdan Lastik-İş’in 70. 
kuruluş yılı nedeniyle düzenlenen etkin-
likler kapsamında 4 Ekim 2019 tarihinde 
İstanbul’daki Rıza Kuas Genel Merkez bi-
nasında ‘Yerelden Evrensele-Evrenselden 
Yerele Sendikal Hareket’ başlıklı uluslara-
rası bir sempozyum gerçekleştirildi.

Sempozyum Genel Başkan Arzu Çerke-
zoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve 
Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı’nın 
açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış ko-
nuşmalarının hemen ardından Lastik-İş 
üyeleri arasında “Sendikamızın 70. Yılın-
da Mücadelemiz” konulu şiir yarışmasının 
sonuçlarının ilanı ve ödül töreni yapıldı.

Sempozyumun ilk oturumunda “Ulusla-
rarası Sendikal Hareketteki Yönelimler 
ve Türkiye Sendikal Hareketi” konusu ele 
alındı. Bu bölümde Küresel Sanayi İşçileri 
Sendikası IndustrıALL Genel Sekreter Yar-
dımcısı Kemal Özkan, Uluslararası Sendi-
kalar Konfederasyonu ITUC Genel Sek-
reter Yardımcısı Owen Tudor ve Kocaeli 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz 
Çelik sunum yaptı.

“Sınıfsal ve Evrensel Değerler Çerçeve-
sinde Türkiye Sendikal Hareketi” başlıklı 
ikinci oturumda ise araştırmacı-yazar Za-
fer Aydın ve Lastik-İş Eğitim ve Toplu Söz-
leşme Dairesi Müdürü Üzeyir Ataman ve 
Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu sunum yaptı.

4.26. TİSK heyeti DİSK’i ziyaret etti

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederas-
yonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç 
ve TİSK İstihdam ve Endüstri İlişkileri Mü-
dürü Sibel Tuğ, 13 Eylül 2019 tarihinde 
DİSK Genel Merkezini ziyaret etti.

Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, Yönetim 

Kurulu üyesi Kanber Saygılı ve DİSK Hu-
kuk Dairesi Müdürü Necdet Okcan tara-
fından ağırlanan TİSK heyeti ile çalışma 
yaşamındaki gelişmeler ve sorunlar üze-
rine görüşme yapıldı.

4.27. Ankara’da EYT mitingi: 
“Emeklilik bir yük değil haktır”

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) tarafından 
8 Eylül 2019 tarihinde Ankara’da bir miting 
düzenlendi. Tandoğan Meydanı’ndaki mi-
tinge Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, Genel 
Sekreter Cafer Konca, Birleşik Metal-İş Ge-
nel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Dev Maden-
Sen Genel Başkanı ve DİSK Ankara Bölge 
Temsilcisi Tayfun Görgün, Emekli-Sen Genel 
Başkanı Cengiz Yavuz ile DİSK üyesi sendi-
kaların genel merkez ve şube yöneticileriy-
le çok sayıda DİSK’li katıldı.

Mitingde bir de konuşma yapan Genel 
Başkan Arzu Çerkezoğlu, “Bu topraklarda 
hak mücadelesi, eşitlik, adalet, demok-
rasi mücadelesi veriyoruz. Bu mücadele 
ülkemizin geleceğinin mücadelesidir. Bık-
madan usanmadan bu mücadeleyi birlik-
te büyütüyoruz. DİSK olarak EYT’liler ile 
omuz omuzayız. Emeklilik bir yük değil 
temel bir haktır. Hakkımız olanı istiyoruz, 
kimseden sadaka istemiyoruz. Devletin 
ve devleti yöneten hükümetlerin görevi 
ve sorumluluğudur. Ülkeyi yönetenleri 
EYT’liletin hakkını sağlamak adına adım 
atmaya çağırıyoruz. Emeklilik hakkımıza, 
kıdem tazminatına, çocuklarımızın gele-
ceği için memleketimize sahip çıkacağız” 
dedi.

4.28. 1 Eylül’de meydanlar “Barış 
emekle gelecek” dedi

Türkiye’nin dört bir yanındaki 1 Eylül 
Dünya Barış Günü etkinliklerine katılan 
DİSK’liler “Barış emekle gelecek” mesajı 
verdi. 1 Eylül 2019 tarihinde Ankara’da 
tren garı önünde, İstanbul’da Kartal 
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Meydanı’nda ve İzmir’de Gündoğdu 
Meydanı’nda binlerce barış gönüllüsü ve 
DİSK’li emekçi miting alanlarında buluştu.

Mitinglerde okunan ortak metinde şu 
çağrı yer aldı:

“DİSK, KESK, TMMOB, TTB olarak; savaş-
larda, çatışmalarda yitirilen milyonlarca 
insanın anısı önünde saygıyla eğilirken 
mücadele başlıklarımızdan birinin Barış 
mücadelesi olduğunun altını bir kez daha 
çiziyoruz. Örgütlü ve kararlı bir mücade-
le ile barışı bu topraklarda kökleşmiş bir 
ağaç haline getireceğimize söz veriyoruz.

Tüm halkların eşit, özgür, insanca ve 
kardeşçe yaşayacağı bir dünyayı kendi 
ellerimizle kurmanın yolunu açmak için 
emek ve demokrasiden yana olan herke-
si 1 Eylül Barış Meydanlarında yan yana, 
omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz.”

4.29. DİSK-KESK-TMMOB-TTB: 
İrademe dokunma!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB başkanları olarak 
seçilmiş büyükşehir belediye başkanları 
ile dayanışma ve halkın iradesine sahip 
çıkmak için Diyarbakır ve Mardin’deydi.

27 Ağustos 2019 tarihinde ilk olarak 
Diyarbakır’a geçen heyette Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreter Cafer 
Konca, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet 
Bozgeyik, TTB Merkez Konseyi Başkanı 
Sinan Adıyaman ve TMMOB 2’nci Başkanı 
Selçuk Uluata yer aldı.

Diyarbakır’ın seçilmiş Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı’nın 
da katıldığı Lise caddesindeki oturma 
eyleminde DİSK-KESK-TMMOB-TTB adına 
ortak açıklamayı Genel Başkanımız Arzu 
Çerkezoğlu yaptı.

Çerkezoğlu açıklamasında şunlara de-

ğindi: “Kayyumlar sürecinde daha önce 
de yaşadık şimdi de yaşıyoruz ki, halkın 
iradesinin gasp edilmesinin sonu işsizlik-
tir. Belediyedeki işçi arkadaşlarımız işten 
çıkarılmaya başlandı. Halkın iradesinin 
gasp edilmesinin sonucu açlıktır, yoksul-
luktur. Halkın iradesinin gasp edilmesinin 
sonucu yalandır, talandır, yolsuzluktur, 
hırsızlıktır. Bütün bunlar ortaya çıkmış, 
bütün Türkiye’nin vicdanına mahkum 
edilmiştir.”

Diyarbakır’ın ardından heyet Mardin’e 
giderek seçilmiş Büyükşehir Belediye Eş-
başkanı Figen Altındağ’ı ziyaret etti.

4.30. 10 Ekim katliamında 
yitirdiklerimiz ülkenin dört bir 
yanında anıldı

Ankara’da 10 Ekim 2015’te düzenlenen 
Emek-Barış ve Demokrasi mitingine yapı-
lan saldırı sonucu yitirdiğimiz 103 arkada-
şımızın anısına sahip çıkmak ve katliamı 
bir kez daha kınamak için DİSK-KESK-
TMMOB-TTB tarafından ülkenin dört bir 
yanında anma törenleri düzenlendi.

10 Ekim 2019 tarihinde; Adana Tren Garı 
önünde, Ankara Tren Garı önünde, Antal-
ya, Attalos Meydanı’nda, Artvin Halitpa-
şa meydanında, Balıkesir, Burhaniye’de, 
Bursa Setbaşı’nda, Çanakkale’de, Çorum 
parkında, Denizli’de, Eskişehir Adalar’da, 
İstanbul Kadıköy meydanında, İzmir Tür-
kan Saylan Kültür Merkezi önünde, Kay-
seri Tren Garı önünde, Kocaeli Sabri Yalım 
Parkı’nda, Malatya Barış Parkı’nda, Mersin 
Özgür Çocuk Parkı’nda, Muğla Sınırsızlık 
Meydanı’nda ve Samsun Süleymaniye 
Geçidi’nde basın açıklamaları ve etkinlik-
ler gerçekleştirildi.

Diyarbakır’da yapılmak istenen basın 
açıklamasına izin verilmediği için yasak-
lama protesto edildi.
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4.31. İnsanca ücret, vergide adalet! 
eylemi

DİSK insanca yaşanacak bir ücret ve ver-
gide adalet mücadelesinin hedeflerini bir 
basın açıklamasıyla duyurdu.

24 Ekim 2019 tarihinde, İstanbul Çalışma 
ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde ger-
çekleşen basın açıklamasına DİSK’in, DİSK 
üyesi sendikaların genel merkez ve şube 
yöneticileri, siyasi parti ve demokratik 
kitle örgütlerinin temsilcileri ve DİSK’li iş-
çiler katıldı.

Tophane durağındaki toplanmanın ardın-
dan “İnsanca ücret vergide adalet”, “Di-
rene direne kazanacağız”, “Zafer direnen 
emekçinin olacak” sloganlarıyla Çalışma 
ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün önüne 
yüründü.

Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu burada 
yaptığı açıklamada öncelikle Eskişehir’de 
Birleşik Metal-İş sendikamızın yönetici ve 
üyelerine uygulanan polis şiddetini kına-
dı ve zamlara dur demek için, insanca ya-
şanacak bir ücret için, vergide adalet için, 
örgütlü örgütsüz tüm işçileri, tüm emek-
çileri, tüm emeklileri, işsizleri, gençleri, 
kadınları, tüm halkımızı DİSK’in bu müca-
delesine güç vermeye çağırdı.

4.32. Rıza Kuas’ı aramızdan 
ayrılışının 38. yılında andık

Türkiye işçi sınıfının unutulmaz önderle-
rinden, Konfederasyonumuz kurucula-
rından ve Lastik-İş Sendikamız Onursal 
Genel Başkanı Rıza Kuas ölümünün 38. 
yılında anıldı.

Yakalandığı hastalıktan kurtulamayacak 
29 Ekim 1981 tarihinde yaşama veda 
eden Rıza Kuas için 25 Ekim 2019 tari-
hinde Edirnekapı Hava Şehitliği’nde bir 
tören düzenlendi. Törene Genel Başkan 

Arzu Çerkezoğlu, DİSK Yönetim Kurulu 
üyesi ve Lastik-İş Genel Başkanı Ala-
addin Sarı, DİSK Yönetim Kurulu üyesi 
Kanber Saygılı, Cam Keramik-İş Genel 
Başkanı Birol Sarıkaş, Gıda-İş Genel Baş-
kanı Seyit Arslan, Sosyal-İş Genel Başka-
nı Metin Ebetürk, Tekstil Genel Başkanı 
Kazım Doğan, DİSK üyesi sendikalarımı-
zın genel merkez ve şube yöneticileri ile 
DİSK’li işçiler katıldı.

4.33. İnsanca ücret vergide adalet 
bildiri dağıtımı

Konfederasyonumuz tarafından başlatı-
lan “İnsanca Ücret, Vergide Adalet” kam-
panyası çeşitli kentlerde yapılan etkinlik 
ve bildiri dağıtımlarıyla geniş yankı uyan-
dırdı. Ekim ve Kasım ayı boyunca süren 
kampanyanın ilk adımı 5 Kasım 2019 ta-
rihinde İzmir’de ve Ankara’da atıldı. Yapı-
lan basın açıklamalarının ardından bildiri-
mi dağıtımı gerçekleştirildi.

DİSK bölge temsilcilikleri ve DİSK üyesi 
sendikaların şubelerinin yerel bileşenler-
le oluşturdukları programlarla çok sayıda 
kentte gündüz gece demeden yaygın bir 
eylem ve etkinlik dizisi yapıldı.

Bildiri dağıtımının bir kısmına Genel Baş-
kan Arzu Çerkezoğlu da katıldı.

4.34. Adana: “Bu ücretlerle, bu 
vergilerle geçinemiyoruz”

Zamlara, düşük ücretlere ve vergi ada-
letsizliğine karşı #İnsancaÜcretVergideA-
dalet talebimiz Adana Seyhan Barış Anıtı 
önündeki basın açıklamasıyla bir kez 
daha ifade edildi

6 Kasım 2019 tarihinde DİSK Çukurova 
Bölge Temsilciliği tarafından düzenlenen 
basın toplantısına Genel Başkan Arzu Çer-
kezoğlu ve Genel Sekreter Cafer Konca da 
katıldı.
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4.35. Türk-İş yönetiminden DİSK’e 
ziyaret

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve be-
raberindeki heyet, 8 Kasım 2019 tarihin-
de DİSK’i ziyaret etti.

Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu ve Yöne-
tim Kurulu üyesi Alaaddin Sarı tarafından 
karşılanan Türk-İş heyeti ile başta asgari 
ücret olmak üzere işçilerin güncel sorun-
ları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

4.36. Eskişehir: Vergide adalet ve 
insanca yaşanacak ücret!

DİSK’in Türkiye genelinde başlattığı “İn-
sanca ücret, vergide adalet” mücadelesi 
kapsamında Eskişehir’de basın açıklama-
sı yapıldı.

9 Kasım 2019 tarihinde Eskişehir’deki 
Adalar önünde yapılan basın açıklaması-
nı DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Günay 
Ayaz okudu.

4.37. Mersin: Vergide adalet ve 
insanca yaşanacak ücret!

“İnsanca ücret, vergide adalet” mücade-
lesi kapsamında Mersin’de bildiri dağıtımı 
yapıldı.

11 Kasım 2019 tarihinde DİSK Mersin İl 
Temsilcisi Kemal Göksoy’un da katılımı 
ile Tarsus Yarenlik Alanı’nda dağıtılan bil-
dirilere halk yoğun ilgi gösterdi. Bildirimi 
dağıtımı 12 Kasım 2019 tarihinde de farklı 
bölgelerde sürdürüldü.

4.38. İzmir: Vergide adalet ve insanca 
yaşanacak ücret!

Adaletsiz vergi sistemine ve kıdem taz-
minatının gasp edilmesine dair planlara 
karşı binlerce DİSK üyesi işçi İzmir Konak 
meydanında buluştu.

DİSK Ege Bölge Temsilciliği’nin çağrısıy-
la 13 Kasım 2019 tarihinde iş bırakan 
binlerce DİSK üyesi işçi Konak Sümer-
bank önünde buluşurken, Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu ve Genel Sekreter Cafer 
Konca’nın yanı sıra DİSK üyesi sendikala-
rın genel merkez ve şube yöneticileri de 
eyleme katıldı. Emek ve meslek örgütle-
ri, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü 
temsilcileri de DİSK’li işçilere destek verdi.

4.39. Abdullah Karacan saygı ve 
özlemle anıldı

Geçtiğimiz yıl silahlı saldırıya uğrayarak 
yaşamını yitiren Lastik-İş Genel Başkanı 
Abdullah Karacan vefatının birinci yıldö-
nümünde saygı ve özlemle anıldı.

13 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen 
anma etkinlikleri kapsamında saat 11’de 
ilk olarak Abdullah Karacan’ın Kocaeli 
Bağçeşme Mezarlığında bulunan kabri zi-
yaret edildi.

Yüzlerce kişinin katıldığı törende ilk ola-
rak geçmişten bugüne emek mücadele-
sinde yitirdiklerimiz için saygı duruşunda 
bulunuldu. Lastik İş Genel Başkanı ve 
DİSK Yönetim Kurulu üyesi Alaaddin Sarı 
saygı duruşunun ardından yaptığı ko-
nuşmasında ‘’Onursal Genel Başkanımız 
Abdullah Karacan, Lastik-İş Sendikasını 
kurumsal kimliğine kavuşturan ve sen-
dikacılık anlayışının sadece sözleşmeden 
ibaret olmadığını gösteren bir başkandı. 
Başkanımızın öldürülmesi karanlık ve or-
ganize bir iştir’’ dedi. Törene DİSK Yöne-
tim Kurulu üyesi Kanber Saygılı da katıldı.

4.40. Kocaeli’de insanca yaşanacak 
ücret talebimizi haykırdık

DİSK Kocaeli Bölge Temsilciliği 20 Kasım 
2019 tarihinde, İnsan Hakları Parkı’nda 
gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla DİSK’in 
kampanyasına katıldı.
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Basın açıklamasına Genel Başkan Arzu 
Çerkezoğlu, Birleşik Metal-İş Genel Baş-
kanı Adnan Serdaroğlu, Lastik-İş Genel 
Sekreteri İhsan Malkoç, Lastik-İş Genel 
Yönetim Kurulu üyesi Salih Gür, DİSK üye-
si sendikaların şube yöneticileri ve DİSK’li 
işçilerin yanı sıra, EYT’liler ve emek-mes-
lek örgütlerinden temsilciler katıldı.

Yapılan basın açıklamasının ardından Ge-
nel Başkan Çerkezoğlu ve sendikalarımızın 
genel başkan ve yöneticileri EYT’lilerin 
imza standını ziyaret ederek, EYT kam-
panyasına imza verdi.

4.41. Geçinemiyoruz, insanca yaşamak 
istiyoruz!

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güç-
leri, 8 Aralık Pazar günü Bakırköy Pazar 
Alanı’nda “İnsanca yaşamak istiyoruz” 
sloganıyla düzenleyecekleri mitinge iliş-
kin İstanbul, Kadıköy’de bir basın açıkla-
ması yaptı.

23 Kasım 2019 tarihinde Kadıköy’deki 
Eminönü vapur iskelesi önünde gerçek-
leştirilen basın açıklamasını Yönetim Ku-
rulu üyesi Kanber Saygılı okudu. 

4.42. İnsan onuruna yaraşır asgari 
ücret!

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren “Asgari Üc-
ret” konusunda DİSK Yönetim Kurulunun 
görüşlerini, talep ve önerilerini açıkladığı 
basın toplantısı 3 Aralık 2019 tarihinde 
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyük-
kent Şubesinde yapıldı.

Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, Genel 
Sekreter Cafer Konca, Yönetim Kurulu 
üyesi Kanber Saygılı, DİSK üyesi sendika-
ların genel merkez ve şube yöneticileri 
ile DİSK’li işçilerin katıldığı basın açıkla-
masının açılış konuşmasını yapan Genel 
Sekreter Cafer Konca, asgari ücretin belir-

lenme sürecinin antidemokratik olduğu-
nun altını çizdi.

DİSK’in konuya dair taleplerini ve DİSK-
AR’ın hazırladığı Asgari Ücret Raporu’nun 
satır başlarını Genel Başkanı Çerkezoğlu 
basın ile paylaştı. Asgari ücretin belirlen-
mesi sürecini devletin toplumla yaptığı en 
büyük toplumsal sözleşme olarak tanımla-
yan Çerkezoğlu, “Şirket kurtarmalara, işve-
ren teşviklerine devasa kaynakların ayrıl-
dığı bir ortamda kimse işçilere ‘fedakârlık’ 
tavsiyesinde bulunmasın” dedi.

Asgari ücret pazarlığı sadece masa başı 
pazarlık olmadığının altını çizen DİSK Ge-
nel Başkan Arzu Çerkezoğlu, tüm işçileri 
omuz omuza mücadeleye çağırdı.

4.43. İnsanca yaşam talebimiz için 8 
Aralık’ta Bakırköy’deydik

İstanbul Emek, Barış, Demokrasi Güçleri 
tarafından 8 Aralık 2019 tarihinde İstan-
bul Bakırköy’de gerçekleştirilecek olan 
“İnsanca Yaşamak İstiyoruz!” mitingine 
çağrı amacıyla; 5 Aralık 2019 tarihinde 
İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) Cağaloğlu 
binasında bir basın toplantısı düzenlendi.

İstanbul Emek, Barış, Demokrasi Güçle-
ri adına; Yönetim Kurulu üyesi Kanber 
Saygılı, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet 
Bozgeyik, İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, 
Tertip Komitesi adına İTO Genel Sekreteri 
Dr. Osman Öztürk ve Tertip Komitesi Baş-
kanı KESK İstanbul Dönem Yürütmesin-
den Erdal Güzel tarafından gerçekleştiri-
len basın toplantısına İstanbul’da faaliyet 
yürüten meslek örgütleri ve çeşitli sivil 
toplum kuruluşu ve partilerin temsilcileri 
ile basın mensupları katıldı.

Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı ta-
rafından açılışı yapılan toplantıda, KESK 
Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik tarafın-
dan yapılan konuşmanın ardından İstan-
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bul Emek, Barış, Demokrasi Güçleri bile-
şenleri tarafından ortaklaşa hazırlanan 
basın açıklaması ve mitinge çağrı metni, 
İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pı-
nar Saip tarafından okundu.

4.44. “İnsanca yaşamak istiyoruz” 
diyenler Bakırköy’de buluştu

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güç-
leri “İnsanca Yaşamak İstiyoruz” demek 
için Bakırköy’deydi. DİSK’liler mitinge 
“İnsan Onuruna Yaraşır Asgari Ücret” ta-
lepleriyle katıldı. 8 Aralık 2019 tarihinde 
İstanbul Bakırköy’de düzenlenen mitinge 
binlerce işçi katıldı. Genel Başkan Arzu Çer-
kezoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Kanber 
Saygılı‘nın da katıldığı miting için Bakırköy 
Dikilitaş’ta toplanan kortejler, Bakırköy 
Halk Pazarı’na bir yürüyüş gerçekleştirdi.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi 
Güçleri’nin üzerinde ortaklaştığı 6 ana ta-
lep miting kürsüsünden açıklandı:

l İşten çıkarmalar yasaklansın.

l Asgari ücret açlık değil insan onuruna 
yakışır düzeyde belirlensin ve vergiden 
muaf tutulsun.

l İşsizlik fonu işçilere verilsin.

l Elektrik, su ve doğalgazdaki vergiler 
kaldırılsın.

l Emeklilikte yaşa takılanların talepleri 
kabul edilsin.

l Barışçıl politikalar temel alınsın, bütçe 
kaynakları savaşa değil sağlığa ve eğiti-
me harcansın.

Miting, müzik dinletisiyle sona erdi.

4.45. Aramızdan ayrılışının ikinci 
yılında Celal Ovat’ı andık

DİSK’in eski Genel Başkan Yardımcısı, 

Gıda İş Sendikamızın eski Genel Başkanı 
Celal Ovat, aramızdan ayrılışının ikinci yı-
lında Hasdal mezarlığında mezarı başında 
düzenlenen bir törenle anıldı. 

13 Aralık 2019 tarihinde yapılan anmaya 
Ovat’ın ailesinin yanı sıra Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreter Cafer 
Konca, Yönetim Kurulu üyesi Kanber 
Saygılı, Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, 
Cam Keramik İş Genel Başkanı Birol Sarı-
kaş, Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Ka-
rabulut ve DİSK üyesi sendikaların genel 
merkez ve şube yöneticileri katıldı.

4.46. Trakya ve Ege’den haykırdık: 
İnsan onuruna yaraşır asgari ücret!

2020 yılı asgari ücreti tespit sürecine 
ilişkin yürütülen “İnsan Onuruna Yaraşır 
Asgari Ücret: 3200TL Net!” kampanyası 
çerçevesinde DİSK Trakya ve Ege bölge-
lerinde meydanlarda idi.

l İlk eylem 16 Aralık 2019 tarihinde Te-
kirdağ Bedesten Parkı’ında gerçekleşti-
rildi. DİSK Trakya Bölge Temsilcisi Salim 
Şen’in asgari ücret mücadelesi kapsa-
mında Trakya’daki iki günlük program 
hakkında bilgi vermesinin ardından bir 
konuşma yapan Genel Sekreter Cafer 
Konca, insan onuruna yaraşır bir asgari 
ücret için, asgari ücretin vergi dışı bırakıl-
ması için ve asgari ücretin AGİ hariç tespit 
edilmesi için mücadelenin ülke çapında 
sürdüğünü belirtti.

l Aynı gün ikinci eylem ise Edirne Saraç-
lar Caddesi’nde gerçekleştirildi. Buradaki 
açıklamaya da DİSK üyesi sendikalar kit-
lesel ve coşkulu bir biçimde katıldı. Genel 
Başkan Arzu Çerkezoğlu burada yaptığı 
açıklamada “Asgari ücret milyonların me-
selesidir, asgari ücret memleket mese-
lesidir! İnsan onuruna yaraşır bir asgari 
ücret istiyoruz” dedi.
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l Trakya’daki asgari ücret eylemleri Ge-
nel Başkan Çerkezoğlu’nun katılımıyla 17 
Aralık’ta Kırklareli ve Lüleburgaz’da da ger-
çekleştirildi. DİSK Ege Bölge Temsilciliğinin 
çağrısıyla 16 Aralık 2019 tarihinde DİSK’liler 
İzmir Kemaraltı girişinde bir araya geldi.

4.47. DİSK ve Genel-İş Başkanı 
Abdullah Baştürk özlemle anıldı

DİSK’in ve Genel-İş sendikamızın unutul-
maz önderi Abdullah Baştürk, ölümünün 
28. yılında mezarı başında düzenlenen 
törenle anıldı.

Törene Abdullah Baştürk’ün eşi Ayten 
Baştürk, oğlu Bülent Baştürk, Genel Baş-
kan Arzu Çerkezoğlu, DİSK önceki dönem 
Genel Başkanları Rıdvan Budak ve Süley-
man Çelebi, Genel Sekreter Cafer Konca, 
Genel Başkan Yardımcısı Çetin Çalışkan, 
Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı, 
Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, 
Cam Keramik-İş Genel Başkanı Birol Sa-
rıkaş, Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu, DİSK’e üye sendikaları-
mızın genel merkez ve şube yöneticileri 
ile DİSK’li işçiler katıldı.

Törende ilk konuşmayı Genel-İş sen-
dikamız Genel Başkanı Remzi Çalışkan 
yaptı. Çalışkan, konuşmasında Abdul-
lah Baştürk’ün 12 Eylül zindanlarında ve 
DİSK davasında dimdik durduğunu, cun-
taya karşı DİSK’i savunduğunu söyledi. 
Baştürk’ün yaşamını işçi sınıfına adadığını 
belirten Çalışkan, bugün onun mücadele-
sini örnek alarak emek ve demokrasi mü-
cadelesini büyütmek gerektiğini söyledi.

Çalışkan’ın ardından Genel Başkan Arzu 
Çerkezoğlu Abdullah Baştürk’ün bir an 
bile tereddüt etmeden ömrünü işçi sı-
nıfına ve DİSK’e adadığını belirterek, 
Baştürk’ün DİSK’e böyle bir mücadele 
mirası bıraktığını söyledi. Çerkezoğlu söz-

lerini “Ürettiğimiz değerin hakça paylaşıl-
dığı, barış içinde, kardeşlik içinde, demok-
rasinin tüm kurumları ile işlediği emeğin 
Türkiye’si için mücadeleye devam!” diye-
rek noktaladı.

4.48. Çalışma Bakanlığına seslendik: 
“İnsan onuruna yaraşır bir asgari 
ücret haktır”

2020 asgari ücreti tespit sürecine ilişkin yü-
rütülen “İnsan Onuruna Yaraşır Asgari Üc-
ret: 3200TL Net!” mücadelesi çerçevesinde 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
önünde bir kitlesel açıklama yapıldı.

23 Aralık Pazartesi tarihinde yapılan ba-
sın açıklamasında DİSK’in asgari ücrete 
dair talepleri bir kez daha ifade edildi.

Bakanlık önüne kadar yapılan yürüyüş ve 
açıklamaya Genel Başkan ile birlikte DİSK 
ve üye sendikaların merkez yöneticileri, 
şube başkan ve yöneticileri yüzlerce DİSK 
üyesi işçi, milletvekilleri, siyasi parti yö-
neticileri katıldı.

Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu Bakanlık 
önünde yaptığı konuşmasına Aralık ayı 
boyunca kent kent, meydan meydan, so-
kak sokak, iş yeri işyeri mücadeleyi bü-
yüten tüm DİSK’lileri selamlayarak başla-
dı. Çerkezoğlu, “İnsan onuruna yaraşır bir 
asgari ücret haktır. İnsan onuruna yara-
şır bir asgari ücret ne TİSK’in ne işveren 
sendikalarının söylediği gibi; gönül ister 
ki gibi iyi niyetlerle ne de cumhurbaşka-
nının söylediği gibi jestimizi yaparız gibi 
bir yaklaşımla belirlenemeyecek kadar 
somuttur, gerçektir, milyonların mesele-
sidir” dedi.

4.49. “Kanala değil emekçiye bütçe, 
kanal değil iş istiyoruz”

İktidarın, Karadeniz ile Marmara denizini 
arasında yapılması planlanan “Kanal İs-
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tanbul” projesi büyük bir tartışma konu-
su haline geldi.

Bilim dünyasının birden fazla neden-
le karşı çıktığı, İstanbul’u ağır sorunlarla 
karşı karşıya bırakması ve ülke ekonomi-
sine ağır bir fatura çıkarması öngörülen 
bu projede ısrar eden iktidara tepkileri 
iletmek üzere 27 Aralık 2019 tarihinde, 
Beşiktaş’taki Çevre ve Şehircilik İl Müdür-
lüğü önünde bir basın toplantısı yapıldı.

Çerkezoğlu “İstanbul’un kanala, Türkiye’nin 
çılgın projelere ihtiyacı yok. İstanbul’un ve 
Türkiye’nin en acil sorunu iştir, aştır. Ka-

nal İstanbul’a 110 milyar TL gömmek is-
teyenler asgari ücretli işçiye günlük 10 TL 
zammı reva görmüş, asgari ücretten vergi 
almaya devam demiştir” dedi.

Yapılan açıklamanın ardından projeye 
yönelik itiraz dilekçeleri İl Müdürlüğüne 
verildi. Eyleme çok sayıda DİSK üyesinin 
yanı sıra DİSK önceki dönem genel baş-
kanlarından Rıdvan Budak ve Süleyman 
Çelebi, Genel Sekreter Cafer Konca, Yö-
netim Kurulu üyesi Kanber Saygılı, DİSK 
üyesi sendikaların genel başkanları, ge-
nel merkez ve şube yöneticileri katıldı.



1) GİRİŞ

20’nci yüzyılın sonlarında, neo-
liberal kapitalizm ile beraber 
“tarihin sonu”nun geldiği iddia 

edilmişti. Neoliberalizmin 21’nci yüzyılın 
başındaki iflasına, yarattığı çelişkilere ve 
yıkıma dair gizlenemez hakikatler “tarihin 
sonu” tezlerini çürütürken, “hakikat son-
rası” (post-truth) olarak da adlandırılan 
bir dönemi başlattı. Sermayenin önünde 
engel olarak gördüğü her şeyi ama her 
şeyi, işçi sınıfının ve geniş halk kesimleri 
aleyhine ortadan kaldırmayı hedefleyen 
neoliberal politikalarda ısrar, insanlığın 
ihtiyaçlarına, toplumun çıkarlarına, akla 
ve bilime aykırı iken, siyasal iktidarların 
ve sermayenin “hakikat” ile bağı giderek 
kopmaya başladı. Neoliberal politikalar 
neticesinde ekonominin toplumsal ger-
çek ihtiyaçlarla bağı koptukça, iktidarların 
da gerçekle bağı koptu; böylece olgular 
ve hakikatler giderek önemini yitirdi.

İşçi sınıfının ve halkın geniş kesimlerinin 
haber alma hakkı ve bilgiye erişim hak-
kı, sermayenin emeği, kentleri ve doğayı 
sınırsız ve sorumsuz sömürüsünün önün-
de engel, iktidarların meşruiyetleri için de 
ciddi bir tehdit olarak görülmeye başlan-
dı. Neoliberal yıkımın ekolojik, ekonomik 
ve toplumsal ağır sonuçları karşısında, 
siyasi iktidarlar halktan hakikati daha 
fazla gizlemeye, hakikati çarpıtmaya ve 

her gün milyonların deneyimlediği haki-
kati komplo teorileriyle “yeniden yazma-
ya” yöneldi. Kapitalizmin çözümsüz krizi 
karşısında rıza üretme kapasitesi daralan 
her iktidar, daha fazla şiddetin ve baskı-
nın yanı sıra ve daha fazla yalana ihtiyaç 
duymaya başladı. 

Nitekim Oxford Sözlüğü, 2016 yılının İn-
gilizce kelimesi olarak ”post-truth”u (ha-
kikat sonrası) seçti ve bu kavram şöyle 
tanımlandı: “Nesnel hakikatlerin belirli bir 
konu üzerinde kamuoyunu belirlemede 
duygulardan ve kişisel kanaatlerden daha 
az etkili olması durumu.”

Bu koşullar altında işçi sınıfının hakikat 
mücadelesini inşa etmek önemli bir gö-
rev olarak karşımızda durmaktadır. Evet, 
ülkemizde gerçeklik büyük bir tehdit al-
tındadır. Toplumun yüzde 99’unun aleyhi-
ne olan bir düzenin inşası ve korunması, 
ülkemizde de sadece baskı ve zor meka-
nizmaları ile değil, aynı zamanda hakikate 
karşı kapsamlı ve sistemli bir ideolojik sal-
dırıyla mümkün olabilmektedir. 

Ekonomik krizin derinleştiği bir ortamda, 
işçi sınıfının gerçeğinin, giderek kötüleşen 
çalışma ve yaşam koşullarının görünmez 
hale getirilmesi ve çarpıtılması için tek 
merkezden idare edilen sistematik ça-
balarla karşı karşıya olduğumuz açıktır. 
Türkiye İstatistik Kurumu gibi kurumlar-

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ RAPORU

“... ses yalan söylüyorsa,

söz yalan söylüyorsa,

ellerinizden başka herşey

 herkes yalan söylüyorsa,

elleriniz balçık gibi itaatli,

elleriniz karanlık gibi kör,

elleriniz çoban köpekleri gibi aptal olsun,

 elleriniz isyan etmesin diyedir...” (1)

(1) Nazım Hikmet Ran, “Ellerinize ve Yalana Dair”, 1949
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dan artık büyük oranda tek sesli hale gel-
miş medyaya, sözde tarihi dizilerden tek 
merkezden atılmış manşetlere, düzenin 
tüm araçları yaşamadığımız bir gerçekliği 
dayatmaktadır. İşçi sınıfının ve halkın ger-
çeklerini sunmak için direnen gazeteciler 
ve medya kuruluşları ise kapatmadan ha-
pis cezalarına, mali kuşatmadan sansüre 
kadar bir dizi resmi yaptırım ile karşı kar-
şıya kalmaktadır.

Dünyanın en büyük gazeteci hapishane-
si olarak anılan Türkiye, Sınır Tanımayan 
Gazeteciler örgütünün basın özgürlüğü 
endeksine göre 180 ülke arasında 157’nci 
sıradadır.

Ülkemizde en çok satıldığı iddia edilen 10 
gazetenin 9’u, yine en çok izlendiği iddia 
edilen 10 TV kanalından 9’u siyasi iktidar 
ile güçlü ilişkileri olan sermaye gruplarına 
aittir. Tüm bu ideolojik aygıtlar, emekliye 
her gün “zam”, işçiye her gün “müjde” ve-
rirken emeklilik hakkı elinden alınmış, as-
gari ücretin bile altında maaşa mahkum 
edilmiş, ücretleri reel olarak gerilemiş, 
ölümüne ve güvencesiz çalışmaya mah-
kum edilmiş milyonların talepleri ve her 
evdeki en az bir işsiz gerçeği yok sayıl-
maktadır. 

Sunulan sanal gerçekliğin, işçi sınıfının ve 
halkın geniş kesimlerinin gerçekliği ile 
uyumsuzluğu, özellikle geleneksel med-
yaya (gazete, dergi, TV ve radyo) olan 
güveni ciddi biçimde sarsmıştır. IPSOS’un 
27 ülkede gerçekleştirdiği ve 2019 yılında 
yayınladığı “Medyada Güven” araştırması 
özellikle son 5 yılda ülkemizde medyaya 
güvenin ciddi erozyona uğradığını gös-
termektedir. Araştırmaya Türkiye’den 
katılanların yüzde 58’i son 5 yıl içerisin-
de yazılı basına (gazete ve dergi) güven-
lerinin azaldığını ifade ederken, bu süre 

zarfında güveninin arttığını söyleyenlerin 
oranı sadece yüzde 13’te kalmıştır. (Dün-
ya ortalaması: Güveni azalanlar yüzde 34, 
güveni artanlar yüzde 17) TV ve radyo-
lar açısından bakıldığında da güvensizlik 
tablosu çok farklı değildir. Araştırmaya 
Türkiye’den katılanların yüzde 55’i son 5 
yıl içerisinde TV ve radyolara güvenlerinin 
azaldığını ifade etmiş; bu süre zarfında 
güveninin arttığını söyleyenlerin oranı 
yine yüzde 13’te kalmıştır.

Medyanın genel olarak işçi sınıfının ve 
halkın hakikatlerinden uzaklaşmasının 
yanı sıra tek sesli hale gelmesi de güveni 
oldukça azaltmaktadır. Örneğin 2017’deki 
Anayasa referandumu sırasında canlı ya-
yınlarda “Hayır” kampanyası TV ekranla-
rında toplam 45 saat yer bulurken, evet 
kampanyası 10 katın dahi üzerinde, 458 
saat canlı yayınlarda izleyicilere ulaştırıl-
mıştır.(2)

Giderek tek sesli hale gelen ve işçi sınıfı-
nın hakikatinden daha da uzaklaşan gele-
neksel medyaya olan güvensizlik, haber 
alma hakkı için arayışları daha da hızlan-
dırmıştır. TV ve basılı medyanın tamamen 
ekonomik ve hukuki kuşatma altında 
oluşu nedeniyle, 2013’ten itibaren baş-
layan eğilim hızlanmış, internet medyası 
ve özellikle de sosyal medyaya yönelim 
artmıştır.

28 ülkeden 44 bin 150 kişinin katılımıyla 
gerçekleştirilen Deloitte Global Mobil Kul-
lanıcı Araştırması’na göre sosyal medya 
kullanımında Türkiye birinci sırada yer 
almaktadır.(3) Türkiye’deki kullanıcılar 
analiz edildiğinde günlük sosyal medya 
kullanımında 2017 yılına göre 6 puan artış 
olduğu ve bu artışın da tüm yaş grupların-
da olduğu gözlenmektedir. Günde en az 
bir kere Instagram’da vakit geçirenlerin 

(2) ‘Turkey’s Vote and the Role of the Media’, Al Jazeera, http://www.aljazeera.com/programmes/listening-
post/2017/04/turkey-vote-rolemedia-170423100743900.htm

(3) https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/global-mobile-consu-
mer-survey.html
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oranı yüzde 49 olarak saptanırken günde 
en az bir kere Twitter’da vakit geçirenle-
rin oranı ise yüzde 23’tür.

Öte yandan Youtube ve Periscope başta 
olmak üzere internet üzerinden yayın ya-
pan mecralar anaakım TV’lerine artan gü-
vensizliğin bir yansıması olarak ciddi oranda 
ilgi görmüş, bunun bir sonucu olarak haber 
almak için Youtube kullanımı internet kul-
lanıcıları arasında bir yılda (2017-2018) yüz-
de 32’den yüzde 41’e yükselmiştir. Oxford 
Üniversitesi Reuters Enstitüsü’nün 2018 diji-
tal haberler raporunun diğer verilerine göre, 
haber almak için Twitter kullanımı yüzde 
25’ten 35’e, WhatsApp kullanımı yüzde 
25’ten yüzde 30’a, Instagram kullanımı yüz-
de 17’den yüzde 24’e yükselmiştir. Haber 
almak için Facebook kullanımı ise yüzde 51 
ile hala en popüler sosyal medya aracı olsa 
dahi, bir yıl içinde yüzde 3 oranındaki geri-
leme dikkat çekicidir. 

Sosyal medya haber almak için daha yay-
gın ve sık kullanılırken, geleneksel med-
yaya güvensizlik tirajlara da yansımış, 
iktidara yakın medyaya yönelik tüm des-
teklere rağmen gazetelerin tirajları ciddi 
biçimde düşmüştür. Gazetelerin toplu 
satın alınarak havalimanlarında, toplu 
taşımada, hastanelerde vs dağıtılmasına 
rağmen TÜİK verileriyle 2010-2017 arası 
tirajlar yüzde 50 civarı azalmış, 2019 yı-
lına gelindiğinde ise iktidar yanlısı gaze-
teler kapanmaya başlamıştır. (Büyükşehir 
belediyelerinin el değişiminin de etkisi 
olduğu iddia edilmektedir.) 

Anaakım medyadan kopuş ve halkın ha-
kikate erişim hakkı için internete ve sos-
yal medyaya yönelimi bu alana yönelik 
müdahaleleri de gündeme getirmiştir. Bir 
yanda sansür, bir yandan bu alanı baskı 
altına alarak “susturma”, bir yandan da 

bu alanda da egemen olma çabaları hız 
kazanmıştır. Muhalif sesler susturulurken, 
“bir tweet attığı için tutuklandı” haberle-
riyle baskı altına alınırken, manipülasyon 
amaçlı sosyal medya ağları oluşturulmuş, 
bot(4) hesaplar ve trol orduları ile sosyal 
medyaya müdahale edilmiştir. Meksika 
ve Türkiye, bot hesapların ve trollerin en 
geniş biçimde kullanıldığı iki ülke olarak 
gösterilmektedir.(5)

Ancak tüm çabalara rağmen, özellik-
le sosyal medya hakikat mücadelesinin 
önemli alanlarından biri olmuş, dönem 
dönem ülkenin ve toplumun geniş ke-
simlerinin gerçeklerini yansıtmada et-
kili bir araç olarak kullanılmıştır. Emeğin 
hakları, ekoloji, toplumsal cinsiyet eşitliği, 
çocuk hakları, kent hakkı gibi gündemler 
etrafında oluşan duyarlılık, zaman zaman 
sosyal medyaya damgasını vurmuştur. 
Hakikatleri ifade etmek ve belirli talep-
ler etrafında kamuoyu oluşturmak adına 
Twitter ve Facebook daha fazla kullanılan 
araçlar olagelmiş ancak son dönemde 
Instagram da bu alanda etkili olarak kul-
lanılmaya başlanmıştır.

Kimi sosyal medya araçlarının sendikalar 
tarafından örgütlenme için kullanıldığı, 
genel olarak Facebook’un ve WhatsApp’ın 
ama özellikle genç işçilerin olduğu işkolla-
rında Instagram’ın örgütlenme için değer-
lendirildiği gözlemlenmiştir. 

Geleneksel iletişim araçları olarak basılı 
materyallerin, özellikle de bildirilerin/bro-
şürlerin dağıtımı ise işçi sınıfı başta olmak 
üzere halkın yaşadığı gerçekleri duyurma-
nın ötesinde birer eylem biçimini almıştır. 
Basın açıklamalarından yürüyüşlere tüm 
demokratik muhalefet biçimlerinin kısıt-
landığı/yasaklandığı, toplantı ve gösteri 
hakkının oldukça daraltıldığı bir ortamda, 

(4) Bot, bilişim dünyasında “robot” anlamında kullanılan yaygın bir terimdir. Daha fazla bilgi için: https://
tr.wikipedia.org/wiki/Bot_(robot)

(5) Bot hesaplar interneti manipüle ediyor, https://www.dw.com/tr/bot-hesaplar-interneti-manip%C3%BCle-
ediyor/a-19459805
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bildiri ve broşür dağıtımları sadece ger-
çeklerin geniş kitlelere ulaştırılması değil, 
toplu dağıtımlarla aynı zamanda geniş 
kitlelere itiraz etme cesareti verme işlevi-
ni de edinmişlerdir. DİSK de kıdem tazmi-
natından Anayasa referandumuna, asgari 
ücretten zorunlu BES uygulamasına birçok 
konuda, genellikle işe geliş-gidiş saatlerin-
de, toplu taşımanın yoğun olarak kullanıl-
dığı merkezlerde kitlesel bildiri dağıtımları 
örgütlemiş, bu yolla baskının en yoğunlaş-
tığı dönemlerde bile hakikatin sesini yük-
seltme iradesini ortaya koymuştur. 

Başta da söylediğimiz gibi, koşulların zor-
luğuna, baskı ve sansürün yoğunluğuna, 
geleneksel medyanın işçi sınıfının gerçek-
lerinden kopukluğuna bakmadan, aksine 
bu olumsuzlukları alternatifleri yaratmak 
için bir olanak olarak da görerek çalış-
malarımızı örgütlemeliyiz. Burada “ör-
gütleme” kavramı özellikle kullanılmıştır; 
çünkü günümüzün iletişim alanında bir-
kaç profesyonelin yürüttüğü basın-yayın 
faaliyetinin çok ötesinde olanaklar ortaya 
çıkmıştır. Güçlü iletişim ağları olan, başta 
sosyal medya olmak üzere yeni iletişim 
mecralarını planlı bir biçimde örgütleyen, 
bu alanda bilinçli bir eylem ve eğitim stra-
tejisi olan daha görünür ve etkili olabil-
mektedir. Her DİSK’linin işçi sınıfı gerçeği-
ni ve hak mücadelelerini görünür kılmak 
için aynı zamanda bir muhabir ve daha 
da ötesi işçi sınıfının hakikat mücadelecisi 
olarak görülmelidir.

2020’lerin DİSK’i, iletişim faaliyetlerimizi 
işçi sınıfının hakikat mücadelesi olarak 
örgütleyerek, eski araçlarımızı yenileye-
ceğimiz, yeni araçlarımızı devreye soka-
cağımız, bunlar için stratejik bir eylem ve 
eğitim planı oluşturacağımız bir dönem 
olarak kurgulamalıdır.

2) BASIN YAYIN VE HALKLA 
İLİŞKİLER DAİRESİ EĞİTİM VE 
DAYANIŞMA FAALİYETLERİ 

“Hakikat sonrası” olarak da anılan bu 

dönemde daha fazla tehdit altında olan 
işçi sınıfının ve halkın geniş kesimlerinin 
haber alma hakkı ve bilgiye erişim hakkı 
için ulusal ve uluslararası düzeyde daya-
nışmayı büyütmek ve deneyimleri pay-
laşmak büyük önem kazanmaktadır. 

Bu çerçevede DİSK Basın Yayın ve Halk-
la İlişkiler Dairesi bir yandan başta KESK-
TMMOB ve TTB olmak üzere, diğer emek 
ve meslek örgütlerinin basın yayın daire-
leriyle, bir yandan da uluslararası sendi-
kal hareket ile dayanışmayı geliştirmek 
ve deneyimleri paylaşmak için çeşitli fa-
aliyetlerde bulunmuştur. 1 Mayıs Birlik, 
Mücadele ve Dayanışma günleri, Anaya-
sa Referandumu, OHAL, ortak düzenle-
nen etkinlikler gibi gündemler etrafında, 
emek ve demokrasi güçleriyle ortak sos-
yal medya kampanyaları düzenlenmiş, 
çeşitli kampanyaların beraber örgütlen-
mesi için ortak Basın Yayın ve Halkla İliş-
kiler ekipleri kurulmuştur. 

Uluslararası alanda da eğitim ve deneyim 
paylaşımı için çeşitli çalışmalar yapılmış-
tır. Dairemizin Uzmanı Can Kaya 5 Mayıs 
2018-3 Haziran 2018 tarihleri arasında, 
Brüksel’deki Avrupa Sendikalar Konfe-
derasyonu (ETUC) Basın Depratmanında 
bir staj programına katılmıştır. Can Kaya, 
26-27 Şubat 2019’da Brüksel’de ETUC 
Basın, Haberleşme ve Kampanya Daimi 
Komitesi’nin toplantısına katılmıştır. Dai-
re Müdürümüz Umar Karatepe, 9-11 Ara-
lık 2019’da ETUI/ETUC tarafından Belçika 
Ghent’te düzenlenen, Fake News (Sahte 
Haberler) ile mücadele konulu bir eğitime 
katılmıştır.

3) BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİ-
LER DAİRESİ YAYIN FAALİYETLERİ

Dairemiz, Şubat 2016-Ocak 2020 döne-
minde Yönetim Kurulumuzun ve Daire 
Başkanımızın vermiş olduğu görevleri di-
ğer uzmanlık daireleriyle eşgüdüm içinde 
yerine getirmiştir.

DİSK’in 16. çalışma döneminde yaptığı 
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görsel ve yazılı çalışmalar ile sosyal med-
yada yaptığı çalışmalar şunlardır:

3.1. DİSK Dergisi 

DİSK’in süreli yayınları arasında en önem-
li yeri DİSK Dergisi tutmaktadır. DİSK 
Dergisi’nin ilk olarak Haziran 1973’te ya-
yımlanmış, kesintiler olmakla beraber 12 
Eylül 1980 darbesine kadar yayın hayatı-
nı sürdürmüştü. Darbe sonrası dönemde 
Mayıs 1991’de yeniden yayımlanmıştı. 

Bu dönemde ise Temmuz 2017 ve Aralık 
2018 olmak üzere derginin iki sayısı çıktı. 
Derginin periyodik ve düzenli yayımlana-
bilmesi için teknik donanım, kadro ve da-
ğıtım kısıtlarının aşılması gerekmektedir.

3.2. DİSK’in Sesi 

DİSK’in sendikal politikalarını, toplumsal 
sorunlara yaklaşımını gerek üyeleriyle 
gerekse de kamuoyuyla paylaşması açı-
sından önemli bir araç olarak kullanılan 
DİSK’in Sesi Dergisi, DİSK Dergisinin ar-
dından büyük oranda, bildiri, broşür gibi 
araçlarımız için “özel sayı” olarak değer-
lendirilmiştir.

Özel sayılar, broşürler, bildiriler hariç ol-
mak üzere 2016-2020 arasında gazete 
formatında, Mayıs 2016 ve Haziran 2016 
tarihlerinde 2 sayı, Şubat 2017 tarihlerin-
de dergi formatında 1 sayı, toplam 3 sayı 
çıkmıştır. 

3.3. DİSK İSG Bülteni

DİSK İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dairesi’nin 
hazırladığı Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Bülteni Ağustos 2016’da yayımlandı. 

3.4. Bildiri-Broşür

22’si DİSK’İN SESİ özel sayısı olarak 
2016’dan bu yana toplam 32 adet bildiri 
ve broşür yayımlandı.

1) Kıdem Tazminatlarımız İş Güvencemiz-
dir! Dokunma! (Ocak 2016)

2) Kiralık İşçiliğe Hayır (Mart 2016)

3) İnsanca Bir Yaşam, Güvenceli Çalışma, 
Barış içinde Yaşanan Demokratik Bir Ülke 
Mücadelesinde BİZ VARIZ! (Mart 2016)

4) “İnsanca, Özgürce, Kardeşçe Yaşamak 
İçin 1 Mayıs Alanlarındayız” (Nisan 2016)

5) İşçilerin 3 Acil Talebi Var (Temmuz 2016) 

6) DİSK, FNV, TIE İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
için Eğitimcinin El Kitabı (Kasım 2016)

7) DİSK I. Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Gü-
venliği Konferans Broşürü: Hayatımızı Ka-
zanırken Kaybetmemek İçin Örgütlenme 
Alanı Olarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
(Kasım 2016)

8) “Ücret Asgari, Eşitsizlik Azami. Asga-
ri Ücret Geçim Ücreti Olsun. Asgari Ücret 
2000 Net” (Aralık 2016) 

9) Memleketin ve İşçilerin Geleceği İçin 
HAYIR (2 sayfa) (Mart 2017)

10) “Memleketin ve İşçilerin Geleceği İçin 
HAYIR” (16 sayfa) (Mart 2017) 

11) “Başkanlık mı, kıdem tazminatı mı? 
Tercih senin” (Mart 2017) 

12) “Başkanlık mı, kadro mu? Tercih senin” 
(Nisan 2017) 

13) “Zorbalar Kalmaz Gider! Emek, Barış, 
Demokrasi İçin 1 Mayıs’ta Alanlara” (Nisan 
2017) 

14) DİSK Kadın Komisyonu, Güvencesizlik 
ve Kadın Emeği Broşürü (Temmuz 2017)

15) “Taşeron İşçiler Büyük Mağduriyet Ya-
şayacak – Ayrımsız ve Eşit Kadro İstiyo-
ruz” (Aralık 2017)

16) “Asgari Ücret Fedakarlık Ücreti Değil-
dir, Asgari Ücret 2300 Net” (Aralık 2017)

17) DİSK Kadın Komisyonu “OHAL’in Ka-
dın Hakları İhlal Bilançosu” broşürü (Ocak 
2018)
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18) Güzel Günler Göreceğiz! Demokrasi 
İçin, Güzel Günler İçin 1 Mayıs’a (Nisan 
2018)

19) “Güzel Günler Göreceğiz. Birlik, Müca-
dele, Dayanışma: 1 Mayıs’ta Maltepe’de-
yiz. DİSK-KESK-TMMOB-TTB” (Nisan 2018) 

20) “Ülkemiz, emeğimiz, geleceğimiz için 
TAMAM” (Haziran 2018) 

21) “Krize karşı #Direnİşçi” (Ekim 2018) 

22) Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz Dekla-
rasyonu (Ekim 2018)

23) DİSK 2. Uluslararası İşçi Sağlığı Ve İş 
Güvenliği Konferansı (Kasım 2018)

24) “Krize Karşı Emeğin Haklarını Savun-
mak İçin Omuz Omuza” (Kasım 2018)

25) “Yaşanabilir Ücret, Yaşanabilir Memle-
ket! Asgari Ücret 2800 Net” (Aralık 2018)

26) İşçilerin Yararına Olan Memleketin Ya-
rarınadır, Manifesto (Şubat 2019)

27) “Memleket isteriz, iş-adalet-özgürlük 
olsun! 1 Mayıs” (Nisan 2019) 

28) “ILO’nun 100. Yılı Uluslararası Konfe-
ransı: Çalışma Hakları ve Çalışmanın Gele-
ceği” (Mayıs 2019)

29) “Büyük İşçi Direnişinin 49. Yılı. Miting: 
Kıdem Tazminatımıza, Emeklilik Hakkımı-
za Sahip Çıkıyoruz” (Haziran 2019)

30) Emeğimizi ve Demokrasiyi Savunmak 
için Barış Şart! (Eylül 2019) (İstanbul Emek 
Barış ve Demokrasi Güçleri)

31) “Uyarıyoruz: Bu Ücretlerle, Bu Vergiler-
le Geçinemiyoruz” (Ekim 2019) 

32) “İnsan Onuruna Yaraşır Asgari Ücret: 
Asgari Ücret 3200 Net” (Aralık 2019) 

3.5. DİSK Yayınları (Kitap) 

16. dönem boyunca DİSK Yayınları’ndan 
çıkan, DİSK Araştırma Dairesi ve DİSK İşçi 

Sağlığı ve İş Güvenliği Dairesi, DİSK Eğitim 
Dairesi ile beraber yayıma hazırlanan ki-
taplar: 

1) Kiralık İşçilik Anayasaya Aykırıdır (Ha-
ziran 2016) 

2) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı: İş-
veren Yükümlülükleri ve İşçi Hakları (Eylül 
2016)

3) 6331 Sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Kanunu ve İlgili Temel ILO Sözleşmeleri 
(Eylül 2016)

4) Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi (Ey-
lül 2016)

5) Sözümüz: DİSK Basın Açıklamaları 2013-
2016 (Kasım 2016)

6) Çalışan Sendika Temsilcileri İçin ILO İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Sözleşmeleri (Mayıs 
2017)

7) Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi (Ma-
yıs 2017)

8) Çalışan Sendika Temsilcileri İçin İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmelikleri (Ma-
yıs 2017)

9) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu Uygu-
lama Sonuçları (Mayıs 2018) 

10) Uluslararası Çalışma Hukuku (Mayıs 
2018) 

11) Güvencesizlik Kıskacında İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği (Mayıs 2018) 

12) DİSK AR Emek Araştırmaları: 2016-
2019 (Eylül 2019)

13) Türkiye İşçi Sınıfının Görünümü (Eylül 
2019) 

14) DİSK Tarihi 1. Cilt (Şubat 2019) 

3.6. Basılmış DİSK-AR Raporları 

Dairemiz, DİSK-AR tarafından hazırlanan 
raporlara da dizgi, kapak tasarımı, baskı 
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hazırlık, redaksiyon gibi aşamalarda kat-
kıda bulunmuştur.

1) Türkiye’nin Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) Karnesi (Mayıs 2016)

2) Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi 
Raporu (Ağustos 2016)

3) Soru ve Yanıtlarla Zorunlu Bireysel 
Emeklilik Raporu (Eylül 2016) 

4) Ücret Asgari, Eşitsizlik Azami: 2016 yılı 
Asgari Ücret Raporu (Kasım 2016)

5) Başkanlık İşçiye Zararlıdır: Başkanlık ve 
Parlamenter Rejimlerde İşçi Hakları ve İn-
sani Gelişme (Şubat 2017)

6) Sendikalaşma İstatistikleri ve DİSK’in 
Durumu (Şubat 2017)

7) OHAL Emeğe Zararlıdır (Temmuz 2017)

8) Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi 
Raporu (2013-2017) (Ağustos 2017)

9) Asgari Ücret Fedakârlık Ücreti Değildir: 
2017 yılı Asgari Ücret Raporu (Aralık 2017)

10) Türkiye İşçi Sınıfı Alan Araştırması 
Özet Rapor (Şubat 2018) 

11) Türkiye’de Kadın İşçi Gerçeği Raporu 
(Mart 2018) 

12) Türkiye’de Emeklilerin Durumu (Nisan 
2018) 

13) AKP Döneminde Emek: İşçiler 16 Yılda 
Ne Kaybetti? (Mayıs 2018)

14) OHAL’in İki Yılının Ve Başkanlık Reji-
minin Çalışma Hayatına Etkileri (Temmuz 
2018)

15) Yaşanabilir Ücret Yaşanabilir Memle-
ket: 2018 yılı Asgari Ücret Raporu (Aralık 
2018)

16) Türkiye’de Sendikalaşma, Toplu İş Söz-
leşmesi Kapsamı ve Grevler (Şubat 2019)

17) Krizde Emeğin Durumu Raporu: Eko-
nomik Krizin İşçi Sınıfına ve Çalışma Ya-
şamına Etkileri Araştırması-1 (Şubat 2019) 

18) Asgari Ücret: 2019 yılı Asgari Ücret Ra-
poru (Aralık 2019) 

3.7. Basılmış Uluslararası İlişkiler 
Dairesi Raporları

1) L-20 Zirvesi Raporu (Çin) (Temmuz 2016)

2) ITUC İnsan Hakları ve Sendikal Haklar 
Raporu (Aralık 2016)

3) L-2O Zirvesi Raporu, (Arjantin) (Eylül 
2018) 

3.8. Afişler

Etkili bir propaganda ve ilan aracı olan afi-
şi geçtiğimiz dönemde de yaygın olarak 
kullandık. Sadece Konfederasyonumuzun 
değil, ortak eylem ve etkinliklerin afişle-
rini de dairemizde ürettik. 32 adet afişin 
sıralaması şöyle: 

1) Kıdem Tazminatlarımız İş Güvencemiz-
dir! Dokunma! (Ocak 2016)

2) Kiralık İşçiliğe Hayır (Mart 2016)

3) “İnsanca, Özgürce, Kardeşçe Yaşamak 
İçin 1 Mayıs” (Nisan 2016)

4) “Faşizme, Darbelere ve Savaşa Karşı 
Demokrasi ve Barış İstiyoruz-Emek ve De-
mokrasi İçin Güç Birliği” (Ağustos 2016)

5) Uluslararası Kadın Emeği Konferansı 
(Eylül 2016)

6) Hayatımızı Kazanırken Kaybetmemek 
İçin Örgütlenme Alanı Olarak İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği (Kasım 2016)

7) “Ücret Asgari, Eşitsizlik Azami. Asga-
ri Ücret Geçim Ücreti Olsun. Asgari Ücret 
2000 Net” (Aralık 2016) 

8) “50. Yılımızda Demokrasiyi Kurmak İçin 
Birleşelim!” (Şubat 2017)
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9) Memleketin ve İşçilerin Geleceği İçin 
HAYIR (Mart 2017)

10) İşsizliğe, Güvencesizliğe, Ayrımcılığa 
Hayır (Mart 2017)

11) “Zorbalar Kalmaz Gider! Emek, Barış, 
Demokrasi İçin 1 Mayıs’ta Alanlara” (Nisan 
2017) 

12) “Kıdem Tazimatının Gaspına Hayır! 1 
Mayıs’ta Alanlara” (Nisan 2017) 

13) “Kiralık İşçiliğe ve Taşerona Hayır! 1 
Mayıs’ta Alanlara” (Nisan 2017) 

14) “İşsizliğe, Pahalılığa, Krize Hayır! 1 
Mayıs’ta Alanlara” (Nisan 2017) 

15) “İşçilerinin Taleplerini Olmadığı Ana-
yasaya Hayır! 1 Mayıs’ta Alanlara” (Nisan 
2017) 

16) “Fona Devir Gasp Demektir! Kıdem 
Tazminatının Gaspına Hayır!” (Haziran 
2017)

17) “OHAL Değil Demokrasi DİSK-KESK-
TMMOB-TTB” (Kasım 2017) 

18) “Asgari Ücret Fedakarlık Ücreti Değil-
dir, Asgari Ücret 2300 Net” (Aralık 2017)

19) “Olağanüstü Hale, Kanun Hükmünde 
Kararnamelere, Taşeron Köleliğine, Kıdem 
Tazminatının Gaspına, İş Güvencesinin 
Kaldırılmasına HAYIR! Emek-Barış-De-
mokrasi İçin Yaşasın 1 Mayıs DİSK-KESK-
TMMON-TTB” (Nisan 2017) 

20) Güzel Günler Göreceğiz! Demokrasi İçin, 
Güzel Günler İçin 1 Mayıs’a (Nisan 2018)

21) “Güzel Günler Göreceğiz. Birlik, Mü-
cadele, Dayanışma: 1 Mayıs. DİSK-KESK-
TMMOB-TTB” (Nisan 2018) 

22) “Krize karşı #Direnİşçi. Ücretler Derhal 
Artırılsın” (Ekim 2018)

23) “Krize karşı #Direnİşçi. İşten Çıkarma-
lar Yasaklansın” (Ekim 2018)

24) “Krize karşı #Direnİşçi. Vergi Adaleti 
Sağlansın” (Ekim 2018)

25) “Krize karşı #Direnİşçi. Elektriğe, Do-
ğalgaza, Ulaşıma, Suya Zam Yapılmasın” 
(Ekim 2018)

26) DİSK 2. Uluslararası İşçi Sağlığı Ve İş 
Güvenliği Konferansı (Kasım 2018)

27) “Yaşanabilir Ücret, Yaşanabilir Memle-
ket! Asgari Ücret 2800 Net” (Aralık 2018)

28) “Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz” (Bakır-
köy Mitingi Afişi) (Aralık 2018)

29) “İş-adalet-özgürlük için 1 Mayıs” (Ni-
san 2019)

30) “ILO’nun 100. Yılı Uluslararası Konfe-
ransı: Çalışma Hakları ve Çalışmanın Gele-
ceği” (Mayıs 2019)

31) “Memleket isteriz, iş-adalet-özgürlük 
olsun!” (Nisan 2019) 

32) “Büyük İşçi Direnişinin 49. Yılı. Miting: 
Kıdem Tazminatımıza, Emeklilik Hakkımı-
za Sahip Çıkıyoruz” (Haziran 2019)

3.9. İnternet ve Sosyal Medya: 

Medyadaki tek sesliliğe karşı halkın haber 
alma hakkı ve ifade özgürlüğü açısından 
sosyal medyanın ve internet haberciliği-
nin önemi son yıllarda giderek artmakta-
dır. DİSK ve DİSK üyesi sendikaların 2013 
yılının ikinci yarısından itibaren daha özel 
bir ilgi gösterdiği bu alanda da baskılar 
giderek yoğunlaşmakta, sansür mekaniz-
maları bu alan için de uyarlanmaktadır. 

İnternet teknolojisinin geniş kesimlere 
ulaşması ve kullanılmasının yanı sıra, işçi 
sınıfının gerçeğini ve işçi sınıfının sesini 
ortaya koyan özgün yazılı ve görsel içerik 
üretimi ile DİSK bu alanda ciddi ilerleme-
ler ortaya koymuştur. 

3.9.1. Web Sitesi

2015’in ikinci altı aylık dilimindeki verilere 
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göre, www.disk.org.tr web sitemizi ayda 
ortalama 8.700 ayrı kullanıcı ziyaret et-
mekte iken, 2019 Aralık ayında bu rakam 
18 bine yaklaşmıştır. Bir ayda sayfa gö-
rüntülenme sayısı ise 24 binden 42 bine 
ulaşmıştır. 15. dönem ile benzer biçimde, 
16. dönemde de web sitesi ziyaretçileri-
mizin yüzde 54’ü erkek, yüzde 46’sı ka-
dındır. Ziyaretçilerin yaş ortalaması olarak 
da kayda değer bir değişim olmamıştır. 
Sitemizin okurlarının yüzde 61’i 18-34 yaş 
aralığındadır, farklı bir ifade ile gençlerdir.

16. dönem boyunca, dört yılda siteye 
yaklaşık 1.500 yeni haber girilmiştir.

3.9.2. Twitter (@diskinsesi)

15. dönemin sonunda DİSK’in Twitter he-
sabının takipçi sayısı 44 bin iken Ocak 
2020’de yaklaşık 82 bin takipçiye ulaş-
mıştır.

2019 yılının son çeyreğinin verileriyle, bir 
ayda 13 binin üzerinde kişi özel olarak 
DİSK’in twitter profilini ziyaret etmektedir. 
DİSK’in attığı tweetler ayda ortalama 600 
bine yakın görüntülenmeye ulaşmakta-
dır. @diskinsesi ayda ortalama 120 tweet 
atarken, bunlara ilaveten DİSK Yönetim 
Kurulu üyelerinin ve kurumsal twitter 
hesabı olan sendikalarımızın paylaşımla-
rı, düzenli olarak takipçilerimize retweet 
edilmektedir. 

3.9.3. Facebook (diskinsesi)

DİSK’in 14 bin kişi tarafından beğenilerek 
takibe alınmış olan Facebook sayfasının 
takipçi sayısı 16. dönem süresince 25 bin 
kişiye ulaşmıştır 

Aralık 2019-Ocak 2020 arası ortalamaya 
göre Facebook sayfasından paylaşılan 
gönderiler günde ortalama 10 bin kişiye 
erişmektedir. 

Kurumsal Facebook sayfası olan sendika-
larımızın paylaşımları, düzenli olarak ta-
kipçilerimizle paylaşılmaktadır.

3.9.4. Youtube (diskinsesi)

Eylül 2013’te açılan Youtube video kana-
lında 16. dönem sonunda 111 olan toplam 
video sayısı 413’e çıkmıştır. 600 civarında 
abonesi olan kanalın toplam görüntülen-
me sayısı geçen dönem 24 bin iken, 16. 
dönem sonunda 200 bini aşmıştır. 

2019’un son üç ayının verilerine göre; bu 
kanaldaki videolarımız ayda ortalama 
1.100 defa görüntülenmiş, 30 saatlik bir 
izlenme süresi yakalanmıştır. 

3.9.5. Periscope 

Twitter hesabımıza bağlı canlı yayın plat-
formu Periscope Eylül 2015’den itibaren 
kullanılmaya başlanmıştır. 

47 canlı yayın sonrasında 4.500 takipçiye 
ulaşılmıştır. Canlı yayınlarımız 26 bin civa-
rında beğeni almıştır. 

3.9.6. İnstagram (@diskinsesi)

Özellikle genç kuşakların tercih ettiği ve 
görsel ağırlıklı paylaşımları için kullanılan 
Instagram’da açtığımız kurumsal hesabı-
mızın takipçi sayısı 3 bine yaklaşmıştır. 91 
gönderi ve çok sayıda “story” (hikaye) pay-
laştığımız Instagram hesabımız önümüz-
deki dönemde ağırlık vermemiz gereken 
bir mecra olarak değerlendirilmektedir. 

3.10. Videolar

İletişimde “hareketli görüntü”nün önemi-
nin artırdığı bir dönemde, DİSK’in de hem 
etkinliklerinde hem de sosyal medya he-
saplarında kullanılmak üzere çeşitli vide-
olar üretilmiştir. 

Şubat 2016-Ocak 2020 tarihleri arasında 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairemizin 
ürettiği videolar şunlardır: 

1) “Memleket isteriz, iş-adalet-özgürlük 
olsun!” (Nisan 2019) 

2) 52. Yılımızda Ayağa Kalktığımız Yerde-
yiz (Şubat 2019)
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3) Krize Karşı Emeğin Haklarını Savunmak 
için Omuz omuza! (Kasım 2018)

4) Güzel Günler İçin Haydi 1 Mayıs’a (Nisan 
2018)

5) Oyuncular Sendikası 1 Mayıs Çağrı vide-
osu (Güzel Günler Göreceğiz şiiri)

6) Eşitlik için, Özgürlük için, Barış için, De-
mokrasi için, Adalet için Haydi 1 Mayısa! 
(Nisan 2018)

7) Zorbalar kalmaz gider! (Nisan 2017)

8) Memleketin ve İşçilerin Geleceği için 
Hayır! (Nisan 2017)

9) Arşivlerde Kemal Türkler’in Cenazesi 
(Temmuz 2019)

10) Ayrımcılığa ve Güvencesizliğe Karşı 
Kadınlar Kazanacak! (Mart 2019)

11) DİSK Korosu’na katıl, DİSK’in Sesi Ol! 
(Mayıs 2018)

12) DİSK 50 Yaşında! (Şubat 2017)

13) Taşerona Karşı Mücadelede Biz Varız! 
(Ocak 2018)

14) Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Gerçekleri (Aralık 2016)

15) Taşeron İşçilerin Umutlarıyla Oyna-
maktan Vazgeçin! (Ekim 2016)

3.11. Pankart-Bayrak-Önlük-Şapka

Dört yıllık dönemde, mitinglerimizde ve 
diğer eylem ve etkinliklerde kullanılmak 
üzere toplam 67 adet pankart baskısı ya-
pıldı. Buralarda kullanılmak üzere sayısız 
önlük, şapka ve bayrak basıldı.

3.12. Döviz-Lolipop-Sticker

Üç yıllık dönemde, mitinglerimizde ve 
diğer eylem ve etkinliklerde kullanılmak 
üzere toplam 41 adet döviz, lolipop ve 
sticker baskısı yapıldı.

3.13. Davetiye-Kart

Açılışlar, etkinlikler, yeni yıl ve bayramlar-
da hazırladığımız toplam 14 kart ve dave-
tiye ile bunlara ait antetli zarflar basıldı. 

3.14. Kartvizit-Bloknot-Kimlik Kartı

23 adet DİSK kimliği, 22 adet kartvizit, Ge-
nel Başkanlık bloknotu, İSG dairesine eği-
timler için 3 ayrı defter ve 2 çeşit dosya 
hazırlanarak baskısı yaptırıldı.

3.15. Takvim

2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait her 
sayfasında DİSK’in mücadelesinden ör-
neklerin yer aldığı takvimler bastırıldı.

3.16.Gazete İlanı

Anmalar, özel günler, cenazeler için top-
lam 18 adet gazete ilanı yayımlandı.

3.17. Medya Takip

DİSK’in medya takibini AjansPress isimli 
profesyonel bir ajansla yürütmekteyiz. 
Ajanspress hizmetleri için anahtar söz-
cükler bu dönem içerisinde yenilenmiştir. 

Üye sendikalarımızın yanı sıra diğer bü-
tün sendikaların basında ve TV’lerde yer 
alan haberlerine www.ajanspress.com.tr 
web adresinden ulaşılabilmektedir. 

4) BASIN AJANSI

2006 yılından 16. Genel Kurul faaliyet 
raporunun hazırlandığı tarihe kadar 
toplam 560 adet yazılı açıklama yap-
tık. Diğer emek ve meslek örgütleriyle 
ortak yaptığımız açıklama sayısı ise 81 
adettir. Bunları yıllara göre sıralayacak 
olursak:

• 2016’da DİSK 203, ortak açıklama 27,

• 2017’de DİSK 144, ortak açıklama 16,

• 2018’de DİSK 114, ortak açıklama 18,

• 2019’da DİSK 97, ortak açıklama 20,

• 16 Ocak 2020 itibarı ile DİSK 2 açıklama. 
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4.1. 2016 YILI BASIN AÇIKLAMALARI (6)

• 28 Ocak 2016/13 DİKTATÖRYAL “BAŞ-
KANLIK SİSTEMİNE” (ŞİRKET CUMHURİYETİ-
NE) KARŞI TEK SEÇENEK ÖZGÜRLÜKÇÜ DE-
MOKRATİK CUMHURİYET!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, “baş-
kanlık sistemi”ne ilişkin BirGün gazetesine 
yaptığı açıklama..

• 28 Ocak 2016/13, DİKTATÖRYAL “BAŞ-
KANLIK SİSTEMİNE” (ŞİRKET CUMHURİYETİ-
NE) KARŞI TEK SEÇENEK ÖZGÜRLÜKÇÜ DE-
MOKRATİK CUMHURİYET!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, “baş-
kanlık sistemi”ne ilişkin BirGün gazetesine 
yaptığı açıklama..

• 1 ŞUBAT 2016/14, “ÜÇLÜ DANIŞMA KU-
RULU” TOPLANTISINDA DİSK HEYETİ TARA-
FINDAN DİLE GETİRİLEN GÖRÜŞ VE ÖNERİ-
LER:

29 Ocak 2016 tarihinde toplanan “Üçlü 
Danışma Kurulu” toplantısında DİSK heye-
ti tarafından dile getirilen görüş ve öneri-
leri açıklayan metin.

• 1 Şubat 2016/15, DİSK GENİŞLETİLMİŞ 
BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

25-26 Ocak 2016 tarihinde Bolu’da topla-
nan DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
kararlarının açıklanması.

• 2 Şubat 2016/16, İNSANCA YAŞAMA 
HAKKI YÜK DEĞİLDİR 

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 
KOBİ TREND dergisi ile söyleşisi. 

• 8 Şubat 2016/17, DÜNYA SENDİKAL 
HAREKETİNİN LİDERLERİ DİSK GENEL 
KURULU’NA GELİYOR!

12-14 Şubat 2016 tarihlerinde İstanbul’da 
düzenlenecek olan 15. DİSK Genel Kurulu 

nedeniyle yurtdışından gelen konuklara 
ilişkin açıklama.

• 8 Şubat 2016/18, KIDEM TAZMİNATI İŞ 
GÜVENCEMİZDİR DOKUNMA!

9-10 Şubat 2016 tarihlerinin “Kıdem taz-
minatının gaspına karşı genel eylem ve 
direniş günü” ilanına dair açıklama.

• 9 Şubat 2016/19, KIDEM TAZMİNATI İŞ 
GÜVENCEMİZDİR DOKUNMA!

Kıdem tazminatının gaspına karşı Kartal 
meydanına yürüyüşü basın duyurusu.

• 9 Şubat 2016/20, KIDEM TAZMİNATI İŞ 
GÜVENCEMİZDİR, DOKUNMA! 

10 Şubat’ta kıdem tazminatının gaspına 
karşı Ankara’daki eylemimizin duyurusu.

• 9 Şubat 2016/21, KIDEM TAZMİNATLARI-
MIZ İŞ GÜVENCEMİZDİR, DOKUNMA! KÖLELİ-
ĞE KARŞI #DİRENİŞÇİ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, kıdem 
tazminatına ilişkin Kartal’da “Kıdem taz-
minatlarımız iş güvencemizdir, dokun-
ma!” eyleminde yaptığı açıklama.

• 10 Şubat 2016/22, KIDEM TAZMİNATLA-
RIMIZ İŞ GÜVENCEMİZDİR, DOKUNMA! KÖ-
LELİĞE KARŞI #DİRENİŞÇİ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, 
Ankara’da “Kıdem tazminatlarımız iş gü-
vencemizdir, dokunma!” eyleminde yap-
tığı açıklama.

• 10 Şubat 2016/23, DİSK, ITUC VE ETUC 
“UMUT NÖBETİ”NDE!

DİSK, ITUC ve ETUC’un, gazeteciler Can 
Dündar ve Erdem Gül’ün serbest bırakıl-
maları talebiyle 11 Şubat 2016 günü katı-
lacağı “Umut Nöbeti”nin basın duyurusu.

• 11 Şubat 2016/24, DİSK 15. OLAĞAN GE-
NEL KURULU BAŞLIYOR!

(6) 15. Genel Kurul öncesinde ancak 15. Genel Kurul Faaliyet Raporunun yayımlanmasından sonra yapılan açıkla-
malar da bir eksikliğe meydan vermemek için bu listeye eklenmiştir. 
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DİSK 15. Olağan Genel Kurulu’nun 12. Şu-
bat 2016’da başladığına dair basın duyu-
rusu.

• 12 Şubat 2016/25, DİSK GENEL BAŞKANI 
KANİ BEKO’NUN DİSK’İN 15. OLAĞAN GENEL 
KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun DİSK’in 
15. Olağan Genel Kurulu açılışında yaptığı 
konuşma.

• 18 Şubat 2016/26, YETER! BU TOPRAK-
LAR KANA VE GÖZYAŞINA DOYDU!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Anka-
ra’daki bombalı saldırıya ilgili açıklaması.

• 22 Şubat 2016/27, DEV TURİZM-İŞ SENDİ-
KAMIZ İLK TOPLU SÖZLEŞMESİNİ İMZALADI

DİSK üyesi Dev Turizm-İş sendikası Tür-
kiye genelindeki ilk toplu iş sözleşmesini 
Konak Belediyesi ile yaparken, imza töre-
nine DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun da 
katılımı ile ilgili basın bülteni.

• 24 Şubat 2016/28, KİRALIK İŞÇİLİĞE HA-
YIR! KÖLELİK YASALARINA KARŞI MÜCADE-
LEYE DEVAM!

Kiralık İşçilik yasasıyla ilgili yapılacak ey-
lemlerle ilgili basın duyurusu.

• 25 Şubat 2016/29, KİRALIK İŞÇİLİĞE HA-
YIR! KÖLELİK YASALARINA KARŞI MÜCADE-
LEYE DEVAM! (YER DEĞİŞİKLİĞİ)

25 Şubat 2016 Perşembe günü saat 
12.30’da Akay Kavşağı’ndan TBMM’ye 
seslenilen kitlesel bir basın açıklaması 
ve açıklamanın öncesinde saat 12:00’da 
Ankara’da sivil ve güvenlik güçlerinden 
29 yurttaşımızın öldüğü patlamanın ger-
çekleştiği Merasim Sokak’ta DİSK Yönetim 
Kurulu üyeleri ve sendikalarımızın yöne-
ticileri tarafından karanfil bırakılacağına 
dair basın duyurusu.

• 24 Şubat 2016/30, DİSK 15. OLAĞAN 
GENEL KURULUNDA SEÇİLEN YÖNETİM 
KURULU’NUN AÇIKLAMASI

12-13-14 Şubat tarihlerinde yapılan DİSK 
15. Olağan Genel Kurulunda seçilen Yöne-
tim Kurulu’nun Kani Beko başkanlığında 
ilk toplantısını 23 Şubat 2016’da gerçek-
leştirdiğine dair basın duyurusu ve DİSK 
15. Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi.

• 25 Şubat 2016/31, İŞÇİLERE KÖLELİK DA-
YATANLAR KAYBEDECEK, BİZ KAZANACA-
ĞIZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Özel İs-
tihdam Büroları ile ilgili Ankara’da yaptığı 
basın açıklaması. 

• 25 Şubat 2016/32, KİRALIK İŞÇİLİĞE KAR-
ŞI MÜCADELEYE DEVAM!

Özel İstihdam Büroları aracılığı ile geçici 
iş ilişkisi kurulmasına, yani kiralık işçiliğe 
dair yasa tasarısının TBMM’deki üst ko-
misyondan geçmesine ilişkin 26 Şubat 
2016 Cuma günü bölge ve il temsilcilikle-
rinde düzenlenen kitlesel basın açıklama-
larına dair basın duyurusu.

• 26 Şubat 2016/33, ÖZEL İSTİHDAM BÜRO-
LARINA KARŞI DİRENECEĞİZ

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 
Özel İstihdam Büroları ile ilgili İstanbul 
Kadıköy’de yaptığı basın açıklaması. 

• 26 Şubat 2016/34, SCA YILDIZ İŞÇİLERİ 
GREVİ DEVAM EDİYOR

SCA Yıldız işçileri grevi ile ilgili etkinliklere 
dair basın duyurusu. 

• 1 Mart 2016/35, ASGARİ ÜCRETTEN VER-
Gİ ADALETSİZLİKTİR

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun asgari 
ücretten alınan gelir vergisi ile ilgili Özgür 
Düşünce Gazetesi’ne açıklaması. 

• 1 Mart 2016/36, BİRLEŞİK METAL İŞ ÜYESİ 
RENAULT İŞÇİLERİ YALNIZ DEĞİLDİR!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Kani Beko’nun Renault fabrikasındaki sal-
dırılarla ilgili açıklaması. 
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• 1 Mart 2016/37, RENAULT İŞÇİSİ YALNIZ 
DEĞİLDİR!

DİSK Renault işçilerinin yanındadır. Bu 
amaçla 2 Mart 2016 tarihinde tüm bölge-
lerdeki Renault temsilciliklerinin önünde 
basın açıklamaları yapılacağına dair basın 
duyurusu.

• 2 Mart 2016/38, RENAULT İŞÇİSİ YALNIZ 
DEĞİLDİR!

• DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel 
Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun Renault 
fabrikasındaki saldırılarla ilgili açıklaması. 

• 2 Mart 2016/39, SCA YILDIZ GREVİ 72. 
GÜNÜNDE 

Yapılacak etkinliklere dair basın duyurusu.

• 10 Mart 2016/40, ETUC: “AVRUPA VE 
TÜRKİYE İNSANİ KRİZLE BAŞ ETMEYİ BAŞA-
RAMADI!” 

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu 
(ETUC)’un Türkiye ve AB arasında yürü-
tülen Mülteciler için Ortak Eylem Planı 
müzakerelerinde herhangi bir ilerleme 
sağlanamamış olmasını ve Konsey’in son 
açıklamasında insanlığın hiçe sayılmasını 
eleştirdiği açıklama.

• 11 Mart 2016/41, HAK ARAMA MÜCA-
DELESİNE, KAZANILMIŞ HAKLARIMIZIN YOK 
EDİLMESİNE YÖNELİK BASKICI DÜZENLEME 
VE UYGULAMALARA KARŞI DİRENECEĞİZ!

9 Mart 2016 tarihinde toplanan DİSK Baş-
kanlar Kurulu’nun sonuç bildirgesi.

• 11 MART 2016/42, SCA YILDIZ GREVİ 81. 
GÜNÜNDE 

SCA Yıldır Grevi kapsamındaki basın açık-
lamasına dair basın duyurusu. 

• 14 Mart 2016/43, ACIYA, GÖZYAŞINA, 
KANA, KATLİAMA ALIŞMAYACAĞIZ! TESLİM 
OLMAYACAĞIZ! 

13 Mart 2016 Pazar günü Ankara’da ya-

pılan bombalı bir saldırı sonucunda yine 
onlarca yurttaşımızın katledilmesine ilişkin 
DİSK Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklama.

• 21 Mart 2016/44, DİSK GENEL BAŞKANI 
KANİ BEKO’NUN “CUMHURBAŞKANI’NA HA-
KARET” DAVASI BAŞLIYOR! 

• DİSK Genel Başkanı Kani Beko hakkın-
da, 34 canımızın yaşamını yitirdiği Suruç 
Katliamı sonrasında yapılan basın açık-
lamasındaki konuşması nedeniyle açılan 
davayla ilgili basın duyurusu.

• 21 Mart 2016/45, ALIŞMAYACAĞIZ! ÖLÜM 
DEĞİL YAŞAM KAZANACAK! 

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun İstan-
bul İstiklal Caddesi’ndeki saldırı ile ilgili 
açıklaması. 

• 21 Mart 2016/46, BAHARI ANCAK ELELE 
VEREREK GETİREBİLİRİZ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun New-
roz/Nevruz Bayramı mesajı.

• 22 Mart 2016/47, “ELEŞTİRİLERİMİZ NEDE-
NİYLE YARGILANIYORUZ”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun yargı-
landığı “Cumhurbaşkanına hakaret” dava-
sı ile ilgili açıklaması. 

• 29 Mart 2016/48, DİSK, İŞÇİLERDEN AL-
DIĞI GÜÇ İLE MÜCADELESİNE DEVAM EDE-
CEKTİR

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başka-
nımız Kani Beko’nun DİSK aleyhine itham-
larla ile ilgili zorunlu açıklaması.

• 4 Nisan 2016/49, KİRALIK İŞÇİLİĞE HAYIR!

DİSK’in Özel İstihdam Bürolarına ilişkin 
görüş, öneri, eylem ve etkinliklerine dair 
basın toplantısının duyurusu. 

• 5 Nisan 2016/50, İNSAN TICARETI TARI-
HIN EN BÜYÜK INSANLIK SUÇLARINDANDIR

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun TBMM 
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gündemindeki Özel İstihdam Büroları ile 
ilgili basın açıklaması. 

• 5 Nisan 2016/51, KİRALIK İŞÇİLİĞE HAYIR!

Özel İstihdam Büroları aracılığı ile geçici 
iş ilişkisi kurulmasına, yani kiralık işçiliğe 
dair yasa tasarısı TBMM Genel Kurulu gün-
demine gelmesine dair yapılacak açıkla-
manın basın duyurusu.

• 6 Nisan 2016/52, DİSK’E “TORUNLAR 
KATLİAMI” DAVASI!

6 Eylül 2014 tarihinde meydana gelen 
asansör kazasında 10 işçinin yaşamını yi-
tirdiği Mecidiyeköy’deki Torunlar İnşaat 
önünde yapılan eylemde konuşma yapan 
DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’na 
açılan davayla ilgili açıklama.

• 6 Nisan 2016/53, KÖLE TİCARETİNİN GE-
REKÇESİ OLAMAZ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Ankara 
Sakarya Meydanı’nda TBMM gündemin-
deki Özel İstihdam Büroları ile ilgili basın 
açıklaması. 

• 7 Nisan 2016/54, DİSK’E “TORUNLAR KAT-
LİAMI” DAVASINDA TEK CELSEDE BERAAT

6 Eylül 2014 tarihinde meydana gelen 
asansör kazasında 10 işçinin yaşamını yi-
tirdiği Mecidiyeköy’deki Torunlar İnşaat 
önünde yapılan eylemde konuşma yapan 
DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’na 
açılan davadaki beraat kararıyla ilgili ba-
sın duyurusu.

• 9 Nisan 2016/55, AĞITLARIMIZLA, GÖZ-
YAŞIMIZLA, ACIMIZLA BİRLEŞTİK

DİSK Gn. Bşk. Yrd. Cafer Konca’nın “6. 
Ayında Ankara Katliamı” etkinliğinde yap-
tığı konuşma.

• 12 Nisan 2016/56, İŞÇİ SINIFININ, HALKIN, 
ÜLKEMİZİN ONURU AKADEMİSYENLERİMİZ 
İÇİN NÖBETTEYİZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Yönetim 

Kurulu üyelerimizin katıldığı, tutuklu bu-
lunan “Barış İçin Akademisyenler” ile “da-
yanışma nöbeti” etkinliği basın duyurusu.

• 13 Nisan 2016/57 DİSK BAŞKANLAR KU-
RULU SONUÇ BİLDİRGESİ

11 Nisan 2016 tarihinde 1 Mayıs 2016 kut-
lamaları gündemiyle DİSK Genel Merke-
zinde toplanan DİSK Başkanlar Kurulu’nun 
aldığı kararlara dair kamuoyuna duyuru.

• 14 Nisan 2016/58, ÜÇLÜ DANIŞMA 
KURULU’NDA DİSK’E OPERASYON

DİSK Yönetim Kurulu’nun 13 Nisan 2016 
günü yapılan ve DİSK’in katılmadığı Üçlü 
Danışma Kurulu toplantısına ilişkin açık-
laması.

• 18 Nisan 2016/59, GÖREVİNİ YAPAN GA-
ZETECİLERE SORUŞTURMA!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 10 
Ekim katliamı ile ilgili haberleri nedeniyle 
gazeteciler hakkında soruşturma başlatıl-
ması ile ilgili açıklaması.

• 29 Nisan 2016/60, DİSK TAKSİM YASAĞI 
KARARINA KARŞI DAVA AÇTI

DİSK’in Taksim yasağı kararına karşı açtığı 
davanın duyurusu.

• 1 Mayıs 2016/61, YAŞASIN 1 MAYIS!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 1 Ma-
yıs 2016 Birlik-Mücadele ve Dayanışma 
Günü’nde Bakırköy’deki konuşması.

• 4 Mayıs 2016/62, ITUC’TAN KİRALIK İŞÇİ-
LİK TEPKİSİ

ITUC’tan Kiralık İşçilik Yasasının Geri Çekil-
mesi için Başlattığı Kampanya.

• 4 Mayıs 2016/63, LAİKLİK İŞÇİ SINIFININ 
DAVASIDIR! SAVUNACAĞIZ!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başka-
nımız Kani Beko’nun laiklik tartışmaları ile 
ilgili açıklaması.
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• 4 Mayıs 2016/64, KİRALIK İŞÇİLİĞE HA-
YIR!

Beşiktaş’taki basın açıklaması için basın 
duyurusu.

• 4 Mayıs 2016/65, KÖLELİK YASASI GERİ 
ÇEKİLSİN

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 
TBMM Genel Kurul gündemindeki Özel İs-
tihdam Büroları yasası ile ilgili açıklaması. 

• 6 Mayıs 2016/66, DENİZ, YUSUF, İNAN 
MÜCADELEYE DEVAM!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Deniz 
Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın 44. 
ölüm yıldönümlerinde yaptığı açıklama.

• 9 Mayıs 2016/67, FARKINDA MISINIZ? İŞ 
CİNAYETLERİ ARTARAK DEVAM EDİYOR…

Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Haftası ne-
deniyle DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK 
Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun ko-
nuya dair açıklaması.

• 9 Mayıs 2016/68, ADRES VE İLETİŞİM BİL-
GİLERİMİZ DEĞİŞMİŞTİR

DİSK’in adres ve iletişim bilgilerindeki de-
ğişiklikle ilgili basın duyurusu.

• 12 Mayıs 2016/69, ITUC: TÜRKİYE’DE İN-
SAN HAKLARI VE DEMOKRASİ AŞINIYOR

ITUC’un Türkiye’de insan hakları ve de-
mokrasinin aşındığına dikkat çektiği bir 
basın açıklaması.

• 12 Mayıs 2016/70, YÜREĞİMİZ SOMA’DA 
ÖFKEMİZ ALANLARDA 

Soma katliamının 2. Yılında DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB olarak 13-14 Mayıs 2016 
tarihlerinde yapılacak eylem ve etkinlik-
lerin basın duyurusu.

• 13 Mayıs 2016/71, DOSTCAM İŞÇİSİ YAL-
NIZ DEĞİLDİR!

DİSK Genel Başkanı Kani BEKO, DİSK Yö-

netim Kurulu Üyeleri, KESK, TMMOB ve 
TTB temsilcileri ile beraber 14 Mayıs 2016 
da direnişteki Cam Keramik-İş sendikası 
üyesi Dostcam işçilerini ziyaret edeceğine 
dair basın duyurusu.

• 14 Mayıs 2016/72, DOST CAM İŞÇİSİ YAL-
NIZ DEĞiLDİR!

Sendikal hakları için direnen Cam Keramik 
İş üyesi Dost Cam işçilerini ziyarette DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko’nun yaptığı ko-
nuşma 

• 19 Mayıs 2016/73, TUZAĞA DÜŞMEYİN, 
DARBEYİ DURDURUN!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Kani Beko’nun “dokunulmazlıklar” ile ilgili 
yaptığı açıklama. 

• 25 Mayıs 2016/74, 1 MAYIS’TA HUKUK 
DIŞI TAKSİM YASAĞINA 485 BİN LİRA TAZ-
MİNAT CEZASI

1 Mayıs’ta hukuk dışı taksim yasağına 
dair kazanılan davanın duyurusu.

• 26 Mayıs 2016/75, KİLİMLİ MADEN İŞÇİLE-
RİNİN DİRENİŞİNİ SELAMLIYORUZ!

DİSK Yönetim Kurulu üyesi Kamber 
Saygılı’nın Zonguldak Kilimli’de açlık gre-
vindeki madencileri ziyaretinde yaptığı 
basın açıklaması.

• 26 Mayıs 2016/76, DİSK GENEL BAŞKANI 
KANİ BEKO’NUN, TMMOB 44. OLAĞAN GE-
NEL KURUL KONUŞMASI. 

26 Mayıs Perşembe günü Ankara’daki 
Kocatepe Kültür Merkezinde başlayan 
Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği 
(TMMOB) 44. Olağan Genel Kurulu’na ka-
tılan DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 
konuşması.

• 27 Mayıs 2016/77, EMEĞİN HUKUKU KU-
RULTAYI

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, DİSK, 
Türkiye Barolar Birliği, Türk-İş ve Hak-İş 
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tarafından ortaklaşa düzenlenen “Emeğin 
Hukuku Kurultayı”nda yaptığı konuşma.   

• 27 Mayıs 2016/78, ÖLÜM MADENCİLERİN 
KADERİ DEĞİLDİR!

Açlık grevindeki madencilerin taleplerinin 
karşılanmasını ifade eden basın açıklaması. 

• 28 Mayıs 2016/79, EMEĞİN HAKLARINI 
SAVUNDUĞUMUZ İÇİN KARA LİSTEDE OL-
MAK ALNIMIZIN AKIDIR!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Kani Beko’nun, TBMM’de “Kara liste”ye 
alınması ile ilgili açıklaması. 

• 28 Mayıs 2016/80, AÇLIK GREVİNDEKİ 
MADENCİLERİN YANINDAYIZ! 

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 
Zonguldak Kilimli’deki maden işçilerinin 
direnişi ile ilgili Galatasaray meydanında-
ki açıklaması.

• 30 Mayıs 2016/81, İŞ MAHKEMELERİ KA-
NUNU TASARI TASLAĞI HAKKINDA DİSK’in 
DEĞERLENDİRMELERİ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun TİSK 
yayın organı İŞVEREN dergisine, İş Mah-
kemeleri Kanunu Tasarı Taslağı’na ilişkin 
değerlendirmesi. 

• 31 Mayıs 2016/82, TÜRKİYE’NİN ILO KAR-
NESİ

İLO toplantısı öncesi DİSK-AR’IN ILO Rapo-
ru yayınlandı.

• 31 Mayıs 2016/83, DİSK GENEL BAŞKANI 
KANİ BEKO’NUN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTE-
MİNDEKİ DEĞİŞİKLERLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ.

• 31 Mayıs 2016/84, MİMARLAR ODASINA 
YÖNELİK SALDIRI, KENTE, DOĞAYA, HUKU-
KA VE DEMOKRASİYE YÖNELİK BİR SALDI-
RIDIR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Mimar-
lar Odası’na yönelik baskın ile ilgili açık-
laması.

• 1 Haziran 2016/85, EMEĞİN GERÇEĞİNİN 
PEŞİNDE NİCE YILLARA!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Evren-
sel Gazetesi’nin kuruluş yıldönümü ile il-
gili yazısı.

• 3 Haziran 2016/86, İŞÇİ SINIFI BİR ÖNDE-
RİNİ KAYBETTİ: ALİ RIZA GÜVEN’İ UNUTMA-
YACAĞIZ!

DİSK’in önceki dönem Genel Başkan Ve-
killerinden ALİ RIZA GÜVEN’in ölümü üze-
rine yapılan açıklama.

• 6 Haziran 2016/87, ÖZGÜR DÜŞLER KA-
TİLLERDEN GÜÇLÜDÜR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Suruç 
katliamının yıldönümü ile ilgili olarak Öz-
gür Gençlik dergisi için kaleme aldığı yazı.

• 8 Haziran 2016/88, BOMBALARA İNAT 
YAŞAMI SAVUNACAĞIZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun İstan-
bul-Vezneciler’deki bombalı saldırıya iliş-
kin açıklaması.

• 10 Haziran 2016/89, DİSK GENEL BAŞKANI 
KANİ BEKO’NUN TTB BÜYÜK KONGRESİ’NDE 
YAPTIĞI KONUŞMA

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Türk 
Tabipleri Birliği 65. Büyük Kongresi’nde 
yaptığı konuşma.

• 9 Haziran 2016/90, 15-16 HAZİRAN DİRE-
NİŞİNİN 46. YILINDA KÖLELİĞE TESLİM OL-
MAYACAĞIZ 

15-16 Haziran etkinlik programlarına 
dair basın duyurusu. 

• Haziran 2016/91, 15-16 HAZİRAN DİRE-
NİŞİNİN 46. YILI ETKİNLİKLERİ İSTANBUL 
PROGRAMI 

15-16 Haziran İstanbul etkinlik programı-
na dair basın duyurusu. 

• 13 Haziran 2016/92, SERMAYE DÜZENİ-
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NİN AHLAKSIZ ve ACIMASIZ YÜZÜ: ÇOCUK 
İŞÇİLİĞİ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 12 Ha-
ziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele 
Günü’ne ilişkin açıklaması.

• 14 Haziran 2016/93, DEMOKRASİYE YÖ-
NELİK SALDIRILARI KINIYORUZ

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Kani Beko’nun CHP Genel Başkanı’na yö-
nelik saldırılara dair açıklaması.

• 15 Haziran 2016/94, DİSK’İN İL İL 15-16 
HAZİRAN 2016 PROGRAMI

15-16 Haziran direnişinin 46. Yılında “KÖ-
LELİĞE TESLİM OLMAYACAĞIZ” sloganıyla 
Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen 
çeşitli eylem ve etkinliklerin duyurusu.

• 15 Haziran 2016/95, 15-16 HAZİRAN’IN 
46. YILINDA KÖLELİĞE TESLİM OLMAYACAĞIZ

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 
15-16 Haziran direnişinin yıldönümü ile 
ilgili olarak İstanbul Yoğurtçu Parkı’nda 
yaptığı basın açıklaması.

• 15 Haziran 2016/96, 15-16 HAZİRAN’IN 
46. YILINDA KÖLELİĞE TESLİM OLMAYACA-
ĞIZ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun “4. Ak-
deniz İşçi Festivali” kapsamında “15-16 
Haziran’ın 46. Yılında KÖLELİĞE TESLİM OL-
MAYACAĞIZ, Yerel Yönetimler ve Demok-
rasi Mücadelesinde Emekçiler” başlıklı pa-
nelde yaptığı konuşma.

• 17 Haziran 2016/97 , DİSK GENEL SEKRE-
TERİ ARZU ÇERKEZOĞLU GÖZALTINA ALINDI

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 
“Cumhurbaşkanına Hakaret” iddiasıyla 
gözaltına alınmasına dair basın duyurusu.

• 17 Haziran 2016/98, 15-16 HAZİRAN’DA-
Kİ SÖZÜMÜZÜ TEKRAR EDİYORUZ: UZATI-
LAN KILICA SESSİZCE EĞİLECEK BOYUN BİZDE 
YOKTUR!

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 
gözaltına alınması ile ilgili DİSK Yönetim 
Kurulu adına Genel Başkan Kani Beko’nun 
açıklaması.

• 21 Haziran 2016/99, DEDAŞ İŞÇİSİ YALNIZ 
DEĞİLDİR

Diyarbakır’da hakları için direnen Enerji 
Sen üyesi DEDAŞ işçilerini ziyarette Genel 
Sekreterimiz Arzu Çerkezoğlu’nun yaptığı 
konuşma.

• 29 Haziran 2016/100, DİSK-BASIN İŞ’TEN 
“ÖZGÜRLÜK NÖBETİ” 

Bakırköy Kadın Hapishanesi önünde DİSK 
Yönetim Kurulu’nun da katıldığı Özgürlük 
Nöbetine dair basın duyurusu.

• 29 Haziran 2016/101, ÜLKEMİZİ KATLİ-
AMLARA TESLİM ETMEYECEĞİZ!

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki katlia-
ma ilişkin DİSK Yönetim Kurulu adına Ge-
nel Başkan Kani Beko’nun açıklaması.

• 30 Haziran 2016/102, FAŞİZME KARŞI DE-
MOKRASİ İÇİN ORTAK MÜCADELE

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Birleşik 
Haziran Hareketi Türkiye Meclisi’nde Yap-
tığı Konuşma.

• 1 Temmuz 2016/103, LAİKLİK VE DE-
MOKRASİ İÇİN BİRLEŞELİM!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, DİSK 
Yönetim Kurulu adına Sivas Katliamı’nın 
23. yıldönümünde yaptığı açıklama.

• 1 Temmuz 2016/104, KİRALIK İŞÇİLİK YA-
SASI ANAYASA’YA AYKIRIDIR!

DİSK Yönetim Kurulu’nun, 6715 sayılı Kira-
lık İşçilik Yasası’nın Anayasa’ya aykırılığı 
konusunda hazırlanan rapor ile ilgili açık-
laması.

• 12 Temmuz 2016/105, DÜNYA SENDİ-
KALARI GÜVENCELİ İŞ VE GÜVENLİ İŞYERİ 
İSTİYOR 
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G20 ülkelerinden sendikaların katıldığı 
L20 Zirvesine dair basın açıklaması. 

• 14 Temmuz 2016/106, L20 SENDİKA ZİR-
VESİ DEVAM EDİYOR

G20 ülkelerinden sendika başkanlarının 
bir araya geldiği L20 Sendika Zirvesi Çin’in 
Pekin kentinde devam ederken, “Kap-
sayıcı Ekonomik Büyüme Modellerinde 
Sendikaların Rolü” başlığı altında yapılan 
sunumların basın duyurusu.

• 14 Temmuz 2016/107 , “KİRALIK İŞÇİLİK” 
ANAYASA MAHKEMESİ’NDE

Kiralık işçiliğe ilişkin yasanın iptaline ve 
yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin ola-
rak Anayasa Mahkemesi’ne başvuru ile 
ilgili basın duyurusu.

• 15 Temmuz 2016/108, EŞİTLİK-ÖZGÜR-
LÜK ve KARDEŞLİK İÇİN DAYANIŞMA!

• Fransa’nın Nice kentindeki katliamla il-
gili DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko’nun Açıklaması.

• 15 Temmuz 2016/109, KİRALIK İŞÇİLİK 
YASASI ANAYASA’YA, AKLA ve VİCDANA 
AYKIRIDIR!

Kiralık İşçilik yasasının Anayasa 
Mahkemesi’ne götürülmesi ile ilgili DİSK 
Yönetim Kurulu adına DİSK Genel Sek-
reteri Arzu Çerkezoğlu’nun mahkeme 
önünde yaptığı açıklama.

• 16 Temmuz 2016/110, DİSK YÖNETİM 
KURULU’NUN DARBE GİRİŞİMİ AÇIKLAMASI

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu (DİSK) olarak askeri darbe girişi-
mini şiddetle protesto eden açıklama.

• 20 Temmuz 2016/111, ÖZGÜR DÜŞLER 
KATİLLERDEN GÜÇLÜDÜR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Su-
ruç katliamının birinci yıldönümü ile ilgili 
açıklaması.

• 21 Temmuz 2016/112, UNUTULMAZ İŞÇİ 
ÖNDERİ, KURUCU GENEL BAŞKANIMIZ KE-
MAL TÜRKLER’İ MEZARI BAŞINDA ANIYO-
RUZ!

DİSK kurucu genel başkanı Kemal Türkler 
anma programına dair basın duyurusu.

• 21 Temmuz 2016/113, ÇÖZÜM OLAĞA-
NÜSTÜ HAL DEĞİL DEMOKRATİKLEŞMEDİR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Türkiye 
çapında OHAL ilanı ile ilgili açıklaması. 

• 21 Temmuz 2016/114, NE DARBE NE 
OLAĞANÜSTÜ HAL! ÇÖZÜM DEMOKRASİ!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 
Milli Güvenlik Kurulu’nun “tavsiyesi” ile 
ülke çapında 3 aylık olağanüstü hal ilan 
edilmesine ilişkin basın toplantısının du-
yurusu. 

• 22 Temmuz 2016/115, NE DARBE, NE 
SİVİL DİKTA! EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ ve 
LAİKLİK İÇİN 24 TEMMUZ’DA TAKSİM’DEYİZ! 

24 Temmuz 2016 Pazar günü, saat 18.00’da, 
Taksim Meydanı’nda düzenlenen mitinge 
katılım ile ilgili basın duyurusu.

• 22 Temmuz 2016/116, NE DARBE NE 
OLAĞANÜSTÜ HAL! ÇÖZÜM DEMOKRASİ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun darbe 
girişimi ve Olağanüstü Hal ilanı ile ilgili 
DİSK Genel Merkezi’nde yaptığı açıklama. 

• 22 Temmuz 2016/117, ANMALAR

• Konfederasyonumuzun Genel Başkan 
Vekili ve Genel-İş Sendikamızın Genel 
Başkanı İsmail Hakkı Önal, Konfederas-
yonumuz üyesi İlerici Deri-İş sendikası 
Genel Başkanı Kenan Budak, Konfederas-
yonumuzun Genel Başkan Yardımcısı ve 
Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut 
Seren’i anma programlarına dair basın 
duyurusu.

• 23 Temmuz 2016/118, İSMAİL HAKKI 
ÖNAL ANILIYOR
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Konfederasyonumuzun Genel Başkan Ve-
kili ve Genel-İş Genel Başkanı İsmail Hakkı 
Önal’ın anmasına dair basın duyurusu.

• 24 Temmuz 2016/119, KENAN BUDAK 
ANILIYOR 

Konfederasyonumuz üyesi İlerici Deri-İş 
sendikası Genel Başkanı Kenan Budak’ın 
anması basın duyurusu.

• 25 Temmuz 2016/120, ÇÖZÜM DEMOK-
RASİ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Taksim 
mitingi ile ilgili BirGün gazetesine yaptığı 
değerlendirmesi. 

• 27 Temmuz 2016/121, MAHMUT SEREN 
ANILIYOR 

Konfederasyonumuzun Genel Başkan 
Yardımcısı ve Genel-İş Sendikası Genel 
Başkanı Mahmut Seren’in anması duyu-
rusu.

• 2 Ağustos 2016/122, NE DARBE NE OLA-
ĞANÜSTÜ HAL! ÇÖZÜM DEMOKRASİ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun İzmir 
Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenecek 
mitinge destek açıklaması. 

• 4 Ağustos 2016/123, DİSK GENİŞLETİLMİŞ 
BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ. 

29-30 Temmuz 2016 tarihlerinde Şişli Be-
lediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat 
Evi’nde toplanan DİSK Genişletilmiş Baş-
kanlar Kurulu’nun sonuç bildirgesi.

• 5 Ağustos 2016/124, ZORUNLU BES’E HA-
YIR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Birey-
sel Emeklilik Sistemindeki değişiklerle il-
gili açıklaması.

• 9 Ağustos 2016/125, KEMAL NEBİOĞLU’NU 
ANIYORUZ!

DİSK kurucularından, Gıda-İş Sendika-

sı ve DİSK eski Genel Başkanı Kemal 
Nebioğlu’nun anması basın duyurusu.

• 12 Ağustos 2016/126, TEDİ İŞÇİSİNİN Dİ-
RENİŞİNE OHAL SALDIRISI

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun işten 
atılan TEDİ işçilerine dönük polis saldırı-
sıyla ilgili açıklaması.

• 18 Ağustos 2016/127, ÖZGÜR GÜNDEM 
SUSTURULAMAZ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Özgür 
Gündem Gazetesi’nin kapatılmasına iliş-
kin açıklaması.

• 18 Ağustos 2016/128, İŞÇİNİN CEBİNDEN, 
HALKIN KAYNAKLARINDAN ELİNİZİ ÇEKİN!

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 
Türkiye Varlık Fonu ve Torba Yasa hak-
kında açıklaması.

• 19 Ağustos 2016/129, TEDİ İŞÇİSİ YALNIZ 
DEĞİLDİR

 Anayasal haklarını kullandıkları için işten 
atılan DİSK/Limter-İş üyesi işçilerle daya-
nışmak amacıyla, Genel Başkan Kani Beko 
ve DİSK Yönetim Kurulunun TEDİ Tuzla 
Deposu önündeki direniş çadırına ziyaret 
duyurusu.

• 19 Ağustos 2016/130, YAŞASIN İŞÇİLERİN 
BİRLİĞİ 

Sendikal haklarını kullandıkları için işten 
atılan TEDİ işçilerini ziyaretinde DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko’nun yaptığı konuşma. 

• 19 Ağustos 2016/131, ÜLKEMİZİN GELE-
CEĞİ BASKI, ŞİDDET VE ÖLÜMLER ÜZERİNE 
DEĞİL; DEMOKRATİK DEĞER VE HEDEFLERLE 
İNŞA EDİLMELİDİR

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun ülke-
mizde yaşanan patlamalara ilişkin açıkla-
ması.

• 21 Ağustos 2016/132, İNSANLIK ÖLÜYOR, 
BU BARBARLIĞI DURDURALIM
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DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 
Gaziantep’te bir kına gecesinde yaşanan 
bombalı saldırıya ilişkin açıklaması.

• 20 Ağustos 2016/133, KARALAMALARA 
VE İFTİRALARA KARŞI ZORUNLU AÇIKLAMA 

Bazı basın yayın organları tarafından 
DİSK’e karşı yürütülen karalama kam-
panyası ile ilgili DİSK Yönetim Kurulu’nun 
açıklaması. 

• 24 Ağustos 2016/134, OHAL HUKUKU VE 
SENDİKAL HAKLAR

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun DİSK An-
kara Bölge Temsilciliği tarafından düzenle-
nen “OHAL hukuku ve sendikal haklar” pa-
nelinin açılışında yaptığı konuşması. 

• 25 Ağustos 2016/135, DEMOKRASİYE YÖ-
NELİK ALÇAKÇA SALDIRIYI LANETLİYORUZ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
Artvin’de konvoyuna yönelik saldırıya iliş-
kin açıklaması. 

• 26 Ağustos 2016/136, CİZRE’DEKİ SALDI-
RIYI LANETLİYORUZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Cizre’de 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet 
Şubesi binalarına yönelik saldırıya ilişkin 
açıklaması. 

• 29 Ağustos 2016/137, CUMHURİYETİ VE 
DEMOKRASİYİ YENİDEN KURMALIYIZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 30 
Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili açıklaması.

• 29 Ağustos 2016/138, İŞÇİ SINIFININ SA-
NATÇISI VEDAT TÜRKALİ’Yİ UNUTMAYACAĞIZ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun yitirdi-
ğimiz Vedat Türkali ile ilgili mesajı.

• 29 Ağustos 2016/139, ÇALIŞMA BAKANI 
İLE GÖRÜŞME

Limter-İş sendikamız üyesi TEDİ işçileri ile 

ilgili DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 
başkanlığında bir heyet Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile 
görüşmesine dair basın duyurusu. 

• 31 Ağustos 2016/140, EMEĞİN BARIŞA, 
BARIŞIN EMEĞE İHTİYACI VAR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 1 Eylül 
Dünya Barış Günü ile ilgili basın açıklama-
sı.

• 2 Eylül 2016/141, ÜNİVERSİTENİN AYDIN-
LIK YÜZÜ HOCALARIMIZIN YANINDAYIZ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun üniver-
sitelerden uzaklaştırılan laik-demokratik 
akademisyenlerle ile ilgili basın açıklama-
sı.

• 2 Eylül 2016/142, “FAŞİZME DARBELERE 
VE SAVAŞA KARŞI DEMOKRASİ VE BARIŞ 
İSTİYORUZ”

Emek ve Demokrasi İçin Güçbirliği tara-
fından “FAŞİZME DARBELERE VE SAVAŞA 
KARŞI DEMOKRASİ VE BARIŞ İSTİYORUZ” 
şiarıyla 4 Eylül 2016 tarihinde, Bakırköy 
Halk Pazarında düzenlenen mitinge dair 
basın duyurusu.

• 8 Eylül 2016/143, OHAL BAHANESİYLE 
İŞÇİ ÇIKARTILMASI HUKUKSUZLUKTUR

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 
Enerji-Sen Genel Merkez Yöneticisi Tarık 
Yüce’nin OHAL bahanesiyle işten atılma-
sıyla ilgili açıklaması.

• 12 Eylül 2016/144, 12 EYLÜL 36. YILINDA 
DEVAM EDİYOR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 12 
Eylül’ün 36. yıldönümü ve belediyelere 
kayyum atanmasıyla ilgili açıklaması.

• 19 Eylül 2016/145, LİMTER-İŞ SENDİKA-
MIZA YÖNELİK BASKILARA SON!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Limter-
İş sendikamıza yönelik baskılar ile ilgili 
basın açıklaması.
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• 22 Eylül 2016/146, ULUSLARARASI KA-
DIN EMEĞİ KONFERANSI

DİSK Kadın İşçiler Komisyonu tarafından 
25 Eylül 2016 tarihinde düzenlenen “Ulus-
lararası Kadın Emeği Konferansı” basın 
duyurusu.

• 23 Eylül 2016/147, OLAĞANÜSTÜ HUKU-
SUZLUĞA, OLAĞANÜSTÜ SÖMÜRÜYE HAYIR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Nakli-
yat İş sendikamız üyesi işçilerin hak ara-
malarına yönelik engellemelere ilişkin 
açıklaması. 

• 26 Eylül 2016/148, SORU VE YANITLARLA 
ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK 

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-
AR) Ağustos 2016’da kabul edilen, Ocak 
2017’de yürürlüğe girecek olan ve mil-
yonlarca işçi ve memuru yakından ilgilen-
diren Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemini 
(BES) değerlendiren raporun basın ile pay-
laşımı.

• 28 Eylül 2016/149, SEÇİMLE GELEN SEÇİM-
LE GİDER, KAYYUM HALK İRADESİNİN GASP 
EDİLMESİDİR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 27 Ey-
lül 2016 tarihinde Batman’da yaptığı ko-
nuşma.

• 29 Eylül 2016/150, İŞÇİLERİN SORUNLA-
RININ ÇÖZÜMÜ İÇİN ACİLEN BARIŞA VE DE-
MOKRASİYE İHTİYACIMIZ VAR

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 28 Ey-
lül 2016 tarihinde Diyarbakır’da yaptığı 
konuşma.

• 29 Eylül 2016/151, ÖZGÜR BASINA YÖNE-
LİK DARBEYE HAYIR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun TV ka-
nallarının yayınının durdurulması ile ilgili 
yaptığı açıklama.

• 29 Eylül 2016/152, BARIŞIN AKADEMİS-

YENLERİ EMEĞİN AKADEMİSYENLERİDİR!

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 
28 Eylül 2016’da “Kocaeli Dayanışma Aka-
demisi” açılışında yaptığı konuşma.

• 30 Eylül 2016/153, DİSK GENEL BAŞKA-
NI KANİ BEKO’NUN GÜNEYDOĞU ANADOLU 
BÖLGESİ’NDEKİ ZİYARETLERİ 

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Güney-
doğu Anadolu Bölgesi’ndeki ziyaretleri 
hakkında basın duyurusu. 

• 3 Ekim 2016/154, BU TOPRAKLAR KANA 
VE GÖZYAŞINA DOYDU

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 10 
Ekim katliamının birinci yılı dolayısıyla 
BirGün gazetesine verdiği demeç.

• 4 Ekim 2016/155, ÖZGÜR BASIN YALNIZ 
DEĞİLDİR

DİSK Yönetim Kurulu tarafından kapatılan 
radyo ve televizyon kuruluşlarına “DAYA-
NIŞMA ZİYARETİ” düzenlenmesine dair ba-
sın duyurusu.

• 5 Ekim 2016/156, YAYINLAR DURDURU-
LURKEN DİSK ÖZGÜR BASININ YANINDAYDI

KHK ile yayını durdurulan radyo ve tele-
vizyon kanallarına DİSK Yönetim Kurulu-
nun yaptığı dayanışma ziyaretleri konu-
sunda basın bülteni.

• 6 Ekim 2016/157, DİSK KOROSU KURU-
LUYOR

DİSK Korosunun kurulmasına ilişkin basın 
duyurusu.

• 8 Ekim 2016/158, KATİLLER KAYBEDECEK! 
EMEK-BARIŞ-DEMOKRASİ KAZANACAK!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 10 
Ekim Ankara Katliamı’nın birinci yıldönü-
müyle ilgili açıklaması. 

• 9 Ekim 2016/159 , “GÜVENCESİZLİKTE VE 
İŞSİZLİKTE İSTİKRAR” PROGRAMI
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DİSK’in Orta Vadeli Program (2017-1019) ile 
ilgili değerlendirmelerine dair açıklama.

• 11 Ekim 2016/160, ACILARA, GÖZYAŞINA, 
AKAN KANA ARTIK YETER! 

10 Ekim katliamının yıldönümünde ve ön-
cesinde ülkemizde yaşanan acı olaylarla 
ilgili DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 
açıklaması. 

• 13 Ekim 2016/161, ÜÇLÜ DANIŞMA KU-
RULU ANKARA’DA TOPLANDI

Üçlü Danışma Kurulunun Ankara’daki top-
lantısına dair basın açıklaması.

• 13 Ekim 2016/162, YÖNETMELİK BELİR-
SİZLİKLERİ GİDERMİYOR: KİRALIK İŞÇİLİK 
ANAYASA’YA AYKIRIDIR!

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 
“Yeni Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği” 
ile ilgili açıklaması. 

• 21 Ekim 2016/163, MSC/MEDLOG İŞÇİSİ 
YALNIZ DEĞİLDİR!

DİSK/Nakliyat-İş Sendikamıza üye olduk-
ları için işten çıkarılan MSC/Medlog lojistik 
işçileri için DİSK Genel Başkanı Kani Beko 
ve DİSK Yönetim Kurulu üyelerinin daya-
nışma ziyaretine dair basın duyurusu.

• 24 Ekim 2016/164, MSC/MEDLOG İŞÇİSİ 
YALNIZ DEĞiLDİR!

Sendikal hakları için direnen Nakliyat İş 
üyesi MSC/MEDLOG işçilerini ziyarette DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko’nun yaptığı ko-
nuşma. 

• 24 Ekim 2016/165, DEMOKRASİYİ KUR-
MAK İÇİN BİRLEŞMELİYİZ 

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 
23 Ekim 2016 tarihinde İstanbul Şişli Kent 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen Demokrasi 
İçin Birlik Buluşması’nda yaptığı konuşma.

• 27 Ekim 2016/166, İŞÇİ SINIFININ UNU-
TULMAZ ÖNDERİ RIZA KUAS’I ANIYORUZ!

DİSK kurucusu ve Lastik-İş Sendikası 
Onursal Genel Başkanı Rıza Kuas anma 
programı

• 27 Ekim 2016/167, GENÇ İŞÇİLER EĞİTİMİ

ETUC’un düzenlediği Genç İşçiler 
Eğitimi’nin Antalya’daki kapanış oturu-
munda DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 
yaptığı konuşması. 

• 28 Ekim 2016/168, CUMHURİYET YAŞA-
SIN! YAŞASIN CUMHURİYET!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 
Cumhuriyet’in 93’üncü yılı nedeniyle yap-
tığı açıklaması.

• 31 Ekim 2016/169, CUMHURİYET GAZE-
TESİNE DAYANIŞMA ZİYARETİ

Cumhuriyet Gazetesine dayanışma ziya-
retine ilişkin basın duyurusu

• 31 Ekim 2016/170, CUMHURİYETE VE DE-
MOKRASİYE SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun KHK’lar, 
belediye başkanlarının tutuklanması ve 
basına yönelik baskılar ve ile ilgili açıkla-
ması.

• 1 Kasım 2016/171, “OHAL VE KHK’LAR 
İLE TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun katıl-
dığı Eskişehir’deki “OHAL VE KHK’LAR İLE 
TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR” paneline dair 
basın bülteni

• 2 Kasım 2016/172, GÜVENLİK-SEN ÜYE-
LERİ DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR! 

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 
Güvenlik-Sen üyesi işçilerin gözaltına alın-
ması nedeniyle yaptığı açıklama. 

• 4 Kasım 2016/173, DEMOKRASİYİ ve BİR 
ARADA KARDEŞÇE YAŞAMA UMUDUMUZU 
KORUYACAĞIZ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, HDP’li 
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milletvekillerinin gözaltına alınmasıyla il-
gili DİSK Yönetim Kurulu adına açıklaması.

• 6 Kasım 2016/174, İHD GENEL KURULU

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, İHD’nin 
18. Olağan Merkez Genel Kurulu’nda yap-
tığı konuşma.

• 10 Kasım 2016/175, CUMHURİYET GAZE-
TESİNE DAYANIŞMA ZİYARETİ

Cumhuriyet Gazetesi dayanışma ziyareti 
basın duyurusu.

• 15 Kasım 2016/176, DEMOKRASİYE VU-
RULAN MÜHÜRLER HUKUKSUZDUR

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, KHK ile 
derneklerin mühürlenmesi ile ilgili yaptığı 
açıklama.

• 15 Kasım 2016/177, KAMUYA YÜK OLAN 
TAŞERON İŞÇİLER DEĞİL, İŞÇİLERİN EMEĞİ 
ÜZERİNDEN BESLENEN TAŞERON ŞİRKETLER 
VE KADRO HAKKINI SEÇİM VAADİ HALİNE 
GETİRİP OY SAĞLAMAYA ÇALIŞAN SİYASET-
ÇİLERDİR 

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun, 
taşeron işçilere kadro konusu ile ilgili yap-
tığı açıklaması.

• 18 Kasım 2016/178, GÖÇÜK ALTINDAKİ 
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SİSTEMİ CAN 
ALMAYA DEVAM EDİYOR!

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun, 
Siirt’in Şirvan ilçesindeki madende yaşa-
nan iş cinayeti ile ilgili yaptığı açıklaması.

• 23 Kasım 2016/179, 677 VE 678 SAYILI 
KHK’LAR İLE EMEĞİN HAKLARINA DARBE!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 677-
678 sayılı KHK’lar ile ilgili açıklaması.

• 25 Kasım 2016/180, HAYATIMIZI KAZA-
NIRKEN KAYBETMEMEK İÇİN BİR ÖRGÜT-
LENME ALANI OLARAK İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜ-
VENLİĞİ

DİSK 1. Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Gü-
venliği Konferansı basın duyurusu.

• 25 Kasım 2016/181, 1.ULUSLARARASI 
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONFERANSI

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 
İstanbul’da düzenlenen “1. Uluslararası 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konferansı”nda 
yaptığı konuşması. 

• 28 Kasım 2016/182, ÜCRET ASGARİ, EŞİT-
SİZLİK AZAMİ! ASGARİ ÜCRET GEÇİM ÜCRETİ 
OLSUN!

2017 Asgari Ücret Tespit Süreci ile ilgili 
DİSK Genel Merkezinde düzenlenen basın 
toplantısına dair basın duyurusu.

• 29 Kasım 2016/183, ÜCRET ASGARİ, EŞİT-
SİZLİK AZAMİ! ASGARİ ÜCRET GEÇİM ÜCRETİ 
OLMALIDIR! ASGARİ ÜCRET 2000 TL NET 
OLMALIDIR!

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko’nun 2017 asgari ücreti 
ile ilgili olarak Genel Merkezimizde yaptığı 
açıklaması. 

• 1 Aralık 2016/184, ÇOCUKLARIMIZI TEK-
NİK SORUNLAR DEĞİL POLİTİK TERCİHLER 
ÖLDÜRÜYOR!

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko’nun Adana Aladağ’da-
ki yurt yangını ile ilgili yaptığı açıklaması. 

• 5 Aralık 2016/185, EKONOMİK KRİZ

DİSK Yönetim Kurulunun 6 Aralık 2016 ta-
rihinde DİSK Ankara Bölge Temsilciliği’nde 
yapacağı, Türkiye’de gündemde olan 
ekonomik kriz tartışmaları ve mevcut 
krizin işçilerin çalışma ve yaşam koşulları 
üzerine etkisi ile ilgili olarak DİSK’in görüş 
ve düşüncelerini açıklamak konusunda 
basın duyurusu.

• 6 Aralık 2016/186, KRİZİN BEDELİNİ ÖDE-
MEYECEĞİZ! ÇARE OHAL DEĞİL DEMOKRASİ!

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel 
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Başkanı Kani Beko’nun ekonomik kriz tar-
tışmaları ile ilgili Ankara Bölge Temsilcili-
ğimizde yaptığı açıklaması. 

• 8 Aralık 2016/187, ŞİRVAN RAPORU

Siirt Şirvan’da 17 Kasım 2016 tarihinde 
meydana gelen facia sonrası bölgeye gi-
derek yerinde incelemelerde bulunan Tür-
kiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederas-
yonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Ta-
bipleri Birliği (TTB) heyetinin hazırladığı ra-
porun sunumuna dair basın duyurusu.

• 11 Aralık 2016/188, TERÖRLE, ŞİDDETLE, 
SAVAŞLA BU ÜLKENİN HİÇBİR SORUNUNUN 
ÇÖZÜLEMEYECEĞİNİ ARTIK HERKES GÖRMELİ

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko’nun Dolmabahçe’de 
yaşanan bombalı saldırıya ilişkin yaptığı 
açıklaması.

• 12 Aralık 2016/189, “ARTIK YETER” BA-
SIN DUYURUSU

İstanbul’da yaşanan katliamla ilgi-
li 13.12.2016 tarihinde DİSK Ege Bölge 
temsilciliğinde DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko’nun katılımıyla yapılan basın top-
lantısının basın duyurusu.

• 13 Aralık 2016/190, ARTIK YETER! BU 
TOPRAKLAR KANA VE GÖZYAŞINA DOYDU!

• DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 
Dolmabahçe’de yaşanan bombalı saldırı-
ya ilişkin İzmir’deki basın toplantısındaki 
açıklaması. 

• 13 Aralık 2016/191, “KARANLIKTAN ŞI-
KAYET EDECEĞINE BIR MUM DA SEN YAK”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 
Ankara’da düzenlenen “Büyük Anadolu 
Buluşması” ile ilgili değerlendirmeleri. 

• 19 Aralık 2016/192, TERÖRÜN, ŞİDDETİN, 
SAVAŞIN, İNTİKAMIN ESİR ALDIĞI BİR ÜLKE-
DE YAŞAMAYA ALIŞMAYACAĞIMIZ!

Kayseri’de yaşanan saldırıya ilgili DİSK Ge-
nel Başkanı Kani Beko’nun açıklaması.

• 20 Aralık 2016/193, ÇERKEZKÖY’DE AÇIK-
LAMA

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Genel Baş-
kan Yardımcısı Cafer Konca’nın Çerkezköy 
Belediyesinde işçilerle birlikte yaptığı, son 
dönemde yaşanan terör eylemlerine karşı 
bir basın açıklamasına dair basın duyurusu. 

• 20 Aralık 2016/194, TERÖRÜN, ŞİDDETİN, 
SAVAŞIN, İNTİKAMIN ESİR ALDIĞI BİR ÜLKE-
DE YAŞAMAYA ALIŞMAYACAĞIMIZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Çerkez-
köy’deki basın toplantısındaki açıklaması. 

• 20 Aralık 2016/195, ABDULLAH BAŞTÜRK 
ANILIYOR!

Konfederasyon Genel Başkanlarımızdan 
Abdullah Baştürk’ün anma programına 
dair basın duyurusu. 

• 21 Aralık 2016/196, ASGARİ ÜCRET BİL-
DİRİ DAĞITIMI 

Asgari ücret ile ilgili 22 Aralık 2016’da İs-
tanbul Şişli Cevahir AVM önünde DİSK Yö-
netim Kurulu üyelerinin de katıldığı kitle-
sel bir açıklaması ve ardından toplu bildiri 
dağıtımına dair basın duyurusu.

• 22 Aralık 2016/197, EŞİTSİZLİK VE YOK-
SULLUK HESAP OYUNLARIYLA GİZLENEMEZ! 
ASGARİ ÜCRET GEÇİM ÜCRETİ OLMALIDIR! 
ASGARİ ÜCRET 2000 TL NET OLMALIDIR!

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Ge-
nel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 2017 
asgari ücreti ile ilgili olarak İstanbul 
Mecidiyeköy’de yaptığı açıklama. 

• 23 Aralık 2016/198, BU KADAR ACI YE-
TER! SURİYE MACERASINA SON! “YURTTA 
BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Suriye’den 
gelen acı haberlerle ilgili Edirne’de yaptığı 
basın açıklaması. 
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• 23 Aralık 2016/199, SOMA A.Ş.’NİN PAT-
RONU MAHKEMEYE ÇIKIYOR: SOMA’YI 
UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ, ORA-
DA OLACAĞIZ!

SOMA A.Ş patronunun mahkemeye çıkışı-
na dair basın duyurusu.

• 26 Aralık 2016/200, ASGARİ ÜCRET BİL-
DİRİ DAĞITIMI

Asgari Ücret ile ilgili 27 Aralık 2016 tari-
hinde İstanbul Kadıköy’de DİSK Genel Baş-
kanı Kani Beko ve DİSK Yönetim Kurulu 
üyelerinin de katıldığı kitlesel bir açıkla-
ması ve bildiri dağıtımına ilişkin basın du-
yurusu.

• 27 Aralık 2016/201, EŞİTSİZLİK VE YOK-
SULLUK HESAP OYUNLARIYLA GİZLENEMEZ! 
ASGARİ ÜCRET GEÇİM ÜCRETİ OLMALIDIR! 
ASGARİ ÜCRET 2000 TL NET OLMALIDIR!

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko’nun 2017 asgari ücreti 
ile ilgili olarak İstanbul Kadıköy’de yaptığı 
açıklaması. 

• 29 Aralık 2016/202, ASGARİ ÜCRETE YA-
PILAN ZAM ALDATMACADIR

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko’nun 29 Aralık 2016’da 
açıklanan 2017 yılı asgari ücretine ilişkin 
yaptığı açıklaması.

• 30 Aralık 2016/203, YOL TV KARARTILA-
MAZ, AHMET ŞIK SUSTURULAMAZ!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Baş-
kan Kani Beko’nun, RTÜK tarafından Yol 
TV’nin yayınının durdurulması kararına ve 
Ahmet Şık’ın gözaltına alınmasına ilişkin 
açıklaması.

4.2. 2017 YILI BASIN AÇIKLAMALARI

• 01 Ocak 2017/001, İSTANBUL’DA YAŞA-
NAN SALDIRIYI LANETLİYORUZ! BU ÜLKE-
NİN YENİ BİR YILA KATLİAMLA GİRMESİNİN 
SİYASİ SORUMLULARI İSTİFA ETMELİDİR

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel Baş-
kanı Kani Beko’nun İstanbul Ortaköy’de 
yılbaşı kutlaması sırasında gerçekleştiri-
len saldırıya dair yaptığı açıklaması.

• 03 Ocak 2017/002, KORKMUYORUZ! KA-
RANLIĞA TESLİM OLMUYORUZ! 

İstanbul Ortaköy’de yaşanan ve 39 insa-
nın hayatını kaybettiği katliamı protesto 
etmek için, emek ve meslek örgütlerinin 
katliamın yaşandığı yerde gerçekleştirdiği 
ortak bir anma ve basın açıklamasına dair 
basın duyurusu.

• 04 Ocak 2017/003, ZORUNLU BES UYGU-
LAMASI BAŞLADI. İŞÇİLERİ, ÇALIŞANLARI ZO-
RUNLU BES’TEN CAYMAYA ÇAĞIRIYORUZ!

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel 
Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun Zorunlu 
Bireysel Emeklilik Sisteminin yürürlüğe 
girmesine dair yaptığı açıklama.

• 06 Ocak 2017/004, KEMAL YILMAZ’I KAY-
BETTİK

Tümka-İş sendikamızın önceki dönem 
Genel Başkanlarından Kemal Yılmaz’ın 
yaşamını yitirmesine dair basın duyurusu 

• 06 Ocak 2017/005, İZMİR SALDIRISINI LA-
NETLİYORUZ

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko’nun İzmir’de yaşanan 
saldırıya ilişkin yaptığı açıklaması.

• 10 Ocak 2017/006, DEMOKRASİYİ SA-
VUNMAK HAKTIR VE GÖREVDİR!

• DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko’nun TBMM önünde ya-
şananlara ilişkin yaptığı açıklaması.

• 16 Ocak 2017/007, SERAPOOL İŞÇİSİ YAR-
GILANIYOR

Cam Keramik İş Sendikamızın 2015 yılın-
da örgütlenme yürüttüğü SeraPool işçileri 
aleyhine açılmış davaya dair basın duyu-
rusu.
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• 18 Ocak 2017/008, GREV YASAKLARINA 
HAYIR!

Asil Çelik işyerindeki grevin yasaklanması ile 
ilgili olarak DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko’nun açıklaması.

• 20 Ocak 2017/009, GREV YASAKLARINA 
HAYIR! GREV YASAKÇILARINA HAYIR!

Asil Çelik işyerinin ardından EMİS’e bağlı 
fabrikalardaki grevlerin de Bakanlar Ku-
rulu kararıyla yasaklanmasına ilişkin DİSK 
Yönetim Kurulu adına Genel Başkanımız 
Kani Beko’nun açıklaması.

• 23 Ocak 2017/010, GREV YASAKLARINA 
VE YASAKÇILARINA HAYIR

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun metal 
işkolundaki grevlerin yasaklanmasıyla il-
gili Evrensel Gazetesi’ne verdiği demeç. 

• 24 Ocak 2017/011, UĞUR MUMCU’NUN 
IŞIĞI YOLUMUZU AYDINLATMAYA DEVAM 
EDİYOR

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Uğur 
Mumcu’nun ölüm yıldönümü ile ilgili açık-
laması. 

• 6 Şubat 2017/012, DİSK REFERANDUM 
TUTUMUNU AÇIKLIYOR

3 Şubat 2017’de toplanan DİSK Başkanlar 
Kurulunun, Anayasa değişikliği referandu-
mu ile ilgili olarak tutumunu açıklayacağı 
toplantının basın bülteni.

• 7 Şubat 2017/013, MEMLEKETİN ve İŞÇİ-
LERİN GELECEĞİ İÇİN HAYIR!

3 Şubat 2017’de toplanan DİSK Başkanlar 
Kurulu Sonuç Bildirgesi.

• 8 Şubat 2017/014, AKADEMİK KIYIMA 
HAYIR! BİLİMİN YÜZ AKI HOCALARIMIZA 
SAHİP ÇIKIYORUZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun yüzler-
ce akademisyeni ihraç eden Kanun Hük-
münde Kararname ile ilgili açıklaması. 

• 9 Şubat 2017/015, BAŞKANLIK SİSTEMİ 
İŞÇİLERE ZARARLIDIR! 

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 
Bandırma’da Anayasa referandumu ile il-
gili açıklaması. 

• 13 Şubat 2017/16, DİSK 50. YILINI KUTLU-
YOR: 50. YILIMIZDA DEMOKRASİYİ KURMAK 
İÇİN BİRLEŞELİM!

“DİSK’liler ve DİSK dostları 50. Kuruluş yıl-
dönümü etkinliğinde buluşuyor” konulu 
basın bülteni. 

• 14 Şubat 2017/017, 50. KURULUŞ YILDÖ-
NÜMÜ KONUŞMASI

DİSK’in 50’nci kuruluş yıldönümü ne-
deniyle 13 Şubat’ta Şişli Kent Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Genel 
Başkan Kani Beko’nun konuşması. 

• 17 Şubat 2017/018, İŞSİZİN PARASI-
NA EL KOYUP İŞVERENLERE VERMEK NE 
“HELAL”DİR NE DE “HOŞ”!

Yeni KHK ile işverenlere sağlanan teşvik-
ler hakkında DİSK Yönetim Kurulu Adında 
Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu’nun açık-
laması. 

• 21 Şubat 2017/019, AYDINLIK DÜŞLERİ-
MİZ YANMAZ, TUTUŞMAZ

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne yöne-
lik saldırıya dair DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko’nun açıklaması.

• 23 Şubat 2017/020, İŞÇİLER GÜCÜNÜ 
GÖSTERMELİ, HAYIR DEMELİ!

Anayasa referandumu ile ilgili DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko’nun Muğla’da yaptığı 
açıklaması. 

• 28 Şubat 2017/021, HAKLARIMIZ İÇİN, 
MEMLEKETİMİZ İÇİN HAYIR!

• DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun refe-
randum ile ilgili Eskişehir’de Adalar Migros 
önünde yaptığı basın açıklaması. 
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• 8 Mart 2017/022, GÜVENCESİZLİĞE, İŞSİZ-
LİĞE, AYRIMCILIĞA HAYIR!

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 
8 Mart açıklaması.

• 8 Mart 2017/023, GÖZYAŞLARIMIZ VE KA-
RANFİLLERİMİZ EMEKÇİ KADINLARLA

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Kani Beko’nun İnegöl’deki kazada yitirdiği-
miz emekçi kadınlarla ilgili taziye mesajı. 

• 13 Mart 2017/024, İŞÇİLER GÜCÜNÜ GÖS-
TERMELİ, HAYIR DEMELİ!

Anayasa referandumu ile ilgili DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko’nun Didim’de yaptığı 
açıklama. 

• 14 Mart 2017/025, SAĞLIKTA GÜVENCE-
SİZLİĞE HAYIR!

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 
14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili açıklaması. 

• 16 Mart 2017/026, “IRKÇILIĞA VE AŞIRI 
SAĞA KARŞI İŞÇİLERİN ENTERNASYONAL 
DAYANIŞMASI” 

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 
Berlin’deki temasları ile ilgili basın bülteni.

• Mart 2017/027, ETUC YÖNETİM KURULU 
MALTA’DA TOPLANDI

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun da ka-
tıldığı ETUC Yönetim Kurulu ile ilgili basın 
bülteni.

• 21 Mart 2017/028 DİSK KOROSU YENİ KO-
RİSTLERİYLE BULUŞUYOR: DİSK’İN SESİ OL!

DİSK Korosu yeni korist seçmeleriyle ilgili 
basın duyurusu.

• 21 Mart 2017/029, HALKIMIZ “HAYIRLI” 
BİR BAHARA KAVUŞACAKTIR 

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun New-
roz/Nevruz Bayramı mesajı.

• 22 Mart 2017/030, MEMLEKETİN VE İŞÇİ-

LERİN GELECEĞİ İÇİN HAYIR DİYORUZ-TUZLA

Konfederasyonumuz tarafından yürütü-
len referandum kampanyası kapsamın-
da, Genel Sekreterimiz Arzu Çerkezoğlu 
ve Genel Yönetim Kurulu Üyemiz Kanber 
Saygılı’nın katılımı ile gerçekleştirilen top-
lu bildiri dağıtımı ve basın açıklamasına 
dair basın duyurusu.

• 23 Mart 2017/031, MEMLEKETİN VE İŞÇİ-
LERİN GELECEĞİ İÇİN HAYIR DİYORUZ

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 
Tuzla’da yaptığı basın açıklaması.

• 23 Mart 2017/032, MEMLEKETİN GELECE-
ĞİNİ KARANLIK ELLERE BIRAKMAYIZ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun TMMOB 
önünde yaşanan provokasyona dair yap-
tığı basın açıklaması.

• 23 Mart 2017/033 MEMLEKETİN VE İŞÇİ-
LERİN GELECEĞİ İÇİN HAYIR DİYORUZ! 

Avcılar Metrobüs durağında yapılan toplu 
bildiri dağıtımı ve basın açıklamasıyla ilgili 
basın duyurusu. 

• 24 Mart 2017/034, İŞÇİLERİN HAKLARI 
İÇİN HAYIR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Anaya-
sa referandumu ile ilgili olarak Tekirdağ’da 
yaptığı basın açıklaması.

• 24 Mart 2017/035, MEMLEKETİN VE İŞÇİ-
LERİN GELECEĞİ İÇİN HAYIR DİYORUZ!

Kadıköy’de yapılan toplu bildiri dağıtımı ve 
basın açıklamasıyla ilgili basın duyurusu. 

• 25 Mart 2017/036, MEMLEKETİN VE İŞÇİ-
LERİN GELECEĞİ İÇİN HAYIR DİYORUZ

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 
Kadıköy’de yaptığı basın açıklaması.

• 28 Mart 2017/037, “BAŞKANLIK MI, KI-
DEM TAZMİNATI MI?” BAŞLIKLI BİLDİRİLER 
ESENYURT’TA DAĞITILDI
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İstanbul Esenyurt’taki bildiri dağıtımı hak-
kında basın bülteni.

• 29 Mart 2017/038, DİSK 10 MADDEDE 
AÇIKLIYOR: KIDEM TAZMİNATINDA YENİ 
OYUNLARA HAYIR!

Kıdem tazminatının fona devredilerek tır-
panlanması ve yok edilmesi girişimlerine 
dair DİSK Yönetim Kurulu’nun açıklaması.

• 29 Mart 2017/039, MEMLEKETİN VE İŞÇİ-
LERİN GELECEĞİ İÇİN HAYIR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun BirGün 
gazetesi için kaleme aldığı yazı. 

• 3 Nisan 2017/040, HAYIR ÇALIŞMALARI 

Konfederasyonumuz tarafından yürütü-
len referandum kampanyası kapsamında 
4 Nisan 2017 tarihinde yapılacak etkinlik-
leri duyuran basın açıklaması. 

• 4 Nisan 2017/041, HAKSIZLIĞA, HUKUK-
SUZLUĞA HAYIR

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Mersin 
Akdeniz Belediyesi’nde işten atılan işçiler-
le ilgili açıklaması.

• 7 Nisan 2017/042, HUKUKA, ADALETE VE 
CUMHURİYETE SALDIRIYI KINIYORUZ!

6 Nisan 2017 tarihinde İstanbul Adliyesin-
de yaşananlarla ilgili DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko’nun açıklaması. 

• 17 Nisan 2017/043, “HAYIR”LI 1 MAYIS 
BİLDİRİ DAĞITIMI

DİSK, TMMOB, KESK, TTB ve 1 Mayıs bile-
şenleri olarak 1 Mayıs mitingine çağrı et-
kinlikleri duyurusu

• 18 Nisan 2017/044, MEMLEKETİN VE İŞ-
ÇİLERİN GELECEĞİ İÇİN “HAYIR” DEMEYE DE-
VAM EDİYORUZ

DİSK Yönetim Kurulu’nun 16 Nisan Refe-
randumu ile ilgili açıklaması.

• 21 Nisan 2017/045, DİSK BAŞKANLAR 

KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

19 Nisan 2017 tarihinde DİSK Genel Merke-
zinde, Referandum ve 1 Mayıs gündemle-
riyle toplanan DİSK Başkanlar Kurulu’nun 
yayınladığı sonuç bildirgesi.

• 27 Nisan 2017/046, “HAYIR”LI 1 MAYIS 
BİLDİRİ DAĞITIMI DUYURUSU.

• 28 Nisan 2017/047, 28 NISAN “ANMA VE 
YAS” GÜNÜ 

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 28 
Nisan’ın “İş Cinayetlerinde Hayatını Kay-
bedenleri Anma ve Yas Günü” ilan edil-
mesine dair açıklaması. 

• 30 Nisan 2017/048, 1 MAYIS CANLI YAYIN

DİSK-KESK-TMMOB-TTB tarafından İstan-
bul Bakırköy’de düzenlenen 1 Mayıs’a  
canlı yayınlamak isteyen TV kanallarına 
yapılan bilgilendirme. 

• 1 Mayıs 2017/049, YAŞASIN 1 MAYIS

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun İstan-
bul Bakırköy’de, DİSK temsilcilerinin böl-
gelerde yapacağı 1 Mayıs konuşması.

• 2 Mayıs 2017/050, ZEYNEP ÇELİK DERHAL 
SERBEST BIRAKILMALIDIR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Zeynep 
Çelik’in gözaltına alınması ile ilgili açıkla-
ması.

• 3 Mayıs 2017/051, AHMET İSVAN’I UNUT-
MAYACAĞIZ

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkanı 
Kani Beko’nun, Ahmet İsvan’ın vefatıyla 
ilgili açıklaması. 

• 6 Mayıs 2017/052, DENİZ’LERİN CÜRETİ 
HAYIR’LARIMIZDA SAKLI!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Deniz 
Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın 
idam edilmelerinin 45. Yıldönümü dolayı-
sıyla yaptığı açıklaması.
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• 11 Mayıs 2017/053, CUMHURBAŞKANINI 
ELEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun yaptığı 
bir konuşma nedeniyle hakkında Cum-
hurbaşkanına hakaret iddiasıyla açılan 
dava öncesinde İzmir’de yaptığı açıkla-
ması.

• 12 Mayıs 2017/054, ILO KONFERANSINDA 
TÜRKİYE İŞÇİ KESİMİNİ MEMUR-SEN’İN TEM-
SİL ETMESİ KABUL EDİLEMEZ. 

DİSK Yönetim Kurulu’nun Memur-Sen’in 
ILO delegeliğiyle ilgili açıklaması.

• 12 Mayıs 2017/055, YÜREĞİMİZ SOMA’DA 
ÖFKEMİZ SOKAKTA

Soma’da 301 maden işçisinin katledil-
mesinin 3. yılında katliamda yitirdiğimiz 
madencileri anmak amacıyla yapılacak 
etkinliklerin basın duyurusu.

• 12 Mayıs 2017/056, SERMAYE BİRİKİM 
REJİMİNİN YALIN HALİ: SOMA KATLİAMI…

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Kani Beko’nun Soma katliamının üçüncü 
yılı nedeniyle yaptığı açıklama.

• 14 Mayıs 2017/057, HESAPLAŞMAYA ÇA-
LIŞTIKLARI CUMHURİYETTİR, DEMOKRASİ-
DİR, LAİKLİKTİR!

Mustafa Kemal Atatürk ve annesine yö-
nelik saldırılarla ilgili DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko’nun yaptığı açıklama.

• 19 Mayıs 2017/058, GENÇLİĞİN DEMOK-
RASİ TALEBİ, EKMEK TALEBİDİR!

DİSK Genel Başkan Kani Beko’nun 19 Ma-
yıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bay-
ramı nedeniyle yaptığı açıklaması.

• 22 Mayıs 2017/059, BU ADALETSİZLİĞE 
DERHAL SON VERİN! NURİYE VE SEMİH YA-
ŞASIN! İNSANLIK YAŞASIN!

Ankara’da direnişlerini sürdüren Nuriye 
Gülmen ve Semih Özakça’nın gözaltına 

alınmaları ile ilgili DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko’nun açıklaması. 

• 23 Mayıs 2017/060, İŞÇİLERİN HAKLARI-
NI GASP EDENLERE, GREV YASAKÇILARINA 
HAYIR!

Kristal-İş sendikasının grevinin “ertelen-
mesi” ile ilgili DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko’nun açıklaması. 

• 29 Mayıs 2017/061, ILO TEMSİLİ KONU-
SUNDA BAKANLIĞIN TUTUMU KABUL EDİ-
LEMEZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
ILO’da Türkiye çalışan kesim delegeliğinin 
Türk-İş ve Memur-Sen arasında her yıl dö-
nüşümlü olarak yapılması kararıyla ilgili 
DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun basın 
açıklaması.

• 29 Mayıs 2017/062, ZORUNLU ARABULU-
CULUK İŞÇİYE ZARARLIDIR! YARGI ERKİNİN 
ÖZELLEŞTİRİLMESİNE HAYIR!

TBMM’ye sevk edilen “İş Mahkemeleri Ka-
nun Tasarısı” hakkında DİSK Genel Başka-
nı Kani Beko’nun basın açıklaması.

• 30 Mayıs 2017/063, KIDEM TAZMİNATI 
HAKKIMIZIN GASPINA HAYIR!

Kıdem tazminatı hakkına dair DİSK Genel 
Merkezindeki basın toplantısının duyuru-
su. 

• 31 Mayıs 2017/064, YALANLARA ve 
OYUNLARA KARŞI MÜCADELEYİ YÜKSELTE-
CEĞİZ! KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZI KORU-
YACAĞIZ!

Kıdem tazminatlarıyla ilgili DİSK Genel 
Merkezinde düzenlenen toplantısında 
DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Kani Beko’nun açıklaması.

• 6 Haziran 2017/065, KIDEM TAZMİNATI 
HAKKIMIZI KORUYACAĞIZ!

CHP Emek Büroları tarafından düzenlenen 
Kıdem Tazminatı Çalıştayında Genel Baş-
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kan Kani Beko’nun yaptığı konuşmanın 
özeti.

• 6 Haziran 2017/066, KIDEM TAZMİNATI İŞ 
GÜVENCEMİZDİR DOKUNMA!

DİSK Yönetim Kurulu’nun kıdem tazmina-
tı konusunda almış olduğu eylem kararı 
doğrultusunda planlanan basın açıklama-
larına dair basın duyurusu.

• 6 Haziran 2017/067, KIDEM TAZMİNATI İŞ 
GÜVENCEMİZDİR DOKUNMA!

DİSK Yönetim Kurulu’nun kıdem tazmina-
tı konusunda almış olduğu eylem kararı 
doğrultusunda 07 Haziran 2017 tarihinde 
İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlü-
ğü önündeki basın açıklamasına dair ba-
sın duyurusu.

• 7 Haziran 2017/068, KIDEM TAZMİNATI 
HAKTIR, GASP EDİLEMEZ! KIDEM TAZMİNA-
TINDA FON DEĞİL GARANTİ İSTİYORUZ!

Kıdem tazminatlarıyla ilgili bölgelerde dü-
zenlenen basın açıklamalarında okunan 
metin. 

• 9 Haziran 2017/069, EMEĞİ DE DOĞAYI 
DA SERMAYE YAĞMASINA KARŞI KORUYA-
CAĞIZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, son 
dönemde doğayı tehdit eden gelişmelerle 
ilgili basın açıklaması.

• 12 Haziran 2017/070, SERMAYENİN EN 
ACIMASIZ SÖMÜRÜ HALİ: ÇOCUK İŞÇİLİĞİ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, 12 
Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele 
Günü ile ilgili açıklaması.

• 14 Haziran 2017/071, 15-16 HAZİRAN’IN 
IŞIĞINDA KIDEM TAZMİNATIMIZA SAHİP ÇI-
KIYORUZ

DİSK tarafından 15-16 Haziran Büyük İşçi 
Direnişinin 47. yılında “15-16 Haziran’ın 
Işığında Kıdem Tazminatımıza Sahip Çıkı-
yoruz” sloganıyla düzenlenen çeşitli basın 

açıklamaları ve etkinliklere dair basın du-
yurusu.

• 14 Haziran 2017/072, 15-16 HAZİRAN’IN 
IŞIĞINDA KIDEM TAZMİNATIMIZA SAHİP ÇI-
KIYORUZ (İSTANBUL PROGRAMI)

DİSK tarafından 15-16 Haziran Büyük İşçi 
Direnişinin 47. Yılında Kadıköy Yoğurtçu 
Parkı’nda, direnişte hayatını kaybeden iş-
çiler anısına düzenlenen anma ve basın 
açıklamasına ilişkin basın duyurusu.

• 15 Haziran 2017/073, KIDEM TAZMİNA-
TINI DEĞİL OHAL’İ VE TAŞERONU KALDIRIN!

15-16 Haziran direnişinin 47. Yılında, 
DİSK Genel Başkanı Kani BEKO tarafından 
Bandırma’da ve bölgelerde düzenlenen 
basın açıklamalarında okunan metin.

• 16 Haziran 2017/074, HEPİMİZ İÇİN ADA-
LET! ADALET İÇİN HEPİMİZ!

Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ar-
dından başlatılan Adalet Yürüyüşü ile ilgili 
DİSK Yönetim Kurulu adına Kani Beko’nun 
açıklaması.  

• 16 Haziran 2017/075, ADALET HALKIN 
EKMEĞİDİR İŞÇİLERİN GELECEĞİDİR

İstanbul’da Maçka Parkı’nda devam eden 
“Adalet Nöbeti”nin DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko ve DİSK’liler tarafından ziyaret 
edilmesine dair basın duyurusu.

• 19 Haziran 2017/076, DİSK ADALET YÜ-
RÜYÜŞÜNE KATILIYOR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel 
Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK Yönetim 
Kurulu üyeleri, DİSK’e bağlı sendikaları-
mızın genel başkanları, yönetim kuru-
lu üyeleri başta olmak üzere DİSK’liler 
Ankara’dan başlayan adalet yürüyüşüne 
20 Haziran 2017 tarihinde katılacaklarını 
bir basın duyurusuyla ilan etti.

• 18 Haziran 2017/077, ADALET HALKIN 
EKMEĞİDİR İŞÇİLERİN GELECEĞİDİR 
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Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ar-
dından İstanbul Maçka’da başlatılan Ada-
let Nöbetini ziyaret eden DİSK Genel Baş-
kanı Kani Beko’nun açıklaması.  

• 2 Temmuz 2017/078, SİVAS İÇİN ADA-
LET! HERKES İÇİN ADALET!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, DİSK 
Yönetim Kurulu adına Sivas Katliamı’nın 
24. yıldönümünde yaptığı açıklaması.

• 5 Temmuz 2017/079, ÜÇLÜ DANIŞMA 
KURULU TOPLANTISINDA KIDEM TAZMİNA-
TI HAKKINI SAVUNDUK. HÜKÜMET KIDEM 
TAZMİNATI KONUSUNDA ÖNERİ SUNMADI

Hükümetin Kıdem Tazminatı konusunda 
öneri getiremediği Üçlü Danışma Toplan-
tısına dair basın bülteni.

• 7 Temmuz 2017/080, DİSK “İŞ EKMEK 
ADALET” SLOGANIYLA ADALET MİTİNGİNE 
KATILIYOR 

15 Haziran 2016 tarihinde Ankara’dan 
başlatılan Adalet Yürüyüşü 9 Temmuz 
2017’de İstanbul Maltepe’de yapılacak 
mitingle sona ererken, DİSK’in bu mitinge 
katılımına dair basın duyurusu.

• 12 Temmuz 2017/081, KIDEM TAZMİNATI 
HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZ

Konfederasyonumuzun Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı’na ilettiği kıdem 
tazminatı hakkında görüş ve önerilerimizi 
içeren yazımız.

• 13 Temmuz 2017/082, GREV TEHDİT 
DEĞİL HAKTIR! OHAL GREV YASAKLAMA 
BAHANESİ HALİNE GELMİŞTİR, KALDIRILMA-
LIDIR!

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko’nun, grev yasaklarıyla 
ilgili basın açıklaması.

• 4 Temmuz 2017/083, DARBE DEĞİL, DE-
MOKRASİ İSTİYORUZ!

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel 

Başkanı Kani Beko’nun, 15 Temmuz dar-
be girişiminin birinci yılı dolayısıyla yap-
tığı açıklama.

• 17 Temmuz 2017/084, İŞİMİZİ, EKMEĞİ-
MİZİ, ADALETİ KAZANACAĞIZ!

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko’nun, 692 sayılı KHK ile 
yaşanan işçi kıyımıyla ilgili açıklaması. 

• 18 Temmuz 2017/085, ÖZCAN KESGEÇ 
ANILIYOR 

Sosyal-İş sendikamızın Genel Başkanı 
Özcan Kesgeç’i anma programına dair 
duyuru. 

• 19 Temmuz 2017/086, RANT VE TALAN 
DÜZENİNE DİRENENLERE SELAM OLSUN!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Gebze 
Kirazpınar Mahallesinde yaşanan saldırıy-
la ilgili basın açıklaması.

• 19 Temmuz 2017/087, BİRİNCİ YILINDA 
EMEĞİN OHAL BİLANÇOSU

İlan edilmesinin birinci yıldönümünde 
OHAL’in emekçiler ve çalışma yaşamı açı-
sından yarattığı sonuçların kapsamlı bir 
bilançosunu ve değerlendirmesini içeren 
raporumuzun sunulacağı basın toplantısı-
nın 20 Temmuz 2017 tarihinde DİSK Genel 
Merkezinde gerçekleşeceğine dair basın 
duyurusu. 

• 20 Temmuz 2017/088, BİRİNCİ YILINDA 
EMEĞİN OHAL BİLANÇOSU: OHAL EMEĞE ZA-
RARLIDIR

İlan edilmesinin birinci yıldönümünde 
OHAL’in emekçiler ve çalışma yaşamı 
açısından yarattığı sonuçların değerlen-
dirildiği DİSK raporunun sunulduğu ba-
sın toplantısında Genel Başkanımız Kani 
Beko’nun açıklaması. 

• 21 Temmuz 2017/89, KURUCU GENEL 
BAŞKANIMIZ KEMAL TÜRKLER’İ MEZARI BA-
ŞINDA ANIYORUZ!
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Kurucu Genel Başkanımız KEMAL 
TÜRKLER’i anma programı hakkında basın 
duyurusu.

• 21 Temmuz 2017/090 , “KAHROLSUN İS-
TİBDAT, YAŞASIN CUMHURİYET” 

Cumhuriyet gazetesi yazar ve çalışanları-
nın, 31 Ekim 2017’deki operasyondan 9 ay 
sonra hakim karşısına çıktığı dava ile ilgili 
basın duyurusu. 

• 24 Temmuz 2017/091, KENAN BUDAK 
ANILIYOR 

DİSK üyesi İlerici Deri-İş Sendikası’nın Ge-
nel Başkanı Kenan Budak’ı anma progra-
mına dair basın duyurusu.

• 27 Temmuz 2017/092, MAHMUT SEREN 
ANILIYOR 

Konfederasyonumuzun Genel Başkan 
Yardımcılığını ve Genel-İş Sendikası Genel 
Başkanlığını yapmış olan Mahmut Seren’i 
anma programına dair basın duyurusu.

• 29 Temmuz 2017/093, ADALET İSTİYO-
RUZ! VİCDANLARA SESLENİYORUZ!

Vicdan ve Adalet Nöbeti ile ilgili basın 
açıklaması.

• 31 Temmuz 2017/094, YAN YANA OMUZ 
OMUZA YÜRÜMELİYİZ.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun BirGün 
gazetesine verdiği demeç. 

• 31 Temmuz 2017/095 , “DAHA YÜRÜME-
YE YENİ BAŞLADIK”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Ada-
let Yürüyüşüyle ilgili Mersin Milletvekili 
Aytuğ Atıcı tarafından yürütülen bir kitap 
çalışması için kaleme aldığı yazı.

• 08 Ağustos 2017/096, GREVCİ İŞÇİLER 
ONURUMUZDUR!

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko’nun Birleşik Metal İş 

sendikamızın üyesi Tekno Maccaferri işçi-
lerinin greviyle ilgili açıklaması. 

• 09 Ağustos 2017/097, KEMAL NEBİOĞLU’NU 
ANIYORUZ!

DİSK’in kurucularından, Gıda-İş Sendikası 
ve DİSK Eski Genel Başkanı, Kemal Nebi-
oğlu anma programı ile ilgili basın duyu-
rusu.

• 09 Ağustos 2017/098, “OHAL KOMİSYO-
NU, EMEKÇİLERİN GASP EDİLEN HAKLARI 
İÇİN ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?!”

OHAL ile ilgili, DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko ve Prof. Dr. Kaboğlu’nun savunma 
avukatlarının da katılacağı basın toplan-
tısına dair basın duyurusu.

• 18 Ağustos 2017/099, ACINIZI BİLİYOR, 
ACINIZI PAYLAŞIYORUZ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 
İspanya’nın Barcelona kentinde yaşanan 
katliamla ilgili açıklaması.

• 18 Ağustos 2017/100, “FINDIK İŞÇİLERİNE 
DÜŞÜK MALİYETLE ÖLÜMÜNE ÇALIŞMAYI 
DAYATAN POLİTİKALARIN SAHİPLERİ BEL-
LİDİR”

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Kani Beko’nun, Sakarya Hendek’te tarım 
işçilerinin ölümüyle ilgili açıklaması.

• 21 Ağustos 2017/101, ADALET İÇİN BİR-
LEŞELİM! KARANLIĞA DUR DİYELİM!

İzmir’de başlatılan Vicdan ve Adalet Nö-
betini ziyaret eden DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko’nun açıklaması.  

• 23 Ağustos 2017/102, “EMEĞİN ADALET 
TALEBİNİ ÖRGÜTLEMEK GEREKMEKTEDİR!”

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 
politikyol.com sitesine verdiği röportaj.

• 24 Ağustos 2017/103, ADALET İÇİN BARIŞ 
ŞART!
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DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 1 Eylül 
Dünya Barış Günü ile ilgili açıklaması.

• 12 Eylül 2017/104, 12 EYLÜL OHAL İLE 
SÜRÜYOR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 12 
Eylül’ün 37. yıldönümüyle ilgili açıklaması.

• 12 Eylül 2017/105, ADALET İÇİN NURİYE 
VE SEMİH’İN DURUŞMASINDAYIZ!

DİSK Yönetim Kurulu üyesi Kanber 
Saygılı’nın da aralarında olduğu DİSK’lilerin 
Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkeme-
si’ndeki duruşmaya katılımına dair basın 
duyurusu.

• 13 Eylül 2017/106, LAİK BİLİMSEL EĞİTİM 
İÇİN KARTAL’DAYIZ

17 Eylül 2017’de Kartal’da düzenlenen 
“Laik, Bilimsel, Kamusal, Anadilinde ve Pa-
rasız Eğitim Mitingi”ne DİSK’in katılımına 
dair basın duyurusu

• 18 Eylül 2017/107, GREV HAKKIMIZI SA-
VUNMAK İÇİN TEKNO MACCAFFERİ İŞÇİLERİ-
NİN YANINDAYIZ!

Birleşik Metal-İş sendikamıza üye Tekno 
Maccafferi işçilerine DİSK Yönetim Kurulu 
üyelerinin 19 Eylül 2017 tarihinde gerçek-
leştirdiği dayanışma ziyaretine dair basın 
duyurusu.

• 19 Eylül 2017/108, TEKNO MACCAFFERİ 
İŞÇİLERİNİN MÜCADELESİ GREV HAKKI MÜ-
CADELEMİZDİR!

Birleşik Metal-İş sendikamıza üye Tekno 
Maccafferi işçilerine dayanışma ziyaretin-
de yapılan basın açıklaması.

• 22 Eylül 2017/109, SAVUNMAYA ÖZGÜRLÜK!

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın 14 
avukatının tutuklanmasıyla ilgili DİSK Ge-
nel Başkanı Kani Beko’nun açıklaması.

• 25 Eylül 2017/110, EMEK, BARIŞ DEMOK-
RASİ KAZANACAK

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 10 
Ekim Katliamı üzerine Journo internet si-
tesine verdiği röportaj.

• 27 Eylül 2017/111, FAŞİZME KARŞI OMUZ 
OMUZA

DİSK Yönetim Kurulu adında Genel Başka-
nımız Kani Beko’nun Kimya Mühendisleri 
Odası ile dayanışma açıklaması.

• 29 Eylül 2017/112, İŞÇİLERİN OLMADIĞI 
ÇALIŞMA TOPLANTISINDA YOKUZ!

DİSK Yönetim Kurulu’nun Uluslararası Ça-
lışma Örgütü İstanbul toplantısına DİSK’in 
katılımı hakkında açıklaması.

• 2 Ekim 2017/113 BAŞBAKAN’A CEVAP

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Ulus-
lararası Çalışma Örgütü İstanbul toplantısı 
açılışında Başbakan Binali Yıldırım’ın yap-
tığı konuşmaya dair Evrensel Gazetesine 
verdiği beyanat.

• 4 Ekim 2017/114, KORKUSUZCA DİRENEN 
İŞÇİLER ONURUMUZDUR!

Sosyal-İş sendikamızın örgütlendiği Kod-A 
Bilişim’de toplu iş sözleşme yetkisi alın-
dıktan sonra işverenin başlattığı baskı ve 
tehditlere, işten atma ve sürgün saldırıla-
rına karşı DİSK Genel Başkanı Kani Beko 
ve DİSK Yönetim Kurulu üyelerinin de ka-
tıldığı 5 Ekim 2017 tarihindeki dayanışma 
ziyareti üzerine basın duyurusu.

• 5 Ekim 2017/115, KOD-A İŞÇİLERİ ONU-
RUMUZDUR

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Sosyal-
İş sendikamızın üyesi Kod-A işçilerinin di-
renişini ziyaretinde yaptığı açıklama.

• 10 Ekim 2017/116, KOD-A İTÜ AÇIKLA-
MASI

DİSK Yönetim Kurulu; sendikal hakları için 
örgütlenen ve işten çıkartılan Sosyal-İş 
Sendikamıza üye Kod-A işçileriyle ilgili 
olarak, 12 Ekim 2017 tarihinde DİSK Genel 
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Başkanı Kani Beko’nun da katılacağı basın 
açıklamasına dair basın duyurusu.

• 11 Ekim 2017/117, 10 EKİM’İ UNUTMADIK

10 Ekim Katliamında hayatını kaybeden-
ler için Kadıköy Rıhtım’da düzenlenen 
anma töreninde DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko’nun yaptığı konuşma.

• 12 Ekim 2017/118, KOD-A’DA DİRENİŞ 
SÜRÜYOR, DAYANIŞMA BÜYÜYOR

Sosyal İş sendikamızın örgütlü olduğu 
Kod-A Bilişim’de baskı, tehdit, sürgün ve 
işten atmalara karşı 12 Ekim 2017 tarihin-
de şirket merkezinin bulunduğu İTÜ’deki 
Anakapı önünde yapılan basın açıklaması 
hakkında basın bülteni.

• 12 Ekim 2017/119, ÜRETİM ZORLAMASI, 
TAŞERON DÜZENİ ve İŞ CİNAYETLERİ DE-
VAM EDİYOR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun TÜP-
RAŞ’taki iş cinayetine dair açıklaması.

• 16 Ekim 2017/120, SİVİLLERE YÖNELİK 
SALDIRILAR İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ 
SUÇLARDIR

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 
Somali’de sivillerin uğradığı saldırılara dair 
taziye mesajı.

• 18 Ekim 2017/121, İŞ CİNAYETLERİ DE-
VAM EDİYOR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 
Şırnak’ta yaşanan iş cinayetine dair açık-
laması.

• 28 Ekim 2017/122, “CUMHURİYET GELE-
CEĞİMİZDİR”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 
Cumhuriyet’in 94’üncü yılı açıklaması.

• 1 Kasım 2017/123, İŞKUR KONUŞMASI

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun İŞ-KUR 
Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma. 

• 8 Kasım 2017/124, DİSK ÇOKSESLİ KORO-
SU KONSERİ 

Konfederasyonumuzun 50. Yıl etkinlikleri 
kapsamında DİSK Çoksesli Korosunun ve-
receği konser üzerine basın bülteni. 

• 9 Kasım 2017/125, ÖLÜM ÇALIŞANI YA-
KALIYOR! ÖLÜMÜN ADI FITRAT DEĞİL, ÜRE-
TİM ZORLAMASI!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Bursa’da 
meydana gelen iş cinayetiyle ilgili açıklaması.

• 10 Kasım 2017/126, ŞİNASİ YELDAN’I 
UNUTMAYACAĞIZ

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Kani Beko’nun Şinasi Yeldan’ın vefatıyla 
ilgili açıklaması.

• 14 Kasım 2017/127, DEV TURİZM İŞ AÇIK-
LAMASI 

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel 
Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun Dev Tu-
rizm İş sendikasına dair kamuoyuna yan-
sıyan haberlerle ilgili açıklaması.

• 20 Kasım 2017/128, TAŞERON İŞÇİLER 
ÇALIŞTAYI

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Cum-
huriyet Halk Partisi tarafından 18 Kasım 
2017’de düzenlenen Taşeron İşçiler Çalış-
tayı’ndaki konuşması.

• 24 Kasım 2017/129, EMEĞİMİZİN GELECE-
Ğİ İÇİN HER ALANDA ‘EŞİTLİK’ İSTİYORUZ!

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel 
Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun kadın is-
tihdamı genelgesi ile ilgili açıklaması.

• 1 Aralık 2017/130, ENGELSİZ BİR DÜNYA 
İÇİN EL ELE

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Dünya 
Engelliler Günü ile ilgili olarak Kadıköy’de 
Genel-İş 1 nolu şube tarafından düzenle-
nen “Engelsiz Bir Dünya İçin Elele” başlıklı 
etkinlikte yaptığı konuşma. 
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• 2 Aralık 2017/131, OHAL DEĞİL, DEMOK-
RASİ

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin düzenle-
diği “Emek ve Demokrasi Güçleri OHAL’i 
Sorguluyor” forumda DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko’nun yaptığı konuşma.

• 4 Aralık 2017/132, DÜNYA MADENCİLER 
GÜNÜNDE İŞ CİNAYETİ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 4 Aralık 
Dünya Madenciler Günü dolayısıyla yaptı-
ğı açıklama.

• 8 Aralık 2017/133, ASGARİ ÜCRET FEDA-
KARLIK ÜCRETİ DEĞİLDİR!

DİSK Yönetim Kurulu’nun “Asgari Ücret” 
konusunda talep ve önerilerini açıkladığı 
basın toplantısına dair basın duyurusu. 

• 8 Aralık 2017/134, ASGARİ ÜCRET FEDA-
KARLIK ÜCRETİ DEĞİLDİR! ASGARİ ÜCRET 
2300 TL NET OLMALIDIR!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Kani Beko’nun 2018 asgari ücreti ile ilgili 
olarak Genel Merkezimizde yaptığı açık-
lama.

• 9 Aralık 2017/135, KUDÜS KARDEŞLİĞİN 
VE DİRENİŞİN BAŞKENTİDİR!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkanı 
Kani Beko’nun Kudüs ile ilgili açıklaması. 

• 13 Aralık 2017/136,TAŞERON İŞÇİLERE 
AYRIMSIZ-KOŞULSUZ KADRO!

DİSK Yönetim Kurulu’nun “taşerona kad-
ro” konusuna ilişkin görüşlerini, talep ve 
önerilerini açıkladığı 14 Aralık 2017 tarihli 
basın toplantısına dair basın duyurusu

• 14 Aralık 2017/137, TAŞERON İŞÇİLERE 
AYRIMSIZ-KOŞULSUZ KADRO!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun taşeron 
işçilerin kadroya alınması ile ilgili DİSK’in 
görüşlerini aktardığı açıklaması.

• 14 Aralık 2017/138, ACIMIZ BÜYÜK: CE-
LAL OVAT’I KAYBETTİK

DİSK’in eski Genel Başkan Yardımcısı, Gıda 
İş sendikamızın eski Genel Başkanı Celal 
Ovat’ın ölümü üzerine yapılan basın du-
yurusu. 

• 14 Aralık 2017/139, EŞİTLİK VE ADALET 
KADIN BULUŞMASI

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 
5 Aralık 2017’de Ankara’da Eşitlik ve Ada-
let Kadın Buluşmasında yaptığı konuşma-
sı.

• 17 Aralık 2017/140, OHAL DEĞİL DEMOK-
RASİ 

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun İs-
tanbul Mimarlar Odası’nda düzenlenen 
“OHAL değil Demokrasi” forumunda yap-
tığı konuşması.

• 25 Aralık 2017/141, TAŞERON İŞÇİLERE 
KADRO DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ DİSK’TEN 
AÇIKLAMA

DİSK Yönetim Kurulu’nun 696 sayılı KHK 
ile yapılan taşeron işçilerin kadro düzen-
lemesi ile ilgili görüşlerini açıkladığı 25 
Aralık 2017 tarihli basın toplantısı progra-
mına dair basın duyurusu. 

• 25 Aralık 2017/142, TAŞERON İŞÇİLER BÜ-
YÜK MAĞDURİYET YAŞAYACAK! AYRIMSIZ 
ve EŞİT KADRO İSTİYORUZ!

DİSK Yönetim Kurulu adına, DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko’nun KHK ile yapılan 
“taşerona kadro” düzenlemesine dair 
yaptığı açıklaması.

• 26 Aralık 2017/143, İŞÇİLERDEN ELİNİZİ 
ÇEKİN! GÖZALTILAR SERBEST BIRAKILSIN! 

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkanı 
Kani Beko’nun Birleşik Metal İş sendika-
mıza yönelik saldırıya dair açıklaması. 

• 30 Aralık 2017/144, ASGARİ ÜCRET YİNE 
GEÇİM ÜCRETİ OLMADI!
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DİSK Yönetim Kurulu adına, DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko’nun 2018 yılı asgari üc-
retine dair yaptığı açıklaması.

4.3. 2018 YILI BASIN AÇIKLAMALARI

• 5 Ocak 2018/001, BELEDİYE ŞİRKETLE-
RİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN DURUMUNA DAİR 
BİLGİ NOTU

Taşeron şirket işçilerinin istihdamına dair 
696 sayılı KHK ve ilgili tebliğin yarattığı so-
runlara dair bilgi notu.

• 15 Ocak 2018/002, OHAL ÇALIŞTAYI

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Cumhu-
riyet Halk Partisi tarafından 15 Ocak 2018 
tarihinde düzenlenen OHAL Çalıştayı’nda 
yaptığı konuşma.

• 24 Ocak 2018/003, UĞUR MUMCU’NUN 
ANISI ONURLU GAZETECİLERİN KALEMLE-
RİNDEDİR!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Kani Beko’nun Uğur Mumcu’nun ölüm yıl-
dönümü ile ilgili açıklaması. 

• 26 Ocak 2018/004, 3. EMEĞİN HUKUKU 
KURULTAYI

Türkiye Barolar Birliğinin ev sahipliğinde 
Ankara’da düzenlenen 3. Emeğin Huku-
ku Kurultayı’nda DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko’nun konuşması. 

• 26 Ocak 2018/005, GREV HAKTIR, ENGEL-
LENEMEZ!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Kani Beko’nun Bakanlar Kurulu kararı ile 
yasaklanan metal işçilerinin grevi ile ilgili 
açıklaması. 

• 12 Şubat 2018/006, DİSK SINIF MÜCADE-
LESİNDE 51. YILINI KUTLUYOR

DİSK’in 51. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri 
kapsamında, 13 Şubat 2018 tarihinde di-
renişteki Kod-A işçilerinin ziyaretine dair 
basın bülteni.

• 13 Şubat 2018/007, YAŞASIN İŞÇİLERİN 
BİRLİĞİ, YAŞASIN DİSK!

DİSK’in 51. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri 
kapsamında Kod-A direnişçileriyle daya-
nışma ziyaretinde Genel Başkanımız Kani 
Beko’nun yaptığı konuşma. 

• 17 Şubat 2018/008, ÖZGÜRLÜKÇÜ DE-
MOKRASİ

Genel Başkanımız Kani Beko’nun Özgürlük-
çü Demokrasi gazetesine verdiği demeç.

• 19 Şubat 2018/009, DİSK “TÜRKİYE İŞÇİ 
SINIFI GERÇEĞİ”Nİ AÇIKLIYOR 

“Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği” başlıklı saha 
araştırmasının sonuçlarının açıklandığı 
basın toplantısı ile ilgili basın duyurusu.

• 21 Şubat 2018/010, DİSK “TÜRKİYE İŞÇİ 
SINIFI GERÇEĞİ”Nİ AÇIKLIYOR

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun “DİSK 
Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeğini Açıklıyor” ko-
nulu basın toplantısında yaptığı konuşma.

• 21 Şubat 2018/011, DİSK’TEN “TÜRKİYE 
İŞÇİ SINIFI GERÇEĞİ” ARAŞTIRMASI

“Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği” Araştırması ba-
sın bülteni.

• 23 Şubat 2018/012, ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE 
MÜCADELE DEKLARASYONU

Genel Başkanımız Kani Beko’nun “Çocuk 
İşçiliği ile Mücadele Deklarasyonu” töre-
ninde yaptığı konuşması. 

• 26 Şubat 2018/013, DİSK ESKİ HÜKÜM-
LÜ ÇALIŞANLARIN SORUNLARININ TAKİPÇİSİ 
OLMAYA DEVAM EDİYOR 

Eski hükümlü statüsünde çalışanların ya-
şadığı mağduriyetleri gündeme getiren 
basın bülteni.

• 6 Mart 2018/014, 8 MART’A GİDERKEN 
“TÜRKİYE KADIN İŞÇİ GERÇEĞİ”Nİ AÇIKLI-
YORUZ 
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“Türkiye’de Kadın İşçi Gerçeği” başlıklı ba-
sın toplantısına dair basın duyurusu.

• 7 Mart 2018/015, TÜRKİYE’DE KADIN İŞÇİ 
GERÇEĞİ BASIN TOPLANTISI

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 
“Türkiye’de Kadın İşçi Gerçeği” raporunun 
sunulduğu basın toplantısındaki konuşması. 

• 7 Mart 2018/016, DİSK’TEN “TÜRKİYE’DE 
KADIN İŞÇİ GERÇEĞİ” RAPORU

“Türkiye’de Kadın İşçi Gerçeği” raporuna 
dair basın bülteni.

• 14 Mart 2018/017, DİSK ESKİ GENEL 
SEKRETERİ, CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ MUSA 
ÇAM’A YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Baş-
kan Kani Beko’nun, TBMM kulisinde Musa 
Çam’a yönelik gerçekleşen saldırıya ilişkin 
yaptığı açıklaması.

• 14 Mart 2018/018, TIP BAYRAMI KUTLU 
OLSUN

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Kani Beko’nun, 14 Mart Tıp Bayramıyla il-
gili yaptığı açıklaması.

• 16 Mart 2018/019, DEMOKRASİ İŞÇİNİN 
EKMEĞİ, ÜLKENİN GELECEĞİDİR: DEMOKRASİ 
İÇİN 1 MAYIS’A!

DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sonuç 
Bildirgesi. 

• 20 Mart 2018/020, İŞÇİLERİN BİRLİĞİ VE 
HALKLARIN KARDEŞLİĞİ KAZANACAK

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Kani Beko’nun Nevruz/Newroz bayramı 
dolayısıyla yayınladığı mesaj.

• 28 Mart 2018/021, KADINLAR KAYITDIŞI-
LIĞIN ve GÜVENCESİZLİĞİN PENÇESİNDE

“2018 Yılı Sosyal Güvenlik Yüksek Danış-
ma Kurulu”nda DİSK Genel Sekreteri Arzu 
Çerkezoğlu’nun yaptığı konuşma.

• 4 Nisan 2018/022, TÜRKİYE’DE EMEKLİLE-
RİN DURUMU

“Türkiye’de Emeklilerin Durumu” başlıklı 
araştırma sonuçlarının paylaşıldığı basın 
toplantısına dair basın duyurusu.

• 6 Nisan 2018/023, İNSAN ONURUNA YA-
RAŞIR BİR EMEKLİLİK

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 
“Türkiye’de Emeklilerin Durumu 
Raporu”nun Basın Toplantısında Yaptığı 
Konuşması.

• 6 Nisan 2018/024, TÜRKİYE’DE EMEKLİLE-
RİN DURUMU RAPORU 

“Türkiye’de Emeklilerin Durumu 
Raporu”na dair basın bülteni.

• 12 Nisan 2018/025, KADIKÖY BİLDİRİ DA-
ĞITIMI 

İstanbul 1 Mayıs Tertip Komitesi ve 1 
Mayıs bileşenleri tarafından İstanbul 
Maltepe’de düzenlenen 1 Mayıs’a çağrı 
bildirilerinin Kadıköy’de dağıtımına ilişkin 
basın duyurusu.

• Nisan 2018/026, 1 MAYIS BİLDİRİ DAĞI-
TIMLARI

“1 Mayıs Tertip Komitesi”nin 1 Mayıs mi-
tingine çağrı bildirilerinin 1 Mayıs’a kadar 
her Salı sabah 07.00-09.00 ve her Perşem-
be 18.00-20.00 saatleri arasında dağıtma 
kararına dair basın duyurusu.

• 18 Nisan 2018/027, İŞSİZLİK VE İSTİHDAM 
RAPORU

1 Mayıs’a giderken Türkiye’deki işsizliğe 
ve işsizlerin yaşamsal sorunlarına dikkat 
çekmek için, “DİSK-AR İşsizlik ve İstihdam 
Raporu” ile ilgili basın açıklamasının du-
yurusu. 

• Nisan 2018/028, İŞSİZLER, GÜVENCESİZ-
LER, “GEÇİNEMİYORUZ” DİYENLER HAYDİ 1 
MAYIS’A!
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İşsizlik ve İstihdam Raporunun duyurul-
duğu İŞKUR önündeki basın açıklamasın-
da okunan metin.

• 18 Nisan 2018/029, TUZLA’DA BİLDİRİ 
DAĞITIMI

DİSK İstanbul 1 Mayıs bileşenlerinin de 
katılımıyla, Tuzla İçmeler Tersaneler Böl-
gesindeki bildiri dağıtımına dair basın du-
yurusu. 

• 18 Nisan 2018/030, ÇAĞLAYAN’DA 1 
MAYIS’A ÇAĞRI BİLDİRİ DAĞITIMI 

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun da ka-
tıldığı Kağıthane Çağlayan Meydanındaki 
bildiri dağıtımına dair basın duyurusu.

• 19 Nisan 2018/031, DİSK ÇOKSESLİ KORO-
SU 1 MAYIS KONSERLERİ 

DİSK Çoksesli Korosunun 1 Mayıs’ı işçi 
marşları, devrim şarkıları ve halk türküleri 
söyleyerek karşıladığı programa dair ba-
sın duyurusu.

• 23 Nisan 2018/032, 1 MAYIS SÖYLEŞİSİ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 1 Ma-
yıs ile ilgili Mezopotamya Haber Ajansı’nın 
sorularına verdiği yanıtlar.

• 25 Nisan 2018/033, GREV HAKTIR!

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 
grev yasakları ile ilgili BirGün gazetesine 
verdiği demeç.

• 26 Nisan 2018/034, KADINLAR 1 MAYIS’A

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 
1 Mayıs’la ilgili Jin Haber Ajansı’nın sorula-
rına verdiği yanıtlar. 

• 28 Nisan 2018/035, DÜNYA ÇALIŞMA GÜ-
VENLİĞİ VE SAĞLIĞI GÜNÜ

DİSK Yönetim Kurulu adına Yönetim Ku-
rulu Üyesi Kanber Saygılı’nın 28 Nisan 
Dünya Çalışma Güvenliği ve Sağlığı Günü-
ne dair açıklaması. 

• 30 Nisan 2018/036, 1 MAYIS CANLI YA-
YIN

1 Mayıs’ta kullanılacak olan canlı yayın 
frekansına dair basın duyurusu.

• 1 Mayıs 2018/037, EMEKÇİ ELLERİMİZLE 
ÜLKEMİZİ YENİDEN KURACAĞIZ

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 
İstanbul Maltepe’de 1 Mayıs Birlik Müca-
dele ve Dayanışma Gününde yaptığı ko-
nuşma. 

• 7 Mayıs 2018/038, “İŞ SAĞLIĞI VE GÜ-
VENLİĞİ KONFERANSI”

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Sekre-
ter Arzu Çerkezoğlu’nun “İş Sağlığı ve Gü-
venliği Konferansı” ile ilgili açıklaması.

• 15 Mayıs 2018/039, İSRAİL’İN KATLİAMI-
NI LANETLİYORUZ! FİLİSTİN HALKI YALNIZ 
DEĞİLDİR!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Sekre-
teri Arzu Çerkezoğlu’nun Filistinlilere yö-
nelik katliam ile açıklaması. 

• 28 Mayıs 2018/040, DİSK SEÇİM TUTU-
MUNU VE İŞÇİLERİN SEÇİM BİLDİRGESİNİ 
AÇIKLIYOR 

DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesinin 
ve DİSK-AR raporunun paylaşıldığı basın 
toplantısıyla ilgili basın duyurusu.

• 28 Mayıs 2018/041, 107. ULUSLARARA-
SI ÇALIŞMA KONFERANSI BAŞLIYOR! “İnsan 
onuruna yakışır işlerin olduğu bir gelecek 
inşa edelim” sloganıyla 28 Mayıs ve 8 Ha-
ziran 2018 tarihleri arasında İsviçre’nin Ce-
nevre kentinde düzenlenen konferansla 
ilgili basın bülteni.

• 29 Mayıs 2018/042, DİSK BAŞKANLAR 
KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

25 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’da top-
lanan DİSK Başkanlar Kurulu ülkemizin 
içinden geçtiği siyasal, ekonomik süreci 
ve 24 Haziran 2018’deki genel seçimleri 
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görüşerek aldığı kararları Başkanlar Ku-
rulu Sonuç Bildirgesi olarak kamuoyuyla 
paylaşmıştır.

• 29 Mayıs 2018/043, İŞÇİLERİN SEÇİM BİL-
DİRGESİ: ÜLKEMİZE, EMEĞİMİZE VE GELECE-
ĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!

DİSK’in seçim tutumunu ve işçilerin se-
çim bildirgesinin açıklandığı DİSK Genel 
Merkezindeki basın toplantısında Genel 
Sekreterimiz Arzu Çerkezoğlu’nun yaptığı 
açıklama. 

• 29 Mayıs 2018/044, DİSK YÖNETİM KU-
RULU YENİ GÖREV DAĞILIMI

15. Genel Kurul’da seçilen Genel Başkan 
Kani Beko’nun istifasıyla boşalan Genel 
Başkanlık ve Yönetim Kurulu üyeliği ne-
deniyle, 25 Mayıs 2018 tarihinde toplanan 
DİSK Başkanlar Kurulunda alınan tavsiye 
kararını göz önünde bulunduran DİSK Yö-
netim Kurulu’nun yeni görev dağılımına 
dair açıklaması.

• 7 Haziran 2018/045, ASGARİ EMEKLİ AY-
LIKLARI ASGARİ ÜCRETTEN DÜŞÜKTÜR!

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun 
Recep Tayyip Erdoğan’ın emekli aylıkla-
rıyla ilgili sözlerine dair açıklaması.

• 08 Haziran 2018/046, TTB 69. BÜYÜK 
KONGRESİ

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun 
TTB 69. Büyük Kongresinde yaptığı konuş-
ması.

• 12 Haziran 2018/047, 15-16 HAZİRANIN 
IŞIĞINDA ÜLKEMİZE VE EMEĞİMİZE SAHİP ÇI-
KACAĞIZ!

15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 48. 
Yılı etkinlikleri kapsamında DİSK Genel 
Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından İstan-
bul Yoğurtçu Parkı’nda yapılan açıklama. 

• 12 Haziran 2018/048, 15-16 HAZİRAN’IN 
IŞIĞINDA EMEĞİMİZE ve ÜLKEMİZE SAHİP ÇI-
KIYORUZ 

15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 48. 
Yılı etkinlikleri İSTANBUL PROGRAMI basın 
duyurusu.

• 13 Haziran 2018/049, FLORMAR İŞÇİSİ 
YALNIZ DEĞİLDİR

Sendikalı oldukları için işten çıkarılan ve 
çoğunluğu kadın işçilerden oluşan Flor-
mar işçileriyle dayanışma amacıyla DİSK 
olarak 13 Haziran 2018 tarihinde yapılan 
ziyaret konusunda basın duyurusu. 

• 13 Haziran 2018/050, ŞİŞLİ TİS DEĞER-
LENDİRMESİ

Şişli Belediyesi Basın Bülteni için DİSK Ge-
nel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun yaptığı 
TİS değerlendirmesi. 

• 14 Haziran 2018/051, DİSK’TEN DİRENİŞ-
TEKİ FLORMAR İŞÇİLERİNE ZİYARET

DİSK’lilerin sendikalı oldukları için işten 
atılan ve direnişe geçen Flormar işçileri 
ziyaretine ilişkin basın bülteni.

• 21 Haziran 2018/052, İŞÇİLERİN SESİ, 
DİSK’İN SESİ YASAKLANAMAZ!

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun, 
DİSK’in Sesi Dergisinin özel sayısının da-
ğıtımının İzmir’de yasaklanması üzerine 
yaptığı açıklaması.

• 2 Temmuz 2018/053, SİVAS’IN ATEŞİ 
ÇEYREK ASIRDIR SÖNMEDİ

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu’nun, Sivas katliamının 
25’inci yılı nedeniyle yayınladığı mesaj. 

• 3 Temmuz 2018/054, TÜM TAŞERON İŞ-
ÇİLERE AYRIMSIZ ve KOŞULSUZ KADRO

DİSK Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu’nun, KİT’lerdeki taşeron 
işçilerle ilgili kararnameye dair değerlen-
dirmesi. 

• 4 Temmuz 2018/055, ÇOCUKLARIN ÇIKA-
RAMADIĞI SES OLMALIYIZ! 
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DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu’nun çocuk istismarına 
karşı açıklaması.

• 4 Temmuz 2018/056, ENFLASYONUN 
ALTINDA EZİLMEYECEĞİZ, KRİZİN BEDELİNİ 
ÖDEMEYECEĞİZ: ASGARİ ÜCRET BAŞTA OL-
MAK ÜZERE TÜM ÜCRETLER ARTIRILSIN! 

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu’nun enflasyondaki hızlı 
yükseliş ile ilgili açıklaması.

• 9 Temmuz 2018/057, NE KAZA, NE KA-
DER, ÇORLU’DA YAŞANAN KATLİAMDIR!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu’nun Çorlu’da yaşanan 
tren faciası ile ilgili açıklaması.

• 11 Temmuz 2018/058, SOMA’DA ADALET 
GÖÇÜK ALTINDA!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu’nun Soma Katliamı dava-
sının kararı ile ilgili açıklaması.

• 13 Temmuz 2018/059, ASGARİ ÜCRET 
TESPİT KOMİSYONU’NUN DOĞRUDAN CUM-
HURBAŞKANINA BAĞLANMASI KABUL EDİ-
LEMEZ

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu’nun Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu’nun Cumhurbaşkanına bağ-
lanması ile ilgili açıklaması.

• 16 Temmuz 2018/060, DEVLET DENETLE-
ME KURULU’NA 12 EYLÜL YETKİLERİ VERİLDİ

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu’nun Devlet Denetleme 
Kurulu’nun yetkilerinin genişletilmesi ile 
ilgili açıklaması.

• 18 Temmuz 2018/061, SOSYAL GÜVEN-
LİK KURUMU SAYIŞTAY DENETİMİNDEN KA-
ÇIRILAMAZ! 

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu’nun SGK’nin Sayıştay de-
netiminden çıkarılmasına dair açıklaması.

• 20 Temmuz 2018/62 OHAL’İN İKİ YILININ 
ve BAŞKANLIK REJİMİNİN ÇALIŞMA HAYATI-
NA ETKİLERİ

OHAL’in iki yılının ve başkanlık rejiminin 
çalışma hayatına etkilerinin kapsam-
lı bir bilançosunu ve değerlendirmesini 
içeren DİSK-AR Raporu’nun sunulduğu 
21 Temmuz 2018 tarihinde DİSK Genel 
Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısı-
na ilişkin basın duyurusu.

• 21 Temmuz 2018/63, KURUCU GENEL 
BAŞKANIMIZ KEMAL TÜRKLER’İ ANIYORUZ 

Kurucu Genel Başkanımız Kemal Türkler’i 
anma programına dair basın duyurusu.

• 21 Temmuz 2018/64, OHAL VE BAŞKAN-
LIK EMEĞE ZARARLIDIR!

İlan edilmesinin ikinci yıldönümünde 
OHAL’in ve yeni kurulan Başkanlık Rejimi-
nin çalışma hayatına etkilerini değerlen-
diren DİSK Raporunun sunulduğu basın 
toplantısında DİSK Yönetim Kurulu adına 
Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun açık-
laması.

• 23 Temmuz 2018/65, İSMAİL HAKKI 
ÖNAL ANILIYOR

Konfederasyonumuzun Genel Başkan Ve-
kili ve Genel-İş sendikası Genel Başkanı 
İsmail Hakkı Önal’ın anmasına dair basın 
duyurusu.

• 24 Temmuz 2018/66, KENAN BUDAK 
ANILIYOR 

Konfederasyonumuz üyesi İlerici Deri-İş 
sendikası Genel Başkanı Kenan Budak’ın 
anması basın duyurusu.

• 27 Temmuz 2018/67, MAHMUT SEREN 
ANILIYOR 

Konfederasyonumuzun Genel Başkan 
Yardımcısı ve Genel-İş sendikası Genel 
Başkanı Mahmut Seren’in anması duyu-
rusu.



194

• 1 Ağustos 2018/068, HİÇBİR YÜREĞİN 
KALDIRAMAYACAĞI ACILAR SON BULSUN!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu’nun Hakkari Yükseko-
va’daki saldırıya dair açıklaması.

• 3 Ağustos 2018/069, ADALET YERİNİ 
BULMADI: BU DAVA BURADA BİTMEZ!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu’nun 10 Ekim katliamı da-
vası kararına dair açıklaması. 

• 6 Ağustos 2018/070, ÇALIŞMA BAKANLIĞI 
YOK EDİLİYOR, SADAKA BAKANLIĞI KURU-
LUYOR: ÇALIŞMA BAKANLIĞI KORUNMALI, 
AYRI BİR KADIN BAKANLIĞI KURULMALIDIR

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu’nun Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının adının değiştirilme-
sine dair değerlendirmesi. 

• 7 Ağustos 2018/071, BAŞKANLIĞIN 100 
GÜNLÜK PROGRAMINDA EMEK YOK, KRİZE 
ÇÖZÜM YOK

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu’nun “Cumhurbaşkanlığı 
100 Günlük İcraat Porgramı”na dair değer-
lendirmesi. 

• 7 Ağustos 2018/072, EŞİTLİK ve DEMOK-
RASİ SOSYAL DİYALOGUN ÖN KOŞULUDUR!

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun 
İşveren Dergisi için kaleme aldığı “sosyal 
diyalog” konulu makale.

• 9 Ağustos 2018/073, KEMAL NEBİOĞLU 
ANILIYOR 

DİSK kurucularından, Gıda-İş sendika-
sı ve DİSK eski Genel Başkanı Kemal 
Nebioğlu’nun anma programı basın du-
yurusu.

• 13 Ağustos 2018/074, İŞÇİ SINIFI BORÇLU 
DEĞİL ALACAKLIDIR! KRİZİ YÜZDE 1 YARAT-
TI, BEDELİNİ YÜZDE 99 ÖDEMEYECEK!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu’nun ekonomideki son 
gelişmelere dair değerlendirmesi.

• 4 Eylül 2018/75, LABOUR20/EMEK20 
KONFERANSI ARJANTİN’DE BAŞLADI 

G20 ülkelerinden sendikaların bir araya 
geldiği L20 (Labour20/Emek20) Konferan-
sına dair basın bülteni

• 6 Eylül 2018/076, DİSK GENEL BAŞKANI 
L20 KONUŞMASI

Arjantin’deki L20 (Labour 20/Emek 20) 
Konferansına katılan DİSK Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu’nun 5 Eylül 2018’deki 
“Sendikalar ve Kriz” başlıklı oturumda 
yaptığı konuşmanın tam metni. 

• 12 Eylül 2018/077, 12 EYLÜL HUKUKU, 12 
EYLÜL DÜZENİ DEVAM EDİYOR!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu’nun 12 Eylül askeri dar-
besinin 38’inci yılı nedeniyle yaptığı açık-
lama.

• 14 Eylül 2018/078, 3. HAVALİMANI ŞAN-
TİYESİ İŞÇİLERİNİN MÜCADELESİ MÜCADELE-
MİZDİR!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu’nun İstanbul’daki havali-
manı işçilerinin direnişiyle ilgili açıklaması.

• 19 Eylül 2018/079, “KÖLE DEĞİLİZ” ÇIĞLIĞI 
TUTUKLANAMAZ!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu’nun İstanbul’daki havali-
manı işçilerinin tutuklanmasıyla ilgili açık-
laması.

• 21 Eylül 2018/080, KRİZE KARŞI EMEĞİN 
HAKLARINI SAVUNACAĞIZ! YÜZDE 1’İN YA-
RATTIĞI KRİZİN FATURASI YÜZDE 99’A KE-
SİLEMEZ!

20 Eylül 2018 tarihinde İstanbul’da eko-
nomik krize karşı emeğin haklarının ko-
runması gündemiyle toplanan DİSK Ge-



195

nişletilmiş Başkanlar Kurulunun Sonuç 
Bildirgesi.

• 4 Ekim 2018/081, İNŞAAT İŞÇİLERİNİN İN-
SANCA ÇALIŞMA VE YAŞAMA HAKKINI SA-
VUNMAK SUÇ DEĞİLDİR! DEV YAPI-İŞ GENEL 
BAŞKANI DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun 
Dev Yapı-İş sendikası Genel Başkanı’nın gö-
zaltına alınması ile ilgili yaptığı açıklaması. 

• 5 Ekim 2018/082, SENDİKAL FAALİYET 
SUÇ DEĞİL HAKTIR! İNSANCA ÇALIŞMA VE 
YAŞAMA TALEBİ TUTUKLANAMAZ! 

Dev Yapı-İş sendikası Genel Başkanı Özgür 
Karabulut’un tutuklanmasıyla ilgili basın 
açıklaması.

• 8 Ekim 2018/83, SENDİKAL FAALİYET SUÇ 
DEĞİL HAKTIR! İNSANCA ÇALIŞMA VE YA-
ŞAMA TALEBİ TUTUKLANAMAZ! 

Dev Yapı-İş sendikası Genel Başkanı Öz-
gür Karabulut’un tutuklanmasıyla ilgili 
İstanbul Çalışma ve İş Kurumu Genel Mü-
dürlüğü önünde DİSK Genel Başkanı Arzu 
Çerkezoğlu tarafından yapılan basın açık-
laması. 

• 9 Ekim 2018/84, AYDIN BÜYÜKŞEHİR BE-
LEDİYESİ İMAR AŞ İŞÇİLERİ İŞE İADE EDİLME-
LİDİR!

Aydın Büyükşehir Belediyesinde işten çı-
karılan Sosyal İş sendikası üyesi 9 işçiyle 
ilgili olarak DİSK Yönetim Kurulu adına 
Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun basın 
açıklaması. 

• 10 Ekim 2018/85, EMEK-BARIŞ-DEMOK-
RASİ MÜCADELESİ 103 CANIMIZIN EMANE-
TİDİR!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu’nun 10 Ekim Katliamının 
üçüncü yıldönümü ile ilgili basın açıkla-
ması. 

• 12 Ekim 2018/86, CUMARTESİ ANNELERİ’NİN 
YANINDAYIZ

DİSK Yönetim Kurulu’nun, KESK, TMMOB 
ve TTB başkanları ve yöneticileriyle birlik-
te, gözaltında kaybedilen ya da faili meç-
hul cinayetlerde katledilen yakınlarının 
faillerini arayan Cumartesi Anneleri’nin 
707. hafta eylemine katılımlarına dair ba-
sın duyurusu.

• 25 Ekim 2018/87, RIZA KUAS’I ANIYORUZ!

DİSK kurucusu ve Lastik-İş sendikası 
Onursal Genel Başkanı Rıza Kuas anma 
programı.

• 29 Ekim 2018/088, 3. HAVALİMANI TA-
RİHE İŞ CİNAYETLERİYLE, ÖDENMEYEN MA-
AŞLARLA VE HAPSE ATILAN İŞÇİLER İLE GEÇ-
MİŞTİR!

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun 
3. Havalimanı’nın açılışı ile ilgili yaptığı 
açıklaması.

• 31 Ekim 2018/089, SENDİKALARIN GELE-
CEĞİ, DEMOKRASİNİN GELECEĞİDİR

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun 
İstanbul’da 26’ncısı düzenlenen PERYÖN 
kongresinde “Geleceğin Sendikaları” otu-
rumunda yaptığı konuşması. 

• 2 Kasım 2018/90, KRİZİN BEDELİNİ ÖDE-
MEYECEĞİZ!

Yaşanan ekonomik krize karşı “Emeğin 
Haklarını Savunmak İçin Omuz Omuza” 
başlıklı bir deklarasyon yayınlayan ve 
ortak bir mücadele çağrısı yapan çok sa-
yıda sendika, meslek örgütü, siyasi parti 
ve demokratik kitle örgütünün, 3 Kasım 
2018 tarihinde Kadıköy Altıyol’daki bildiri 
dağıtımına ilişkin basın duyurusu.

• 7 Kasım 2018/91, BİR KEZ DAHA SUÇ İŞ-
LEYEN PATRONLAR DEĞİL İŞÇİLER GÖZAL-
TINDA!

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun 
İzmir TARİŞ Fabrikasında DİSK/Gıda-İş üye-
si işçilerin gözaltına alınması üzerine yap-
tığı açıklaması.
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• 9 Kasım 2018/092, HEKİMLERİN ÇALIŞMA 
HAKKINA DOKUNMA!

Hekimlerin çalışma hakkının hukuksuzca 
gasp edilmesine yönelik yasa teklifine dair 
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun 
açıklaması. 

• 12 Kasım 2018/93, KRİZE KARŞI #DİRE-
NİŞÇİ AYDIN VE İZMİR PROGRAMI 

Krize Karşı #Direnİşçi başlıklı etkinlikler 
kapsamında DİSK Genel Başkanı Arzu 
Çerkezoğlu’nun da katılacağı etkinliklerin 
basın duyurusu.

• 13 Kasım 2018/94, AYDIN BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ İMAR AŞ İŞÇİLERİ İŞE İADE EDİL-
MELİDİR 

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun 
Aydın Büyükşehir Belediyesi önündeki 
basın açıklaması.

• 13 Kasım 2018/95, LASTİK-İŞ GENEL BAŞ-
KANI ABDULLAH KARACAN SİLAHLI SALDI-
RIDA YAŞAMINI YİTİRDİ 

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdulah 
Karacan’ı yitirmemiz üzerine başsağlığı 
açıklaması ve cenaze programı duyurusu.

• 19 Kasım 2018/96, DİSK İŞKUR’A İŞSİZLİK 
FONUNU SORDU

DİSK Yönetim Kurulu’nun İşsizlik Sigortası 
Fonuna ait 11 milyar TL’nin üç kamu ban-
kasının tahvillerinin alımında kullanılma-
sına dair soruları ile ilgili basın bülteni

• 23 Kasım 2018/97, DİSK 2. ULUSLARA-
RASI İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONFE-
RANSI 

DİSK 2. Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Gü-
venliği Konferansı’nın programına dair ba-
sın duyurusu.

• 24 Kasım 2018/98, 2.ULUSLARARASI İŞÇİ 
SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONFERANSI KO-
NUŞMASI

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun 
İstanbul’da düzenlenen “2.Uluslararası 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konferansı”nda 
yaptığı konuşma. 

• 27 Kasım 2018/99, GÖZALTINA ALINAN 
SENDİKA YÖNETİCİLERİ SERBEST BIRAKIL-
SIN!

KESK üyesi sendikaların yöneticilerinin 
gözaltına alınmasıyla ilgili olarak DİSK Yö-
netim Kurulu adına Arzu Çerkezoğlu’nun 
açıklaması.

• 28 Kasım 2018/100, DOKUNULMAZ ŞİR-
KETLERİN VE İKTİDARIN MEGA PROJELERİ 
ÖLDÜRÜYOR

Gebze’de Kuzey Marmara Otoyolu viya-
dük inşaatındaki çökme ile ilgili DİSK Ge-
nel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun açıkla-
ması.

• 03 Aralık 2018/101, ASGARİ ÜCRET BASIN 
TOPLANTISI DAVETİ

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren “Asgari Üc-
ret” konusunda DİSK Yönetim Kurulunun 
görüşlerini, talep ve önerilerini açıkladığı 
basın toplantısı programına ilişkin basın 
duyurusu.

• 3 Aralık 2018/102, #ITUC18 “İŞÇİLERİ 
GÜÇLENDİR, KURALLARI DEĞİŞTİR” 

ITUC 4. Dünya Kongresi ile ilgili basın bül-
teni.

• 3 Aralık 2018/103, YAŞANABİLİR ÜCRET 
YAŞANABİLİR MEMLEKET

2019 Asgari Ücreti ile ilgili olarak DİSK Yö-
netim Kurulu adına DİSK Genel Başkanı 
Arzu Çerkezoğlu tarafından yapılan açık-
lama.

• 4 Aralık 2018/104, HAVALİMANI İŞÇİLERİ-
NİN İNSANCA YAŞAMA VE ÇALIŞMA TALEBİ-
Nİ SAVUNACAĞIZ! 

Dev Yapı İş sendikası Genel Başkanı Özgür 
Karabulut’un da yargılandığı üçüncü ha-
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valimanı işçilerinin davasıyla ilgili olarak 
DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Sekre-
ter Cafer Konca’nın açıklaması.

• 4 Aralık 2018/105, EMEĞİN HAKLARINI 
VE DEMOKRASİYİ SAVUNMAK İÇİN OMUZ 
OMUZA

30 Kasım 2018 tarihinde DİSK Genel Mer-
kezinde, ekonomik krize karşı mücadele, 
2019 Asgari Ücreti tespiti süreci ve Mart 
2019 yerel seçimlerinin değerlendirilmesi 
gündemleriyle toplanan DİSK Başkanlar 
Kurulunun kamuoyuyla paylaştığı sonuç 
bildirgesi.

• 6 Aralık 2018/106, ASGARİ ÜCRET TESPİT 
KOMİSYONUNUN YAPISI DEMOKRATİKLEŞ-
TİRİLMELİ ve ASGARİ ÜCRET TOPLU PAZAR-
LIKLA BELİRLENMELİDİR 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019 as-
gari ücret tutarını belirlemek üzere ilk 
toplantısını yaparken, DİSK’in tespit süre-
cine ve komisyona dair yayımladığı basın 
bülteni.

• 12 Aralık 2018/107, “YAŞANABİLİR ÜC-
RET YAŞANABİLİR MEMLEKET” (İSTANBUL 
PROGRAMI)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2. top-
lantısını gerçekleştireceği 13 Aralık 2018 
tarihinde İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü (İŞKUR) önünde yapılan basın 
açıklamasına ilişkin basın duyurusu.

• 12 Aralık 2018/108, “YAŞANABİLİR ÜC-
RET YAŞANABİLİR MEMLEKET” (İLLER VE 
BÖLGELER)

DİSK Bölge ve İl Temsilciliklerinin, Asgari 
Ücret Tespit Komisyonu’nun 2. toplantısı-
nın gerçekleşeceği 13 Aralık 2018 tarihin-
de düzenleyecekleri basın açıklamalarına 
dair basın duyurusu.

• 13 Aralık 2018/109, YAŞANABİLİR ÜCRET 
YAŞANABİLİR MEMLEKET

Asgari ücret gündemiyle İstanbul İŞKUR 

önünde DİSK Genel Başkanı Arzu Çerke-
zoğlu tarafından yapılan açıklamanın tam 
metni. 

• 19 Aralık 2018/110, ASGARİ ÜCRET TESPİ-
TİNDE TÜİK HESABINA UYULMUYOR Türki-
ye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından As-
gari Ücret Tespit Komisyonu’na bir işçinin 
geçiminin asgari tutarına ilişkin rakam su-
nulması beklenen üçüncü toplantı öncesi 
DİSK tarafından yayımlanan basın bülteni.

• 20 Aralık 2018/111, ABDULLAH 
BAŞTÜRK’Ü ANIYORUZ! 

DİSK ve Genel-İş sendikası Genel Başkanı 
Abdullah Baştürk’ü anma programına dair 
basın duyurusu. 

• 25 Aralık 2018/112, 2019 ASGARİ ÜCRETİ 
GEÇİM ÜCRETİ OLMADI.

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu’nun 2019 asgari ücreti ile 
ilgili açıklaması.

• 26 Aralık 2018/113, GERÇEK ANLAMDA 
ÖZERK BİR SGK İSTİYORUZ, EMEKLİLİKTE 
YAŞA TAKILANLAR SORUNU ÇÖZÜLMELİDİR

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun 
SGK 5. Olağan Genel Kurulunda yaptığı 
konuşma.

• 28 Aralık 2018/114, 4+4 ZAM ZULMÜNE 
SON VERİLSİN, TÜM KAMU İŞÇİLERİNE YA-
ŞANACAK ÜCRET ZAMMI ve EŞİT HAKLAR, 
KAMUYA VE BELEDİYE ŞİRKETLERİNE GEÇİ-
RİLEN TAŞERON İŞÇİLERE ÖZGÜR TOPLU PA-
ZARLIK HAKKI

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu’nun kamuya ve belediye 
şirketlerine geçirilen taşeron işçilerle ilgili 
açıklaması.

4.4. 2019 YILI BASIN AÇIKLAMALARI

• 2 Ocak 2019/001, İLK VERGİ DİLİMİ 18 BİN 
DEĞİL 38 BİN TL OLMALIYDI: VERGİ ADALETİ 
İSTİYORUZ 
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DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu’nun Gelir Vergisi Genel 
Tebliği ile ilgili açıklaması.

• 8 Ocak 2019/002, GREV HAKTIR, YASAK-
LANAMAZ!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu’nun Cumhurbaşkanı Er-
doğan tarafından yasaklanan İZBAN Grevi 
ile ilgili açıklaması. 

• 29 Ocak 2019/003,TERSANELER CAN AL-
MAYA DEVAM EDİYOR

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu’nun Tuzla Tersanelerinde 
yaşanan iş cinayetine dair açıklaması. 

• 8 Şubat 2019/004, DİSK-AR EKONOMİK 
KRİZİN BİLANÇOSUNU ÇIKARDI: KRİZİN FA-
TURASI EMEKÇİLERE YÜKLENİYOR 

DİSK-AR’ın Krizde Emeğin Durumu: Eko-
nomik Krizin İşçi Sınıfına ve Çalışma Yaşa-
mına Etkileri başlıklı raporuna dair basın 
bülteni.

• 8 Şubat 2019/005, TARİŞ MÜCADELE VE 
DİRENİŞTİR

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun 
İzmir TARİŞ Fabrikası önünde devam eden 
direnişte yaptığı konuşma. 

• 12 Şubat 2019/006, DİSK 52 YAŞINDA: 52. 
YILIMIZDA AYAĞA KALKTIĞIMIZ YERDEYİZ

Konfederasyonumuzun 52. kuruluş yıldö-
nümünü sınıf mücadelesinin bir dönüm 
noktası olan, Türkiye işçi sınıfının ayağa 
kalktığı 1961 Mitingine ev sahipliği yap-
mış Saraçhane Parkı’nda kutlama progra-
mımıza dair basın bülteni.

• 13 Şubat 2019/007, İŞÇİLERİN YARARINA 
OLAN, MEMLEKETİN YARARINADIR!

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun 
DİSK’in 52. kuruluş yıldönümünde Saraç-
hane Parkı’nda düzenlenen etkinlikte 
yaptığı konuşma.

• 15 Şubat 2019/008, İŞSİZLİK DEPREMİ: 
İŞSİZLİKTE 700 BİN ARTIŞ! İSTİHDAMDA 1 
MİLYON AZALIŞ! 

DİSK-AR tarafından TÜİK, İŞKUR, SGK ve 
AÇSHB verileri değerlendirerek hazırlanan 
İşsizlik ve İstihdam Raporuna dair basın 
bülteni.

• 22 Şubat 2019/009, İŞSİZLİK SİGORTASI 
FONUNA YENİ SALDIRI: İŞVERENLERE PRİM 
DESTEĞİNDEN SONRA ÜCRET DESTEĞİ

7166 sayılı Torba Kanun ile İşsizlik Sigor-
tası Kanununda yapılan değişiklik ile ilgili 
olarak DİSK Yönetim Kurulu adına Genel 
Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması.

• 27 Şubat 2019/010, SENDİKALAŞMA VE 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA VAHİM 
TABLO 

DİSK-AR tarafından hazırlanan Sendikalaş-
ma Araştırması basın bülteni.

• 4 Mart 2019/011, GREV HAKTIR! KARA-
BAĞLAR BELEDİYESİ İŞÇİLERİ ONURUMUZ-
DUR!

Karabağlar Belediyesindeki grev ile ilgili 
olarak DİSK Yönetim Kurulu adına Genel 
Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması.

• 7 Mart 2019/012, DİSK’İN 8 MART PROG-
RAMI 

Konfederasyonumuz DİSK’in 8 Mart Dün-
ya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle dü-
zenleyeceği ve katılacağı etkinliklerin 
programına dair basın bülteni.

• 7 Mart 2019/013, EKONOMİK KRİZE, AY-
RIMCILIĞA, GÜVENCESİZLİĞE ve ŞİDDETE 
KARŞI KADINLAR KAZANACAK!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkanı 
Arzu Çerkezoğlu’nun 8 Mart Dünya Emek-
çi Kadınlar Günü açıklaması.

• 7 Mart 2019/014, GREV HAKKINI KUL-
LANAN KARABAĞLAR BELEDİYESİ İŞÇİLERİ 
YALNIZ DEĞİLDİR!
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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun 
İzmir Karabağlar Belediyesi SPOR AŞ işçi-
lerini ziyaretinde yaptığı açıklama.

• 11 Mart 2019/015, KRİZ BÜYÜRKEN EK-
MEĞİMİZ KÜÇÜLÜYOR!

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun 
TÜİK tarafından açıklanan büyüme ra-
kamları ve ekonomik verilerine dair yap-
tığı açıklama.

• 15 Mart 2019/016, 1 YILDA 1 MİLYON 
YENİ İŞSİZ: İSTİHDAMDA 633 BİN AZALMA, 
YENİ EKONOMİ PROGRAMI (YEP) HEDEFLERİ 
TUTMADI 

DİSK-AR tarafından TÜİK verileri değerlen-
direrek hazırlanan İşsizlik ve İstihdam Ra-
poru basın bülteni.

• 1 Nisan 2019/017, DİSK GENEL BAŞKANI-
NA DAVA

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hak-
kında, Cumhuriyet Halk Partisi Sapanca 
İlçe Örgütünün 05 Haziran 2016 tarihinde, 
Sapanca’da düzenlediği, “Türkiye Nereye 
Gidiyor” konulu panelde yaptığı konuş-
manın bir yıl ile üç yıl arasında hapisle 
cezalandırılması istemiyle ceza davası 
açılmasına ilişkin basın duyurusu.

• 2 Nisan 2019/018, FİKİRLERİN TARTIŞILA-
CAĞI YERLER MAHKEMELER DEĞİLDİR

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun 
Sapanca’da yaptığı bir konuşma nedeniyle 
hakkında açılan davada yaptığı savunması.

• 3 Nisan 2019/19, İŞ, ADALET, ÖZGÜRLÜK 
VE DEMOKRASİ İÇİN 1 MAYIS’A

DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi.

• 10 Nisan 2019/020, TÜRKAN ALBAYRAK 
DİRENİŞİ

Kanun Hükmünde Kararname ile Sarıyer 
İlçe Sağlık Müdürlüğü’ndeki işinden atılan 
Türkan Albayrak’ın tekrar işe alınması ta-
lebiyle sürdürdüğü direniş ile dayanışma 

amacıyla yapılan ziyaret ve basın açıkla-
masına dair basın duyurusu. 

• 11 Nisan 2019/021, KIDEM TAZMİNATIMI-
ZA, ÜCRETİMİZE, SOSYAL GÜVENLİK HAKKI-
MIZA EL UZATILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ! 

“Yeni Ekonomik Program Yapısal Dönü-
şüm Adımları 2019” adıyla açıklanan eko-
nomik hedefler üzerine DİSK Yönetimi 
Kurulu adına Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun 
açıklaması.

• 15 Nisan 2019/022, MALİYE BAKANI’NIN 
EKONOMİK PAKETİ VE İŞSİZLİK KONUSUN-
DAKİ GÖRÜŞLERİMİZİ AÇIKLIYORUZ

DİSK-AR tarafından hazırlanan İşsizlik ve 
İstihdam raporu ve DİSK’in işsizlik soru-
nuna dair çözüm önerilerinin açıklandığı 
basın toplantısına davet çağrısı.

• 16 Nisan 2019/023, KIDEM TAZMİNATI VE 
BES’İ BIRAK, İŞSİZLİĞE BAK!

Kıdem tazminatının fona devredilmesi 
ve Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) zo-
runlu hale getirilmesi başta olmak üzere, 
krizin faturasının işçilerin ve halkın sırtına 
yüklenmesini amaçlayan “hedefler” ve iş-
sizlikteki hızlı yükseliş ile ilgili olarak DİSK 
Yönetimi Kurulu adına Genel Başkan Arzu 
Çerkezoğlu’nun açıklaması.

• 19 Nisan 2019/024, KADIKÖY 1 MAYIS 
BİLDİRİLERİ DAĞITIMI

Kıdem tazminatının gaspına, zorunlu BES 
dayatmasına ve işsizliğe karşı, İş-Adalet 
ve Özgürlük için 1 Mayıs Birlik Mücadele 
ve Dayanışma gününde meydanlarda se-
simizi yükseltme çağrımızı yapmak üzere, 
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun 
katılımıyla, 22 Nisan 2019 tarihinde İstan-
bul Kadıköy’de bildiri dağıtımı gerçekleş-
tirilmesine ilişkin basın duyurusu.

• 24 Nisan 2019/025, DİSK 1 MAYIS’A ÇA-
ĞIRIYOR

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun, 
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DİSK Yönetim Kurulu üyelerinin, sendika-
larımızın başkanlarının, yöneticilerinin ve 
üyelerinin katılımıyla, çeşitli yer ve tarih-
lerde 1 Mayıs 2019’a çağrı bildirilerinin da-
ğıtımına dair basın duyurusu. 

• 28 Nisan 2019/026, ÇALIŞIRKEN ÖLMEK 
İSTEMİYORUZ! ADALET İSTİYORUZ!

DİSK Yönetim Kurulu adına Yönetim Ku-
rulu Üyesi Kanber Saygılı’nın 28 Nisan 
Dünya Çalışma Güvenliği ve Sağlığı Günü-
ne dair açıklaması.

• 30 Nisan 2019/027, İŞ-ADALET-ÖZGÜRLÜK 
İÇİN 1 MAYIS’A!

1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı DİSK Ge-
nel Sekreteri Cafer Konca’nın İstanbul 1 
Mayıs programı ile ilgili açıklaması. 

• 1 Mayıs 2019/028, DİSK GENEL BAŞKANI 
1 MAYIS KONUŞMASI

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun 
İstanbul Bakırköy’de kutlanan 1 Mayıs 
Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde 
yaptığı konuşma.

• 1 Mayıs 2019/029, DİSK ADINA OKUNA-
CAK 1 MAYIS METNİ

1 Mayıs 2019 Birlik-Mücadele ve Dayanış-
ma Günü etkinliklerinde DİSK adına böl-
gelerde ve illerde okunan metin. 

• 9 Mayıs 2019/030, ÇALIŞMA HAKLARI VE 
ÇALIŞMANIN GELECEĞİ

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 100. yılın-
da DİSK’in düzenlediği Uluslararası Bilim-
sel Konferansın basın duyurusu.

• 13 Mayıs 2019/031, DİSK’LİLER VE DİSK 
DOSTLARI ZENGİN MUTFAĞI OYUNUNDA 
BULUŞUYOR!

Zengin Mutfağı adlı tiyatro oyunun DİSK 
özel gösterimine dair basın bülteni. 

• 13 Mayıs 2019/032, BARIŞ İSTİYORSANIZ 
ADALET EKİM

ILO’nun kuruluşunun 100. yılında 11 Ma-
yıs 2019 tarihinde DİSK tarafından dü-
zenlenen “Çalışma Hakları ve Çalışmanın 
Geleceği” başlıklı konferansın açılışında 
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun 
konuşması. 

• 15 Mayıs 2019/033, İŞSİZLİK 1,4 MİLYON 
ARTTI, İSTİHDAM 800 BİN AZALDI 

DİSK-AR tarafından TÜİK ve İŞKUR verileri 
değerlendirilerek hazırlanan Mayıs 2019 
İşsizlik ve İstihdam Raporunun basın bül-
teni.

• 22 Mayıs 2019/034, YÜKSEK SEÇİM 
KURULU’NUN 6 MAYIS 2019 TARİHİNDE 
ALDIĞI KISA KARARIN HUKUKA, DEMOK-
RASİYE, ADALETE VE BİZZAT YSK’NIN KENDİ 
İÇTİHATLARINA AYKIRI, SİYASAL İKTİDARIN 
BASKILARIYLA ALINMIŞ BİR KARAR OLDU-
ĞUNA İNANIYORUZ

Yüksek Seçim Kurulu’nun 6 Mayıs 2019 
tarihinde aldığı kısa karar hakkında emek 
ve meslek örgütlerinin İstanbul Barosun-
da düzenlediği ortak basın toplantısı hak-
kında basın bülteni.

• 27 Mayıs 2019/035, DEMOKRASİ İÇİN DA-
YANIŞMA NÖBETİ

DİSK’li işçilerin 27 Mayıs 2019 tarihinde 
saat 19.00-20.00 arasında, İstanbul Baro-
su önünde “Demokrasi İçin Dayanışma 
Nöbeti”ne katılımına dair basın duyurusu.

• 29 Mayıs 2019/36, HAK, HUKUK, ADALET 
İŞÇİLERLE GELECEK

DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi.

• 12 Haziran 2019/37, KIDEM TAZMİNATI-
MIZA, EMEKLİLİK HAKKIMIZA SAHİP ÇIKIYO-
RUZ

15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 
49’uncu yılında bölgelerde yapılacak ba-
sın açıklamalarında okunan metin. 

• 14 Haziran 2019/38, 15-16 HAZİRAN BA-
SIN DUYURUSU
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15-16 Haziran şanlı işçi direnişinin 49’uncu 
yılında düzenlenecek etkinlikler hakkında 
basın duyurusu.

• 15 Haziran 2019/39, KIDEM TAZMİNATI-
MIZA, EMEKLİLİK HAKKIMIZA SAHİP ÇIKIYO-
RUZ

15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 
49’uncu yılında, DİSK’in etkinlikleriy-
le ilgili olarak DİSK Genel Başkanı Arzu 
Çerkezoğlu’nun basın açıklaması. 

• 17 Haziran 2019/40 ŞİDDET VE TACİZİN 
SÜRDÜĞÜ İŞYERLERİ İSTEMİYORUZ!

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun 
ILO Konferans gündemindeki cinsiyet te-
melli şiddete dönük sözleşme taslağı ile 
ilgili basın açıklaması. 

• 15 Haziran 2019/41, KARTAL MİTİNGİ KO-
NUŞMASI

15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 
49’uncu yılında DİSK Genel Başkanı Arzu 
Çerkezoğlu’nun İstanbul Kartal’daki mi-
tingde yaptığı konuşma. 

• 25 Haziran 2019/42, 23 HAZİRAN’DA 
DEMOKRASİ, ADALET VE EMEĞİN HAKLARI 
MÜCADELESİ KAZANDI!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
seçimi ile ilgili olarak DİSK Yönetim Kurulu 
adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun 
açıklaması. 

• 2 Temmuz 2019/43, SİVAS’IN ATEŞİ SÖN-
MEDİ

Sivas Katliamının 26. yıldönümü ile ilgili 
olarak DİSK Yönetim Kurulu adına Genel 
Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması. 

• 16 Temmuz 2019/44, İŞSİZLİKTE TIRMA-
NIŞ SÜRÜYOR: BİR YILDA 1 MİLYON 188 
BİN YENİ İŞSİZ, 784 BİN İSTİHDAM KAYBI! 
İŞKUR’A KAYITLI İŞSİZ SAYISI TÜİK’İN İŞSİZ 
SAYISINI GEÇTİ! 

Basın bülteni.

• 18 Temmuz 2019/045, ÖZCAN KESGEÇ 
ANILIYOR 

Sosyal-İş sendikası Genel Başkanı Özcan 
Kesgeç’i anma programına dair duyuru. 

• 21 Temmuz 2019/46, KURUCU GENEL 
BAŞKANIMIZ KEMAL TÜRKLER’İ MEZARI BA-
ŞINDA ANIYORUZ!

Konfederasyonumuzun kurucusu ve ilk 
Genel Başkanı, T. Maden-İş Genel Başka-
nı, Türkiye işçi sınıfının unutulmaz önder-
lerinden Kemal Türkleri anma programı 
hakkında basın duyurusu.

• 23 Temmuz 2019/047, İSMAİL HAKKI 
ÖNAL ANILIYOR 

Konfederasyonumuzun Genel Başkan Ve-
kili ve Genel-İş sendikası Genel Başkanı 
İsmail Hakkı Önal’ı anma programı hak-
kında basın duyurusu.

• 24 Temmuz 2019/048, KENAN BUDAK 
ANILIYOR 

Konfederasyonumuz üyesi İlerici Deri-İş 
sendikası Genel Başkanı Kenan Budak’ı 
anma programı hakkında basın duyurusu.

• 26 Temmuz 2019/049, MAHMUT SEREN 
ANILIYOR 

Konfederasyonumuzun Genel Başkan 
Yardımcısı ve Genel-İş sendikası Genel 
Başkanı Mahmut Seren’i anma programı 
hakkında basın duyurusu.

• 30 Temmuz 2019/050, İZMİR/ALİAĞA’DA 
DİRENİŞ SÜRÜYOR, 

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve 
Genel-İş sendikası Genel Başkanı Remzi 
Çalışkan’ın da katıldığı dayanışma ziyareti 
hakkında basın duyurusu.

• 2 Ağustos 2019/51, KAMU EMEKÇİLERİ-
NİN EKMEĞİNDEN, HAKKINDAN, HUKUKUN-
DAN ELİNİZİ ÇEKİN!

KESK üyesi emekçilere yönelik saldırı ile 
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ilgili DİSK Yönetim Kurulu adına Genel 
Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması. 

• 5 Ağustos 2019/52, SODEV’İN 25. YILI

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun 
SODEV’in kuruluşunun 25. yılı vesilesiyle 
hazırlanan kitap için gönderdiği mesaj.

• 8 Ağustos 2019/053, KEMAL NEBİOĞLU 
ANILIYOR 

• Konfederasyonumuzun kurucuların-
dan, Gıda-İş sendikası ve DİSK eski Genel 
Başkanı, işçi sınıfının ve DİSK’in mücadele 
neferlerinden Kemal Nebioğlu’nu anma 
programı hakkında basın duyurusu. 

• 8 Ağustos 2019/54, EMEĞİMİZİ, DOĞAMI-
ZI, MEMLEKETİMİZİ SERMAYE YAĞMASIN-
DAN KURTARACAĞIZ!

Çanakkale bölgesindeki altın madenciliği 
faaliyetleri ile ilgili DİSK Yönetim Kurulu 
adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun 
açıklaması. 

• 15 Ağustos 2019/55, İŞSİZLİKTE MIZRAK 
ÇUVALA SIĞMIYOR: BİR YILDA1 MİLYON 
112 BİN YENİ İŞSİZ, 840 BİN İSTİHDAM KAY-
BI, İŞKUR’A KAYITLI İŞSİZ SAYISI TÜİK’İN İŞ-
SİZ SAYISINI GEÇTİ!

DİSK-AR İşsizlik ve İstihdam Raporu basın 
bülteni. 

• 16 Ağustos 2019/56, YOKSULLUĞA, ADA-
LETSİZLİĞE ve GREVSİZ TOPLU PAZARLIK 
DAYATMASINA HAYIR!

Yaklaşık 200 bin işçiyi kapsayan Kamu 
Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaş-
ma Protokolü ile ilgili olarak DİSK Yö-
netim Kurulu adına Genel Başkan Arzu 
Çerkezoğlu’nun açıklaması. 

• 19 Ağustos 2019/57, DEMOKRASİYE, 
ADALETE, SEÇME VE SEÇİLME HAKKINA YÖ-
NELİK DARBE KABUL EDİLEMEZ! 

Diyarbakır, Van ve Mardin belediyeleri-
ne kayyum atanmasıyla ilgili olarak DİSK 

Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu 
Çerkezoğlu’nun açıklaması. 

• 6 Eylül 2019/58, CANAN KAFTANCIOĞLU 
YALNIZ DEĞİLDİR, BERABER KAZANDIK, BE-
RABER SAVUNACAĞIZ

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na ve-
rilen hapis cezası ile ilgili olarak DİSK Yö-
netim Kurulu adına Genel Başkan Arzu 
Çerkezoğlu’nun açıklaması. 

• 10 Eylül 2019/59, İŞÇİ SINIFININ HUKUKÇU-
SU MÜŞÜR KAYA CANPOLAT’I UĞURLUYORUZ

Müşür Kaya Canpolat’ın cenaze töreni 
programı hakkında basın duyurusu.

• 12 Eylül 2019/60, EMEK DÜŞMANI 12 EY-
LÜL DÜZENİ DEĞİŞECEK: ADALET KAZANA-
CAK, DEMOKRASİ KAZANACAK, İŞÇİ SINIFI 
KAZANACAK!

12 Eylül 1980 faşist darbesinin 39’uncu yıl-
dönümü nedeniyle DİSK Yönetim Kurulu 
adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun 
açıklaması. 

• 16 Eylül 2019/61, İŞSİZLİK DENGELENMİ-
YOR!

DİSK-AR İşsizlik ve İstihdam Raporu basın 
bülteni. 

• 18 Eylül 2019/62, İKLİM KRİZİNE KARŞI 
İŞÇİ SINIFI GÖREVE

Küresel iklim hareketinin çağrısıyla tüm 
dünyada ilan edilen “İklim Grevi” ile ilgili 
olarak DİSK Yönetim Kurulu adına Genel 
Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması. 

• 20 Eylül 2019/63, CUMHURBAŞKANLIĞI-
NIN VE CUMHURBAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN 
ÇALIŞMALARI ANAYASAYA VE İŞ KANUNU-
NA UYGUN OLMALIDIR

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Ku-
rulu tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgi-
li olarak DİSK Yönetim Kurulu adına Genel 
Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması.
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• 4 Ekim 2019/64, EMEĞİN HAKLARI, EME-
ĞİN TÜRKİYE’Sİ İÇİN OMUZ OMUZA

2 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da topla-
nan DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
sonuç bildirgesi.

• 7 Ekim 2019/65, DİSK-AR’DAN İKİ YENİ 
ARAŞTIRMA KİTABI

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfe-
derasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) 
tarafından hazırlanan iki yeni araştırma 
kitabına dair basın bülteni.

• 9 Ekim 2019/66, TÜRKİYE’NİN GERÇEK 
BİR YARGI REFORMUNA İHTİYACI VAR

Gündemdeki “Yargı Reformu” ile ilgili ola-
rak DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Baş-
kan Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması. 

• 16 Ekim 2019/67, İŞSİZLİK YAZ AYLARIN-
DA DA TIRMANIYOR! 

DİSK-AR İşsizlik ve İstihdam Raporu basın 
bülteni. 

• 22 Ekim 2019/68, BU ÜCRETLERLE, BU 
VERGİLERLE GEÇİNEMİYORUZ! ÜCRETLERİ-
MİZ ARTSIN, VERGİ YÜKÜMÜZ AZALSIN

24 Ekim 2019 Perşembe günü İstanbul Ça-
lışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde 
yapılan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerke-
zoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyelerinin 
de katıldığı basın açıklaması hakkında ba-
sın duyurusu

• 24 Ekim 2019/69, BU ÜCRETLERLE, BU 
VERGİLERLE GEÇİNEMİYORUZ! ÜCRETLERİ-
MİZ ARTSIN, VERGİ YÜKÜMÜZ AZALSIN!

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun 
24 Ekim 2019 Perşembe günü İstanbul Ça-
lışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde 
yaptığı basın açıklaması.

• 24 Ekim 2019/70, RIZA KUAS’I ANIYO-
RUZ! 

Türkiye işçi sınıfının unutulmaz önderle-

rinden, DİSK kurucusu ve Lastik-İş sen-
dikası Onursal Genel Başkanı Rıza Kuas’ı 
anma programı hakkında basın duyurusu.

• 31 Ekim 2019/71, ÇALIŞMA HAYATININ 
HUKUKSUZ VE GÜVENCESİZ HALE GETİRİL-
MESİ KABUL EDİLEMEZ

Esnek ve güvencesiz çalıştırma biçimle-
rinin yaygınlaştırılmasına yönelik açıkla-
malarla ilgili olarak DİSK Yönetim Kurulu 
adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun 
açıklaması.

• 5 Kasım 2019/072, BU ÜCRETLERLE, BU 
VERGİLERLE GEÇİNEMİYORUZ!, “İNSANCA 
ÜCRET VERGİDE ADALET” (ÇUKUROVA)

 DİSK Çukurova Bölge Temsilciliği’nin ba-
sın açıklaması hakkına basın duyurusu.

• 6 KASIM 2019/73, BU ÜCRETLERLE, BU 
VERGİLERLE GEÇİNEMİYORUZ! İNSANCA ÜC-
RET VERGİDE ADALET!

DİSK Çukurova Bölge Temsilciliği tarafın-
dan Adana’da Seyhan Belediyesi Barış 
Anıtı önünde düzenlenen basın açıklama-
sında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu 
tarafından yapılan açıklama.

• 8 Kasım 2019/74, “GELİN İŞSİZLİĞİN ÇA-
RESİNİ KONUŞALIM, GELİN İŞSİZLERİN DER-
DİNİN DERMANINI KONUŞALIM”

8 Kasım 2019’da Ankara’da toplanan İŞ-
KUR 10. Genel Kurulunda DİSK Genel Baş-
kanı Arzu Çerkezoğlu’nun yaptığı konuş-
ma.

• 12 Kasım 2019/75, “İNSANCA ÜCRET 
VERGİDE ADALET” MÜCADELEMİZ İÇİN İZMİR 
KONAK MEYDANINDAYIZ 

DİSK Ege Bölge Temsilciliği’nin basın açık-
laması hakkına basın duyurusu. 

• 13 Kasım 2019/76, GENEL BAŞKANIMIZ 
HAKKINDA DAVA

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğ-
lu hakkında, 5 Haziran 2016 tarihinde, 
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Sapanca’da düzenlenen “Türkiye Nereye 
Gidiyor” konulu panelde yaptığı konuş-
manın hapisle cezalandırılması istemiyle 
açılan ceza davasına dair basın duyurusu.

• 13 KASIM 2019/77, BU ÜCRETLERLE, BU 
VERGİLERLE GEÇİNEMİYORUZ! İNSANCA ÜC-
RET VERGİDE ADALET!

DİSK Ege Bölge Temsilciliği tarafından dü-
zenlenen İzmir Konak meydanındaki kit-
lesel basın toplantısında DİSK Genel Baş-
kanı Arzu Çerkezoğlu tarafından yapılan 
açıklama.

• 15 Kasım 2019/78, KRİZİN BİRİNCİ YILIN-
DA İŞSİZLİK ARTMAYA DEVAM EDİYOR

DİSK-AR İşsizlik ve İstihdam Raporu basın 
bülteni. 

• 19 Kasım 2019/79, “İNSANCA ÜCRET 
VERGİDE ADALET” MÜCADELEMİZ İÇİN KO-
CAELİ’NDEYİZ

DİSK Kocaeli Bölge Temsilciliği’nin 20 Ka-
sım 2019 tarihinde düzenlediği, DİSK Ge-
nel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da ka-
tıldığı kitlesel basın açıklaması duyurusu.

• 22 Kasım 2019/80, FOX ANA HABERDEKİ 
AĞIR İTHAMA KARŞI ZORUNLU AÇIKLAMA

Fatih Portakal’ın sunduğu FOX TV Ana Ha-
ber bülteninde DİSK’i hedef alan ifadeler 
ile ilgili olarak DİSK Yönetim Kurulu’nun 
açıklaması.

• 25 Kasım 2019/81, “KADINLAR YAŞAYA-
CAK, KELEBEKLER KAZANACAK!”

“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele 
ve Uluslararası Dayanışma Günü” ile ilgili 
olarak DİSK Yönetim Kurulu adına Genel 
Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması.

• 28 Kasım 2019/82, “7. YILINDA İŞ SAĞLIĞI 
VE GÜVENLİĞİ KANUNUN DEĞERLENDİRİL-
MESİ SEMPOZYUMU”

DİSK İstanbul Temsilciliği, TMOBB İstanbul 
İKK, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Barosu, 

İstanbul İSİG Meclisi ve İşyeri Hekimleri 
Derneği tarafından düzenlenen “7. Yılında 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun Değerlen-
dirilmesi Sempozyumu” programı hakkın-
da basın duyurusu. 

• 2 Aralık 2019/83, ASGARİ ÜCRET BASIN 
TOPLANTISI

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren “Asgari Üc-
ret” konusunda DİSK Yönetim Kurulunun 
görüşlerini, talep ve önerilerini açıklaya-
cağı basın toplantısı hakkında basın du-
yurusu. 

• 3 Aralık 2019/84, İNSAN ONURUNA YA-
RAŞIR ASGARİ ÜCRET

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu’nun 2020 asgari ücreti ile 
ilgili basın açıklaması. 

• 4 Aralık 2019/85, CHP EKONOMİ MASASI 
ZİYARETİ

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren “Asgari Üc-
ret” konusunda CHP Ekonomi Masası DİSK 
Yönetim Kurulu’nu ziyaretine dair basın 
duyurusu. 

• 11 Aralık 2019/86, ASGARİ ÜCRET 3200 
NET BİLDİRİ DAĞITIMI

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren 2020 asgari 
ücreti tespit sürecine ilişkin yürütülen “İn-
san Onuruna Yaraşır Asgari Ücret: 3200TL 
Net!” kampanyası çerçevesinde, DİSK Yö-
netim Kurulu’nun da katılımıyla yapılan 
bildiri dağıtımlarına dair basın duyurusu.

• 13 Aralık 2019/87, ZEYTİNBURNU BİLDİRİ 
DAĞITIMI

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren 2020 asgari 
ücreti tespit sürecine ilişkin yürütülen “İn-
san Onuruna Yaraşır Asgari Ücret: 3200TL 
Net!” kampanyası çerçevesinde, 13 Ara-
lık 2019 tarihinde Zeytinburnu Metrobüs 
Durağı’nda DİSK Yönetim Kurulu’nun da 
katılımıyla basın açıklaması ve bildiri da-
ğıtımına dair basın duyurusu.
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• 16 Aralık 2019/88, TRAKYA BASIN AÇIK-
LAMALARI 

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren 2020 as-
gari ücreti tespit sürecine ilişkin yürütü-
len, “İnsan Onuruna Yaraşır Asgari Ücret: 
3200TL Net!” kampanyası çerçevesinde, 
16 Aralık 2019 tarihinde DİSK Trakya Böl-
ge Temsilciliği tarafından düzenlenen ba-
sın açıklamaları hakkında basın duyurusu.

• 16 Aralık 2019/89, ASIL MESELE İŞ! İŞSİZ-
LİK ARTIYOR, İSTİHDAM AZALIYOR, KAYIT 
DIŞILIK ARTIYOR, İŞGÜCÜNE KATILIM AZA-
LIYOR 

DİSK-AR İşsizlik ve İstihdam Raporu basın 
bülteni.

• 17 Aralık 2019/90, TRAKYA’DA ASGARİ 
ÜCRET AÇIKLAMALARI

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren 2020 as-
gari ücreti tespit sürecine ilişkin yürütü-
len “İnsan Onuruna Yaraşır Asgari Ücret: 
3200TL Net!” kampanyası çerçevesinde, 
17 Aralık 2019 tarihinde DİSK Trakya Böl-
ge Temsilciliği tarafından düzenlenen, Ge-
nel Başkanımız Arzu Çerkezoğlu ve Genel 
Sekreterimiz Cafer Konca’nın da katılacağı 
basın açıklamaları yapılacağına dair basın 
duyurusu.

• 18 Aralık 2019/91, TÜİK NEREDEN ALIŞ-
VERİŞ YAPIYOR?

TÜİK tarafından asgari ücret tespit komis-
yonuna sunulan bir işçinin aylık yaşam 
maliyetine (asgari ücrete) ilişkin hesap-
lamayla ilgili olarak DİSK Yönetim Kurulu 
adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun 
basın açıklaması. 

• 21 Aralık 2019/92, ABDULLAH BAŞTÜRK’Ü 
ANIYORUZ! 

DİSK’in ve Genel-İş sendikasının Genel 
Başkanı, unutulmaz işçi önderi Abdullah 
Baştürk’ü anma programına dair basın 
duyurusu.

• 20 Aralık 2019/93, BAKANLIK ÖNÜNDE 
AÇIKLAMA

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren 2020 asgari 
ücreti tespit sürecine ilişkin yürütülen “İn-
san Onuruna Yaraşır Asgari Ücret: 3200TL 
Net!” kampanyası çerçevesinde, 23 Ara-
lık 2019, tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı önünde yapılan basın 
açıklamasına dair basın duyurusu.

• 23 Aralık 2019/94, İNSAN ONURUNA YA-
RAŞIR ASGARİ ÜCRET, LÜTUF DEĞİL HAKTIR! 

2020 Asgari Ücret tespit süreciyle ilgili 
olarak DİSK Yönetim Kurulu adına Genel 
Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun Aile, Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde 
yaptığı basın açıklaması. 

• 26 Aralık 2019/95, ÇILGIN PROJE DEĞİL, 
İŞSİZLERE İŞ İSTİYORUZ 

Kanal İstanbul projesi hakkında DİSK ola-
rak itiraz dilekçelerimizi vermek ve ko-
nuyla ilgili bir basın açıklaması yapmak 
üzere, 27 Aralık 2019 tarihinde Beşik-
taş’taki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
önündeki buluşmamızla ilgili basın duyu-
rusu.

• 26 Aralık 2019/96, ASGARİ ÜCRETTE İŞ-
VEREN-HÜKÜMET ORTAKLIĞI, İNSAN ONU-
RUNU HİÇE SAYDI

2020 Asgari Ücreti ile ilgili DİSK Yöne-
tim Kurulu adına Genel Başkan Arzu 
Çerkezoğlu’nun açıklaması.

• 27 Aralık 2019/97, KANAL DEĞİL İŞ, ÇIL-
GIN PROJE DEĞİL İNSANCA ÜCRET LAZIM!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Arzu Çerkezoğlu’nun Kanal İstanbul pro-
jesine itiraz dilekçelerini verirken yaptığı 
açıklama.

4.5. 2020 YILI BASIN AÇIKLAMALARI

• 13 Ocak 2020/01, İŞSİZLİĞİN GÖRÜNÜMÜ: 
ÜMİTSİZ, GENÇ VE KADIN
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DİSK-AR İşsizlik ve İstihdam Raporu basın 
bülteni.

• 14 Ocak 2020/02, DEMOKRASİ İŞÇİNİN 
EKMEĞİDİR

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun 
İktisat ve Toplum dergisi için kaleme al-
dığı yazı.

4.6. ORTAK AÇIKLAMALAR 

• 21 Ocak 2016, EMEKÇİLERİ DEĞİL KATLİ-
AMCILARI YARGILAYIN!

10 Ekim Ankara Katliamı’nı lanetleyen 
emekçiler hakkında açılan soruşturma 
hakkında DİSK-KESK-TMMOB-TTB’nin Çağ-
layan Adliyesindeki ortak açıklaması hak-
kında basın duyurusu. 

• 21 Ocak 2016, DEMOKRASİ MÜCADELE-
SİNDE HİÇBİR ÇEKİNCE DUYMADAN EMEK 
HAREKETİNİN VE HALKIMIZIN YANINDA DU-
RAN AKADEMİSYENLERİMİZİN YANINDAYIZ!

Akademisyenler hakkındaki soruştur-
malar ile ilgili olarak DİSK-KESK-TMMOB-
TTB’nin ortak açıklaması. 

• 11 Mart 2016, ARTVİN CERATTEPE’DE 
YAPILMAK İSTENEN MADENCİLİK FAALİYETİ 
YÖRE HALKI VE KARADENİZ İÇİN KATLİAM-
DIR

DİSK-KESK-TMMOB-TTB’nin Artvin’deki 
madencilik faaliyetleriyle ilgili ortak açık-
laması.

• 13 Mart 2016, ALIŞMAYACAĞIZ! TESLİM 
OLMAYACAĞIZ! SUSMAYACAĞIZ! DİSK-
KESK-TMMOB-TTB’nin 13 Mart 2016’da 
Ankara’da yaşanan katliamla ilgili ortak 
açıklaması.

• 17 Mart 2016, 1 MAYIS YARGILANAMAZ! 
TAKSİM 1 MAYIS ALANI’DIR! 

DİSK-KESK-TMMOB-TTB ortak açıklaması 
hakkında basın duyurusu. 

• 17 Mart 2016, 1 MAYIS DAVASI BERA-

ATLA SONUÇLANDI... TAKSİM 1 MAYIS 
ALANI’DIR!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB ortak açıklaması 
hakkında basın duyurusu. 

• 18 Mart 2016, 1 MAYIS DAVASI KARARI-
NA SAYGI DUYUN! EMEĞE SAYGI DUYUN!

DİSK-KESK-TMMOB TTB ortak açıklaması. 

• 14 Nisan 2016, DİSK-KESK-TMMOB-TTB 1 
MAYIS PROGRAMINI AÇIKLIYOR

15 Nisan 2016’da DİSK Genel Merkezi’nde-
ki ortak basın toplantısının duyurusu.

• 15 Nisan 2016, EMEK İÇİN, BARIŞ İÇİN, 
DEMOKRASİ İÇİN SÖMÜRÜYE, YOKSULLUĞA 
ve FAŞİZME KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE VE 
DAYANIŞMA ZAMANI!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB ortak açıklaması. 

• 26 Nisan 2016, 1 MAYIS 2016 İSTANBUL 
PROGRAMI AÇIKLANIYOR

DİSK-KESK-TMMOB-TTB’nin 2016 İstanbul 
1 Mayıs’ı için ortak basın toplantısının du-
yurusu. 

• 26 Nisan 2016, EMEK-BARIŞ-DEMOKRASİ 
İÇİN HAYDİ 1 MAYIS’A!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB ortak açıklaması. 

• 29 Nisan 2016, 1 MAYIS 1977, 1 MAYIS 1989 
ve 1 MAYIS 1996 ŞEHİTLERİNİ ANIYORUZ!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB 1 Mayıs şehitleri 
anma programına dair basın duyurusu. 

• 29 Nisan 2016, BiR ARADA 1 MAYIS’A 
ÇAĞIRIYORUZ!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB’nin İstanbul Bakır-
köy’deki basın açıklamasının duyurusu.

• 2 Mayıs 2016, 2016 1 MAYIS’INI DEĞER-
LENDİRİYORUZ

DİSK-KESK-TMMOB-TTB’nin ortak basın 
toplantısının duyurusu. 
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• 3 Mayıs 2016, KORKU DEĞİL BİRLİK-MÜ-
CADELE-DAYANIŞMA KAZANDI!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB ortak açıklaması. 

• 13 Mayıs 2016, SOMA’YI UNUTMADIK, 
UNUTTURMAYACAĞIZ

DİSK-KESK-TMMOB-TTB’nin Soma katliamı-
nın ikinci yılı hakkında ortak açıklaması.

• 27 Haziran 2016, DEMOKRASİ İÇİN VE-
RİLECEK EMEĞİMİZ, UĞRUNA DİRENİLECEK 
MEMLEKETİMİZ, DİKTATÖRE TESLİM EDİLME-
YECEK DÜŞLERİMİZ VAR!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB’nin “demokrasi 
cephesi” ile ilgili ortak basın toplantısı du-
yurusu.

• 28 Haziran 2016, FAŞİZME KARŞI DE-
MOKRASİ CEPHESİNDE ORTAK MÜCADELEYE 
ÇAĞRI

DİSK-KESK-TMMOB-TTB’nin “demokrasi 
cephesi” ile ilgili ortak basın açıklaması.

• 1 Temmuz 2016, 10 EKİM İDDİANAMESİ 
HAKKINDA AÇIKLAMA

DİSK-KESK-TMMOB-TTB’nin 10 Ekim Anka-
ra katliamı iddianamesi hakkındaki gö-
rüşlerine dair ortak açıklama.

• 23 Temmuz 2016, NE ASKERİ NE SİVİL 
DARBE, NE OLAĞANÜSTÜ HAL! ACİL DE-
MOKRASİ!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB, siyasi partiler, 
emek ve demokrasi güçleri tarafından 
23 Temmuz 2016 saat 11.00’de Mülkiye-
liler Birliği’nde yapılan basın toplantısında 
D;SK Genel Başkanı Kani Beko tarafından 
okunan ortak basın metni.

• 11 Ağustos 2016, FAŞİZME, DARBELERE 
VE OHAL’E KARŞI GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRİ-
YORUZ

Emek ve Demokrasi İçin Güçbirliği Dekla-
rasyon Metni 

• 4 Eylül 2016, FAŞİZME, DARBELERE, SA-
VAŞA KARŞI DEMOKRASİ VE BARIŞ İSTİYO-
RUZ!

Emek Ve Demokrasi İçin Güç Birliği 4 Ey-
lül Barış Mitingi’nde (Bakırköy Halk Pazarı) 
Yapılan Ortak Açıklama.

• 11 Eylül 2016, CADI AVI İLE GÖREVDEN 
ALINAN EĞİTİM EMEKÇİLERİ DERHAL GÖ-
REVLERİNE İADE EDİLMELİDİR

Başta Eğitim Emekçileri ve akademisyen-
ler olmak üzere açığa alınan, ihraç edi-
len kamu emekçileri ile ilgili DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB’nin yaptığı ortak açıklama.

• 23 Eylül 2016, HAKSIZLIĞA, HUKUKSUZ-
LUĞA, OHAL’E KARŞI DİRENMEK HAKTIR!

Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği ta-
rafından 23 Eylül 2016 tarihinde Ankara 
Mülkiyeliler Birliği’nde düzenlenen basın 
açıklamasında DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko tarafından okunan açıklama.

• 8 Ekim 2016, 10 EKİM’DE TREN GARI 
ÖNÜNDE OLACAĞIZ VE KAYBETTİKLERİMİZİ 
ANACAĞIZ

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Barış 
ve Dayanışma Derneği’nin, 10 Ekim Kat-
liamının 1. yıldönümü anmalarına dair 
açıklaması.

• 26 Ekim 2016, KIŞANAK VE ANLI’NIN GÖ-
ZALTINA ALINMASI HALK İRADESİNE DAR-
BEDİR!

Emek Ve Demokrasi İçin Güç Birliği ortak 
açıklaması.

• 26 Ekim 2016, GÜLTAN KIŞANAK VE FI-
RAT ANLI DERHAL SERBEST BIRAKILMALI-
DIR!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB ortak açıklaması.

• 3 Ocak 2017, KARDEŞLİĞİ, BARIŞI, ÖZ-
GÜRLÜĞÜ, LAİKLİĞİ, YAŞAM HAKKINI SA-
VUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ. KORKMUYO-
RUZ, VAZGEÇMİYORUZ!
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İstanbul Barosu, İstanbul Dişhekimleri 
Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Ser-
best Muhasebeciler Ve Mali Müşavirler 
Odası, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Ve-
teriner Hekimler Odası, TMMOB İl Koordi-
nasyon Kurulu, DİSK İstanbul Temsilciliği, 
KESK İstanbul Şubeleri ortak açıklaması.

• 13 Ocak 2017, FAŞİZME KARŞI BİRLİKTE 
DİRENECEĞİZ, KAZANACAĞIZ!

Ankara Valiliği’nin 1 ay boyunca açık alan-
larda her türlü gösteri, yürüyüş, eylem ve 
etkinlikleri yasaklamasına ilişkin Emek ve 
Demokrasi İçin Güçbirliği’nin açıklaması.

• 9 Şubat 2017, TEK ADAM REJİMİNE, DİKTA 
ANAYASASINA HAYIR!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin 9 Şubat 
2017 tarihinde Anayasa referandumuna 
ilişkin TMMOB Genel Merkezi’nde düzen-
ledikleri basın açıklaması.

• 10 Şubat 2017, ANAYASA REFERANDU-
MU BASIN TOPLANTISI

Emek ve Demokrasi için Güçbirliği’nin, 
Anayasa Referandumu hakkında yapaca-
ğı basın toplantısının duyurusu.

• 26 Nisan 2017, ‘HAYIR’INI AL DA GEL! 
EMEK BARIŞ DEMOKRASİ İÇİN YAŞASIN 1 
MAYIS! 

DİSK-KESK-TMMOB-TTB ortak açıklaması.

• 28 Nisan 2017, 1 MAYIS 1977, 1 MAYIS 1989 
ve 1 MAYIS 1996 ŞEHİTLERİNİ ANIYORUZ!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB 1 Mayıs şehitleri 
anma programına dair basın duyurusu. 

• 21 Haziran 2017, SİYASAL İKTİDAR İŞ KA-
ZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINA DAVE-
TİYE ÇIKARMAYA DEVAM EDİYOR

DİSK-KESK-TMMOB-TTB’nin “Sanayinin 
Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi 
Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’larda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun” hakkında 
ortak basın açıklaması.

• 26 Temmuz 2017, OHAL DEĞİL, DEMOK-
RASİ VE ADALET İSTİYORUZ!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB ortak basın açıkla-
ması.

• 10 Ağustos 2017, NURİYE GÜLMEN VE 
SEMİH ÖZAKÇA SERBEST BIRAKILMALI, İŞLE-
RİNE İADE EDİLMELİDİR!

Açlık grevlerinde 156. günü geride bırakan 
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın AİHM 
kararı doğrultusunda halen cezaevinde 
tutulmasını, ciddi tıbbi sonuçlar doğurabi-
leceği gerekçesiyle kabul edilemez bulan 
DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak ortak basın 
toplantısı düzenlenmesine hakkında duyuru.

• 11 Ağustos 2017, OHAL KALDIRILMALI, 
KHK’LAR İPTAL EDİLMELİ, HAKSIZ HUKUK-
SUZ İHRAÇ EDİLEN NURİYE GÜLMEN, SEMİH 
ÖZAKÇA VE KAMU ÇALIŞANLARI GÖREVLE-
RİNE İADE EDİLMELİDİR

DİSK-KESK-TMMOB-TTB ortak basın açıkla-
ması.

• 9 Ekim 2017, 10 EKİM KATLİAMINI UNUT-
MAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

10 Ekim Ankara katliamının yıldönümü 
anma programı hakkında DİSK–KESK– 
TMMOB–TTB–10 Ekim Barış ve Dayanışma 
Derneği ortak açıklaması.

• 10 Ekim 2017, 10 EKİMİ UNUTMAYACA-
ĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

10 Ekim Ankara katliamının yıldönümün-
de yaşanan polis saldırısı ile ilgili DİSK-
KESK-TMMOB-TTB ve 10 Ekim Barış ve Da-
yanışma Derneği ortak açıklaması.

• 18 Ekim 2017, OHAL’İN SÜREKLİLEŞMESİ-
NE HAYIR

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, OHAL’in 5. kez 
uzatılmasına karşı ortak bir açıklama ya-
yınladı.

• 25 Ekim 2017, DİSK-KESK-TMMOB-
TTB’DEN ŞIRNAK MADEN FACİASI RAPORU!



209

Şırnak’taki maden faciası ile ilgili DİSK-
KESK-TMMOB-TTB raporuna dair basın 
bülteni.

• 2 Kasım 2017, DEMOKRASİ VE BARIŞ İÇİN 
OHAL KALDIRILSIN! KHK’LER İPTAL EDİLSİN!

OHAL’in kaldırılması kampanyasına dair 
DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak ortak basın 
açıklaması duyurusu.

• 3 Kasım 2017, OHAL DEĞİL DEMOKRASİ 
İSTİYORUZ!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB ortak açıklaması.

• 9 Nisan 2018, DİSK-KESK-TMMOB-TTB 1 
MAYIS PROGRAMINI AÇIKLIYOR

DİSK-KESK-TMMOB-TTB ortak basın top-
lantısı ile ilgili basın duyurusu.

• 10 Nisan 2018, GÜZEL GÜNLER İÇİN 1 
MAYIS’A!

1 Mayıs 2018 programı hakkında DİSK-
KESK-TMMOB-TTB ortak açıklaması.

• 27 Nisan 2018, EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK, BARIŞ 
VE DEMOKRASİ İÇİN HAYDİ 1 MAYIS’A 

1 Mayıs 2018 Tertip Komitesinin İstanbul 
Kadıköy’deki basın açıklaması. 

• 27 Nisan 2018, 1 MAYIS 1977, 1 MAYIS 1989 
ve 1 MAYIS 1996 ŞEHİTLERİNİ ANIYORUZ!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB 1 Mayıs şehitleri 
anma programına dair basın duyurusu. 

• 27 Nisan 2018, 1 MAYIS COŞKUSUNU 
KENTİN MEYDANLARINA TAŞIYORUZ

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Günü kutlamalarına hazırlık kapsamında 
İstanbul’un çeşitli noktalarına açılacak 
stantlar ile ilgili olarak DİSK-KESK-TMMOB-
TTB ortak basın duyurusu. 

• 30 Nisan 2018, 1 MAYIS 2018 MİTİNG 
PROGRAMI

İstanbul’da Maltepe Sahil Etkinlik alanında 

düzenlenecek 1 Mayıs 2018 Birlik, Müca-
dele ve Dayanışma günü programıyla ilgili 
olarak DİSK-KESK-TMMOB-TTB ortak basın 
duyurusu. 

• 30 Temmuz 2018, AĞITLARIMIZ, GÖZYA-
ŞIMIZ, ACILARIMIZ VE ÖFKEMİZLE YOĞRU-
LAN ADALET MÜCADELEMİZ HİÇ BİTMEYE-
CEK!

31 Temmuz-2 Ağustos 2018 tarihleri ara-
sında Sincan Cezaevi Kampüsü Mahkeme 
Salonunda gerçekleştirilen 10 Ekim Anka-
ra katliamı karar duruşması öncesinde, 
DİSK-KESK-TMMOB-TTB ve 10 Ekim Barış 
ve Dayanışma Derneği ortak açıklaması.

• 16 Eylül 2018, İNŞAAT İŞÇİLERİNİN TÜM 
TALEPLERİ KARŞILANMALIDIR

İş cinayetlerine ve insanlık dışı çalışma ko-
şullarına karşı iş bırakan 3. Havalimanı işçi-
lerinin taleplerinin karşılanmasına dair DİSK-
KESK-TMMOB-TTB ortak basın açıklaması.

• 26 Eylül 2018, KRİZİN BEDELİNİ ÖDEMEYE-
CEĞİZ! EMEĞİN HAKLARINI SAVUNMAK İÇİN 
OMUZ OMUZA!

Ekonomik kriz ile ilgili olarak DİSK-KESK-
TMMOB-TTB ortak basın açıklaması.

• 30 Eylül 2018, ÇAĞRI: KRİZİN BEDELİNİ 
ÖDEMEYECEĞİZ! EMEĞİN HAKLARINI SA-
VUNMAK İÇİN OMUZ OMUZA!

“Krizin bedelini ödemeyeceğiz” sloganıy-
la, emeğin haklarını savunmak için ortak 
bir mücadele sürecini, tüm emek ve mes-
lek örgütleriyle, emek ve demokrasi güç-
leriyle omuz omuza büyütmeye çağıran 
DİSK-KESK-TMMOB ve TTB’nin, “Krizde yüz-
de 1 değil, yüzde 99 korunsun” fikri et-
rafında buluşabilecek tüm kurumlara bu 
mücadele sürecini tartışmak üzere davet 
açıklaması. 

• 10 Ekim 2018, AFFETMEYECEĞİZ, UNUT-
MAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ. 

10 Ekim Ankara katliamının yıldönümü 
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hakkında DİSK–KESK– TMMOB–TTB–10 
Ekim Barış ve Dayanışma Derneği ortak 
açıklaması.

• 12 Ekim 2018, CUMARTESİ ANNELERİ’NİN 
YANINDAYIZ

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB başkanları ve 
yöneticilerinin, gözaltında kaybedilen ya 
da faili meçhul cinayetlerde katledilen 
yakınlarının faillerini arayan Cumartesi 
Anneleri’nin 707. hafta eylemine katılımı-
na dair basın duyurusu. 

• 22 Ekim 2018, FLORMAR DİRENİŞİYLE 
DAYANIŞMA

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB başkanları ve 
yöneticilerinin Flormar işçileri ile dayanış-
ma ziyaretine dair basın duyurusu. 

• 25 Ekim 2018, KRİZİN BEDELİNİ ÖDEME-
YECEĞİZ! KRİZE KARŞI DEKLARASYONUMU-
ZU AÇIKLIYORUZ

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Genel Başkan-
larının ve kurum temsilcilerinin katılımıy-
la düzenlenen DİSK Genel Merkezindeki 
basın toplantısının duyurusu.

• 26 Ekim 2018, KRİZE KARŞI EMEĞİN HAK-
LARI İÇİN OMUZ OMUZA DEKLARASYONU

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Genel Başkan-
larının ve kurum temsilcilerinin katılımıy-
la düzenlenen DİSK Genel Merkezindeki 
basın toplantısında ilan edilen ortak dek-
larasyon.

• 3 Kasım 2018, “KRİZİN BEDELİNİ ÖDEME-
YECEĞİZ” BİLDİRİLERİMİZİ DAĞITIYORUZ 

“Krize Karşı Emeğin Haklarını Savunmak 
İçin Omuz Omuza” başlıklı bir deklaras-
yon yayınlayan ve ortak bir mücadele 
çağrısı yapan çok sayıda sendika, meslek 
örgütü, siyasi parti ve demokratik kitle 
örgütünün ortak bildiri dağıtım programı 
hakkında basın duyurusu.

• 27 Kasım 2018, KRİZE KARŞI EMEĞİN BU-
LUŞMALARI

Çok sayıda sendika, meslek örgütü, siyasi 
parti ve demokratik kitle örgütünün “Kri-
zin bedelini ödemeyeceğiz” sloganıyla 
omuz omuza yürüttüğü kampanya çerçe-
vesinde DİSK Korosunun işçi türküleri ve 
marşlarıyla katılacağı “Krize Karşı Emeğin 
Buluşması” etkinliklerinin programı hakkı-
na basın duyurusu.

• 5 Aralık 2018, İNSANCA YAŞANACAK AS-
GARİ ÜCRET İÇİN ORTAK AÇIKLAMA 

Çok sayıda sendika, meslek örgütü, siyasi 
parti ve demokratik kitle örgütünün “Kri-
zin bedelini ödemeyeceğiz” sloganıyla 
omuz omuza yürüttüğü kampanya çerçe-
vesinde İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü önünde yapılan basın açıkla-
masının duyurusu.

• 6 Mart 2019, BARIŞ AKADEMİSYENLERİ-
NİN HUKUK DIŞI YARGILAMA SÜRECİ ÜLKE-
MİZ ADINA BİR UTANÇ TABLOSUDUR

Barış Akademisyenlerinin yargılama sü-
reçleriyle ilgili olarak DİSK-KESK-TMMOB-
TTB ortak basın açıklaması.

• 10 Nisan 2019, DİSK-KESK-TMMOB-TTB 1 
MAYIS PROGRAMINI AÇIKLIYOR

2019 1 Mayıs çalışmaları ve programı ile 
ilgili olarak DİSK-KESK-TMMOB-TTB Genel 
Başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin 
katılımıyla, DİSK Genel Merkezi’nde düzen-
lenen ortak basın toplantısının duyurusu.

• 10 Nisan 2019, EMEĞİN VE ALINTERİNİN 
BAHARINI ÖRGÜTLEYECEK OLAN MÜCADE-
LEMİZLE, İŞÇİ SINIFININ VE EMEKÇİ HALKLA-
RIMIZIN BİRLİĞİNDEN GELEN GÜCÜMÜZLE, 
DAYANIŞMA RUHUMUZLA; EKMEK, GÜL VE 
HÜRRİYET GÜNLERİNE OLAN İNANCIMIZLA, 
HAYDİ 1 MAYIS’A!

2019 1 Mayıs çalışmaları ve programı ile 
ilgili olarak DİSK-KESK-TMMOB-TTB ortak 
basın açıklaması. 

• 12 Nisan 2019, 1 MAYIS 2019 ÇAĞRISI 
İÇİN KADIKÖY’DEYİZ
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2019 1 Mayıs çağrısı için DİSK-KESK-
TMMOB-TTB ortak basın açıklamasının 
duyurusu.

• 17 Nisan 2019, HALKIN İRADESİNE SAY-
GI! SEÇME VE SEÇİLME HAKKINA SAYGI! 
İSTANBUL’A SAYGI!

Yerel seçimlerin ardından başta İstanbul 
olmak üzere bir çok yerde yurttaşların 
sandıktan çıkan iradesinin gereğinin ye-
rine getirilmemesi üzerine DİSK-KESK-
TMMOB-TBB ortak açıklaması.

• 24 Nisan 2019, İŞÇİLER MEZARDA, SO-
RUMLULARI DIŞARIDA

301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma katli-
amının sorumlularından Soma Kömür İş-
letmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can 
Gürkan’ın tahliye edilmesi başta olmak 
üzere, bu süreçte yaşanan adaletsizlikle-
ri protesto etmek amacıyla DİSK İstanbul 
Bölge Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler 
Platformu, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu 
ve İstanbul Tabip Odası tarafından düzen-
lenen basın açıklamasının duyurusu. 

• 26 Nisan 2019, İSTANBUL 1 MAYIS PROG-
RAMINI AÇIKLIYORUZ

2019 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanış-
ma Günü İstanbul programıyla ilgili olarak 
1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından düzen-
lenen basın açıklamasının duyurusu. 

• 26 Nisan 2019, AKLA, HUKUKA, TARİHE, 
İŞÇİ SINIFINA VE İSTANBUL’A SAYGI DUY-
MAYANLAR NE DERSE DESİN: TAKSİM 1 
MAYIS ALANIDIR!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB ortak basın açıkla-
ması. 

• 26 Nisan 2019, 1 MAYIS 1977, 1 MAYIS 1989 
ve 1 MAYIS 1996 ŞEHİTLERİNİ ANIYORUZ!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB 1 Mayıs şehitleri 
anma programına dair basın duyurusu. 

• 6 Mayıs 2019, YAŞAMI VE BARIŞI SAVUN-
MAK SUÇ DEĞİLDİR; TTB’NİN YANINDAYIZ!

Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı 
basın açıklaması nedeniyle TTB Merkez 
Konseyi üyelerine verilen hapis cezaları 
hakkına DİSK-KESK-TMMOB ortak basın 
açıklaması. 

• 7 Mayıs 2019, DEMOKRASİLERDE HALKIN 
İRADESİNE SAYGI DUYMAYANLARA YER 
YOKTUR!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB’nin İstanbul’da Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 
yenilenmesi kararı ile ilgili açıklaması. 

• 13 Mayıs 2019, İŞÇİLER MEZARDA, SO-
RUMLULAR DIŞARIDA! ADALET İSTİYORUZ!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak Soma 
Katliamının 5. yılında Kadıköy’de yapılan 
basın açıklamasının duyurusu.

• 23 Mayıs 2019, TEHDİT ALTINDAKİ DE-
MOKRASİMİZİ SAVUNMAK VARLIK NEDENİ-
MİZDİR

Meslek odaları, sendikalar ve çeşitli kuru-
luşların İstanbul Barosu’ndaki “Demokrasi 
İçin Dayanışma” başlıklı ortak basın açık-
laması.

• 24 Ağustos 2019, KAYYUMUN OLDUĞU 
BİR ÜLKEDE DEMOKRASİDEN SÖZ EDİLEMEZ!

Seçilmiş belediye başkanları yerine kay-
yum atamaları ile ilgili olarak DİSK-KESK-
TMMOB-TTB ortak basın açıklaması.

• 1 Eylül 2019, ÇOCUKLARIMIZA BARIŞ 
İÇİNDE BİR ÜLKE VE DÜNYA BIRAKMAK İÇİN 
SAVAŞ POLİTİKALARINA GEÇİT VERMEYECE-
ĞİZ! 

1 Eylül Dünya Barış Günü ile ilgili olarak 
DİSK-KESK-TMMOB-TTB ortak basın açıkla-
ması.

• 3 Eylül 2019, DEMOKRATİK BİR ÜLKE, 
HERKES İÇİN ADALET!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB ortak basın açıkla-
ması.
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• 10 Ekim 2019, BU TOPRAKLARIN İHTİYA-
CI ADALET, DEMOKRASİ ve BARIŞTIR

10 Ekim Ankara katliamının yıldönümü 
nedeniyle DİSK-KESK-TMMOB-TTB ortak 
basın açıklaması.

• 13 Kasım 2019, DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-
İŞ’İN VERGİLER KONUSUNDAKİ ORTAK GÖ-
RÜŞ VE TALEPLERİ

13 Kasım 2019 Çarşamba günü TÜRK-İŞ 
Genel Merkezinde düzenlenen basın top-
lantısında okunan ortak açıklama.

• 23 Kasım 2019, EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ 
ANIT MEYDANI VE ANMA YERİ ULUSLARA-
RASI FİKİR VE TASARIM PROJESİ YARIŞMASI 
BAŞLAMIŞTIR

10 Ekim Ankara Katliamının gerçekleştiği 
yerin anıt meydan haline dönüştürülmesi 
için DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim-
Der tarafından düzenlenen “Emek, Barış, 
Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri 
Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarış-
ması” hakkında basın bülteni. 

• 5 Aralık 2019, BÜTÜN EMEKÇİLERİ 8 
ARALIK’TA BAKIRKÖY’DE “İNSANCA YAŞA-
MAK İSTİYORUZ” MİTİNGİNE BEKLİYORUZ!

İstanbul Emek, Barış, Demokrasi Güçleri 
tarafından 8 Aralık 2019, Pazar günü İs-
tanbul Bakırköy’de gerçekleştirilen “İn-
sanca Yaşamak İstiyoruz!” mitingine çağrı 
amacıyla; İstanbul Tabip Odası’nın Cağa-
loğlu binasında düzenlenen ve DİSK Yö-
netim Kurulu Üyesi Kanber Saygılı’nın da 
katıldığı ortak açıklama. 





1) GİRİŞ

DiSK kuruluşundan itiba-
ren araştırma ça-
lışmalarına büyük 

önem verdi. Kuruluşunun hemen ardın-
dan asgari ücret başta olmak üzere çeşitli 
araştırma çalışmaları yaptı. 1975 öncesin-
de daha çok üye sendikaların desteği ile 
yürütülen araştırma çalışmaları, 1975’te 
toplanan 5. Genel Kurul sonrasında ku-
rumsallaşmaya başladı. DİSK Araştırma 
Dairesi’nin bir enstitüye dönüşmesi çalış-
maları 1978 yılında başladı ve 1979 yılının 
başlarında enstitü çalışmaları kurumsal 
bir nitelik kazandı. Profesör Sadun Aren 
tarafından Ankara’da kurulan DİSK Araş-
tırma Enstitüsü, 12 Eylül 1980’e kadar fa-
aliyetlerini sürdürdü. Bu süre içinde DİSK-
AR çeşitli araştırma raporları hazırladı ve 
bunların bir bölümü basıldı.

DİSK Araştırma Enstitüsü faaliyetleri DİSK 
İddianamesi’nde de konu edildi ve DİSK 
Araştırma Enstitüsü Müdürü Sadun Aren 
DİSK Ana Davası nedeniyle uzun süre tu-
tuklu kaldı. 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası-
na çarptırıldı.

DİSK’in beraat etmesi ve faaliyetleri-
ne yeniden başlamasının ardından DİSK 
Araştırma Enstitüsü, faaliyetlerine DİSK-
AR kısa adını kullanarak devam etti. Ayrı 
bir mekânda ve geniş bir kadroyla ye-
niden çalışmalarına başlayan DİSK-AR, 
düzenli aylık bir dergi/bülten çıkarmaya 
başladı ve çeşitli araştırmalar yayımladı. 
2000’lerden sonra çeşitli maddi sıkıntılar 
nedeniyle kadrosu önemli ölçüde daralan 
DİSK-AR, çalışmalarını DİSK Genel Merke-
zi bünyesinde sürdürdü. DİSK-AR halen 
DİSK Araştırma Merkezi adı altında DİSK’in 
araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. 

DİSK-AR, bugüne kadar olduğu gibi 

DİSK’in, sendikal hareketin ve işçi sınıfı-
nın mücadelesine bilimsel çalışmalarla 
destek olma görevini sürdürmektedir. İşçi 
sınıfının, emek hareketinin temel sorun-
ları konusunda çeşitli bilimsel faaliyetler 
yapmaktadır.

DİSK-AR, 2016-2020 döneminde de 
emeğin sorunları konusunda kamuo-
yunda yankı bulan pek çok araştırma 
yaptı. Her ay düzenli hazırlanan işsiz-
lik-istihdam raporları, sendikalaşma ve 
toplu iş sözleşmesi araştırmaları, yıllık 
asgari ücret raporları, Başkanlık Sistemi 
ve İşçi Hakları Raporu, Türkiye’de Emek-
lilerin Durumu, Kadın İstihdamı Raporu, 
Krizde Emeğin Durumu Raporu, OHAL 
Döneminde Emeğin Durumu, Zorunlu Bi-
reysel Emeklilik ve ILO Türkiye Karnesi 
gibi çalışma yaşamı ve emeğin günde-
mine ilişkin dikkat çeken araştırmalar 
yayımladı.

2) KİTAPLAR

DİSK TARİHİ KİTABI 

Bugüne değin DİSK’in tarihine ilişkin 
DİSK’in kapsamlı kendi kurumsal çalış-
ması yoktu. Geçmiş dönemde yapılmış 
iki çalışma, DİSK’in kuruluşunun 4. yılı ve 
30. yılı nedeniyle hazırlanan kitapçıklar 
DİSK’in tarihini tam anlamıyla anlatmak 
bakımından eksik kalmaktaydı. Bu eksik-
liği gidermek amacıyla hem de DİSK’in 50. 
kuruluş yıldönümü olması nedeniyle DİSK 
tarihi üzerine bir kitap hazırlanması gün-
deme geldi. DİSK tarihini birincil kaynak-
lara ve belgelere dayalı olarak yansıtması 
hedeflenen kapsamlı bir kitabın hazırlık 
çalışmalarına Eylül 2016’da başlandı.

Hazırlık Çalışmaları

DİSK tarihi kitabı hazırlık çalışmaları için 

ARAŞTIRMA DAİRESİ RAPORU



215

bir danışma toplantısı yapılması karar-
laştırıldı ve bu çerçevede 19 Eylül 2016 
tarihinde DİSK Genel Sekreteri Arzu Çer-
kezoğlu imzasıyla katkıda bulunacağı dü-
şünülen uzman ve akademisyenlere bir 
davet yazısı yazıldı.

Konuya ilişkin toplantı 26 Eylül 2016 ta-
rihinde DİSK Genel Merkezi’nde yapıldı. 
DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya 
Ahmet Asena, Alpay Biber, Aziz Çelik, Can 
Şafak, Ercüment Tahiroğlu, Erden Akbulut, 
Ergün İşeri, Fahrettin Engin Erdoğan, Fahri 
Aral, Hakan Koçak, Mete Sönmez, Süreyya 
Algül, Tevfik Güneş, Tonguç Çoban, Üzeyir 
Ataman ve Zafer Aydın ile 50. yıl çalışma-
larının sekretaryasında çalışan Deniz Be-
yazbulut ve Meliha Kaplan katıldı. Faruk 
Pekin toplantıya yazılı önerilerini gönder-
di. Toplantıya davetli olan Faruk Türkoğlu 
ve Yücel Top ise katılamadı. Toplantıda 
DİSK 50. yıl kitabıyla ilgili taslak plan ve 
öneriler ele alındı.

Toplantıda çeşitli öneriler gündeme geldi 
ve DİSK’in 50. yılının kuruluş-savunma-
yeniden mücadele biçiminde üç döneme 
(1967-1980/1980-1991/1991-2016) ayrıla-
bileceği ve bunlar arasında denge göze-
ten, bütünsel ve geleceğe ışık tutan bir 
çalışma olması gerektiği vurgulandı. 

Bütün katılımcılar böyle bir kitabın ha-
zırlanmasının yararlı olacağını vurguladı. 
Kitabın DİSK tarihine ilişkin bir envanter 
olması, gelişmelerin nesnel olarak ele 
alınması, olgusal nitelikli olması ve pole-
mik yaratacak bir yaklaşımdan uzak ha-
zırlanması gerektiği konusunda fikir birliği 
oluştu.

Toplantıda, DİSK tarihinin anlaşılabilir ol-
ması açısından kitabın dönemlere ayrıl-
ması gerektiği vurgulandı. Kitapta DİSK’in 
tarihinin kronolojik anlatımı yanında te-
matik bölümler, imzalı yazılar, dosyalar 
ve belgesel ekler olması gerektiği belirtil-
di. Kitapta görsel unsurların önemli bir yer 

tutması gerektiğinin altı çizildi. DİSK’in ka-
zanımlarının, DİSK’i DİSK yapan unsurların 
da kitapta yer alması gerektiği belirtildi.

Katılımcıların hangi konu ve başlıklar-
da destek verebilecekleri tartışıldı. Tüm 
katılımcılar ilke olarak her türlü desteği 
verebileceklerini belirttiler. Katılımcılar-
dan bir plan çerçevesinde katkı istenmesi 
kararlaştırıldı; bu katkıların yazma, belge 
bulma, okuma-değerlendirme, tasarım ve 
teknik destek gibi geniş bir alanda olabi-
leceği görüldü. Zaman kısıtının geniş ka-
tılımlı kolektif bir çalışmayla aşılabileceği 
konuşuldu.

Kitapta başta TÜSTAV olmak üzere ar-
şivlerden ve gazete koleksiyonlarından 
yararlanılması gerektiği vurgulandı. Biçim 
olarak kitabın bir dizi unsurdan oluşabi-
leceği belirtildi: DİSK’in tarihini günlük 
gelişmelerle anlatan bir günce, dönemin 
önemli gelişmelerinin ele alındığı çerçe-
ve-kutu yazılar (örneğin üstünü aratma 
eylemi, direnişler), dönemsel değerlen-
dirme yazıları (örneğin DİSK’in kuruluşuna 
giden yol), dosyalar (15-16 Haziran, DGM 
direnişi, 1 Mayıs 77 gibi), belgesel ekler, 
biyografiler… Ayrıca kitapta DİSK politika-
ları üzerine yazılar olabileceği belirtildi.

Kitapta DİSK’in mücadelesi sırasında ya-
şamını yitirenler için bir saygı bölümü 
olması gerektiği belirtildi. Katılımcılar 
yazım, belge-bilgi bulunması, görsel ve 
tasarım, redaksiyon konularında destek 
verecekleri beyan ettiler. Yapılacak et-
kinlik ve faaliyetlerle ilgili olarak tema/
etkinlik bazında çalışma grupları oluş-
turulması ve somut görevlendirmeler 
yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca katılımcı-
ların da dahil olduğu geniş bir kitap da-
nışma kurulu, katkı vereceklerden olu-
şan bir havuz oluşturulmasına ve kitabın 
editoryal süreci için yakın mesai içinde 
çalışabilecek bir yayın/editoryal kurul 
oluşturulmasına karar verildi.

Hazırlık toplantısında alınan kararlar doğ-
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rultusunda çalışmalara başlandı. Ancak 
konunun kapsamı, belge ve görsel mal-
zemenin toplanması, kaynakların taran-
ması, metin yazımı, redaksiyon ve tasa-
rım çalışmalarının uzun zaman alacağı ve 
Eylül ayında başlayan çalışmaların Şubat 
2017’ye yetişmesinin olanaksız olduğu 
anlaşıldı. Çalışmanın araştırma, redaksi-
yon ve editoryal yükünü üstlenen DİSK-
AR’ın diğer araştırma çalışmaları da kita-
bın hazırlık hızını etkiledi.

Kitabın araştırma ve kaynak derleme ça-
lışmalarına Aziz Çelik editörlüğünde DİSK-
AR çalışanları Deniz Beyazbulut ve Meliha 
Kaplan’dan oluşan bir hazırlık ekibiyle 
başlandı. Meliha Kaplan’ın ayrılmasından 
sonra ekibe Zeynep Kandaz dahil oldu.

Arşiv ve Araştırma Çalışmaları

Çalışmalarda önce bir envanter ve kaynak 
listesi çıkarılması ve bu kaynakların basılı 
veya elektronik olarak derlenmesi yoluna 
gidildi. İşe DİSK ile ilgili arşiv kaynakları-
nın eksiklerinin giderilmesi ile başlandı. 
Arşiv çalışmaları birkaç koldan yürütüldü. 
Önce Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı 
(TÜSTAV) tarafından tasnif edilip kullanı-
ma açılan ve TÜSTAV tarafından saklanan 
DİSK Arşivi’nden DİSK tarihi çalışmasında 
kullanılacak belgelerin kopyaları alındı. 
TÜSTAV DİSK Arşivi koleksiyonunun za-
manla taranan kısımları edinildi. Bu bel-
geler arasında daha önce kullanılan ve bi-
linen belgelerin yanında çok sayıda yeni 
belgeye ve görsel malzemeye ulaşıldı. 
TÜSTAV arşivlerinden ayrıca Kemal Sülker 
ve Nebil Varuy koleksiyonlarından da ya-
rarlanıldı. TÜSTAV’ın elektronik ortamda-
ki süreli yayınlar arşivi, DİSK tarihi kitabı 
çalışmasının önemli kaynaklarından birini 
oluşturdu.

Amsterdam’da faaliyet gösteren Ulusla-
rarası Sosyal Tarih Enstitüsü (USTE) arşiv-
lerinde yer alan DİSK ile ilgili kaynaklar 
DİSK tarihi çalışmasında bir diğer önemli 
kaynağı oluşturdu. Aziz Çelik tarafından 

önceki yıllarda edinilen USTE Kemal Sül-
ker Koleksiyonu’nda eksik kalan belgeler 
Zafer Aydın ve Kıvanç Eliaçık tarafından 
USTE’den edinilerek çalışmada kullanıl-
ması sağlandı. Çalışmaya bir diğer önemli 
arşiv desteği Ceyhun Güler’den geldi. Dok-
tora tezi kapsamında USTE’de ETUC arşiv-
leri üzerinde çalışan Güler, taradığı ETUC 
arşivlerinin bir örneğini DİSK’e vererek, 
DİSK tarihinin özellikle 1980 sonrasındaki 
dava sürecinde yaşanan uluslararası da-
yanışmaya ilişkin çok değerli bir kaynak 
sundu.

Tarih Vakfı arşivleri de DİSK tarihi çalışma-
larında kullanılan önemli kaynaklardan 
biri oldu. Tarih Vakfı ve Kültür Bakanlığı 
tarafından 1990’lı yılarda hazırlanan Tür-
kiye Sendikacılık Ansiklopedisi’nin derle-
diği belge ve bilgiler değerlendirildi. Bu 
kapsamda Çalışma Bakanlığı’nın çürü-
meye yüz tutmuş depolarından alınarak 
kullanılan sendikalara ilişkin dosyalardan 
yararlanıldı. Tarih Vakfı yönetimi ve vakıf 
gönüllüsü Bülent Erdem’in katkılarıyla bu 
dosyalar Tarih Vakfı’na ait olan bulunduk-
ları depodan alınarak vakıf binasına ge-
tirildi ve DİSK ile ilgili belgeler taranarak 
elektronik ortama aktarıldı. 

1960’ların sonundan başlayarak sendika 
ve emek muhabirliği yapan gazeteci Şük-
ran Soner tarafından Tarih Vakfı’na bağış-
lanan kişisel arşivden DİSK ve sendikaların 
çalışmaları ile ilgili olan belgeler taranarak 
tasnif edildi ve kullanıma hazır hale geti-
rildi.

Arşiv derleme çalışmaları sırasında kişisel 
arşivlerde yer alan çok sayıda belgenin aslı 
veya elektronik kopyası edinildi. Bu çer-
çevede Aziz Çelik tarafından daha önceki 
yıllarda edinilen Washington’da kurulu Ge-
orge Meany Memorial Archive’den (GMMA) 
edinilen ve Türk-İş ile ABD sendikaları ara-
sında yapılan DİSK’e ilişkin yazışmalardan 
da yararlanıldı. Faruk Pekin, Can Şafak ve 
Zafer Aydın, ellerinde bulunan DİSK tarihi 
ile ilgili çeşitli arşiv kaynaklarını ve Maden-
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İş Tarihi Çalışma Grubu Derinden Gelen 
Kökler adıyla hazırladıkları Maden-İş tarihi 
kitabıyla ilgili belge ve görsellerin elektro-
nik kopyalarını bizimle paylaştılar.

DİSK tarihi çalışmaları sırasında yoğun bir 
gazete tarama çalışması yapıldı. Elektro-
nik ortamda erişimi olan Cumhuriyet ve 
Milliyet’in yanı sıra Akşam, Hürriyet, Son 
Havadis, Tercüman ve Dünya gazeteleri-
nin DİSK tarihi ile ilgili çeşitli sayıları taran-
dı. Cumhuriyet ve Milliyet arşivlerinden 
çok sayıda kupür indirilip tasnif edildi ve 
kullanıma hazır hale getirildi. 

Milli Kütüphane, Beyazıt Devlet Kütüpha-
nesi ve Taksim’de bulunan Atatürk kü-
tüphanelerinde gazete taramalarının yanı 
sıra DİSK’in 1967-1968 ve 1970 yılarında 
yayımlanan gazeteleri ile diğer mevcudu 
olmayan DİSK yayınlarına ulaşıldı ve ta-
randı.

Eksikleri olan DİSK dergilerinin 1973 yılı ile 
1980 arasında tam koleksiyonu toplandı. 
DİSK ajansları bazı eksikler dışında basılı 
veya elektronik ortamda toplandı. Böy-
lece DİSK’in 1980’e kadar olan en önemli 
basılı malzemelerinden birinden yararlan-
mak mümkün oldu.

Arşiv çalışmalarının en önemli parçaların-
dan biri DİSK defterlerinin dijitalize edil-
mesi oldu. DİSK’in başlangıçtan günümü-
ze bütün Genel Kurul tutanak defterleri 
ile DİSK Yönetim ve Yürütme Kurulu karar 
defterleri ile Onur Kurulu defterleri dijital 
olarak kopyalandı ve dizilerek kullanılabi-
lir hale getirildi. 1970 öncesi DİSK Yönetim 
ve Yürütme Kurulu defterine sıkıyöne-
tim tarafından el konulmuş olması ve bu 
defterin yokluğu 1967-1970 dönemi için 
önemli bir eksiklik oldu. Bu döneme iliş-
kin kararların özgün metinlerine ulaşıla-
madı ama bu eksiklik başka arşiv belgele-
ri ile giderilmeye çalışıldı. Ayrıca dönemin 
çalışma raporları da dijitalize edildi.

DİSK’in mevcut taranmış fotoğraf arşivi 
yanında kişisel arşivlerde yer alan fotoğ-

raflar ile TÜSTAV, USTE ve Cumhuriyet 
gazetesi arşivlerinden DİSK tarihine iliş-
kin yeni fotoğraflara erişildi. Ayrıca üye 
sendikaların elinde bulunan fotoğraf ve 
yayınlardan da yararlanıldı. TÜSTAV, USTE 
ve Cumhuriyet gazetesine fotoğraf konu-
sundaki desteleri için teşekkür ediyoruz.

Arşiv kaynaklarının derlenmesine paralel 
olarak araştırma çalışmaları da yürütüldü. 
Bu çerçevede üye sendikaların tarihleri ve 
DİSK yöneticilerinin biyografileri ve DİSK 
güncesi hazırlandı. Ayrıca DİSK faaliyetle-
rinin (eğitim, araştırma, basın-yayın, hu-
kuk, örgütlenme ve uluslararası ilişkiler) 
dökümü çıkarıldı.

Kitabın Planı ve İçeriği

Yapılan ilk hazırlık ve bilgi derlemelerinin 
ardından DİSK tarihi kitabı üç cilt halinde 
planlandı. 1. cilt DİSK öncesi gelişmele-
ri de ele alacak şekilde 1967 ile 5. Genel 
Kurul’un toplandığı Mayıs 1975 arasındaki 
dönemini kapsadı. Bu dönem DİSK’in ku-
ruluş ve varoluş yıllarıdır. Kitabın 1. cildi 
kendi için dört bölümden oluşuyor. 1. Bö-
lüm DİSK’e Giden Yol başlığını taşıyor ve 
Osmanlı’nın son dönemlerinden 1960’lra 
Türkiye işçisi sınıfının mücadelesinden ke-
sitlere yer veriyor. 2. bölüm DİSK’in Kuru-
luş yıllarını (1966-1967) ele alıyor. Varoluş 
ve Direniş (1967-1970) başlığını taşıyan 3. 
bölüm DİSK’in kuruluşundan 15-16 Haziran 
direnişine kadar olan dönemi kapsıyor. 1. 
Cildin 4. bölümü 12 Mart Döneminde DİSK 
(1971-1975) başlığını taşıyor ve 12 Mart ve 
12 Mart’tan çıkış dönemini ele alıyor. Kita-
bın 2. cildi 1975’te toplanan 5. Genel Kurul-
dan, 1991’e kadar olan dönemi kapsıyor. 
Kitabın 3. cildi ise DİSK’in yeniden çalışma-
larına başladığı 1991 yılı sonundan günü-
müze kadar olan gelişmeleri kapsıyor. DİSK 
tarihi kitabının 1. cildi Şubat 2020’de ya-
yımlandı. Kitabın 2. cildinin yayımlanması 
ise 1 Mayıs 2020 öncesine planlandı. 

Kitabın her cildinde DİSK tarihi tematik 
başlıklar halinde ele alınıyor. Örgütsel ge-
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lişmeler, DİSK politikaları, DİSK’in eylemle-
ri ve DİSK’in faaliyetleri her bölümde yer 
alan tematik başlıklar olarak planladı. Ay-
rıca her bölümde kapsamlı ekler ve DİSK 
güncesi de yer alıyor.

Büyük boy ve görsel malzemenin geniş 
biçimde kullanıldığı kitapta, belgelere ve 
olgulara dayalı nesnel bir anlatım hedef-
lendi. Tarihi gelişmelere, başarılara ve 
eksiklere ayrım gözetmeksizin yer veril-
meye çalışıldı. Bu haliyle DİSK tarihi kitabı 
kurumsal bir yayın olmasına rağmen “res-
mi tarih” niteliği taşımıyor. DİSK tarihinin 
görkemli sayfalarına olduğu kadar, eksik-
lerine ve sorunlarına da yer veriliyor.

Kolektif Bir Çalışma

Yüz binlerce üyenin, binlerce yönetici ve 
temsilcinin yarattığı DİSK tarihi, devasa 
bir olaylar ve gelişmeler yığını demek. Bu 
tarihin yazımı ancak kolektif ve gönüllü 
bir çaba ile mümkün olurdu. DİSK tarihi 
kitabının yazımında ve hazırlanmasında 
çok sayıda akademisyen, araştırmacı ve 
uzmanın büyük katkıları oldu. Kitaba çe-
şitli bölümlerini yazarak katkı verenler ile 
titiz bir redaksiyon ve danışmanlıkla ve 
önerileri ile katkıda bulunanlara teşekkür 
borçluyuz. Editörlüğünü Aziz Çelik’in yü-
rüttüğü kitaba Aziz Çelik, Can Şafak, Sü-
reyya Algül, Zafer Aydın, M. Hakan Koçak, 
Faruk Pekin, Ceyhun Güler, Ergün İşeri, 
Nejat Firuz, Fahrettin Engin Erdoğan, Melih 
Biçer ve Ece Göktürk çeşitli konuları yaza-
rak büyük destek verdiler. Can Şafak ve 
Ergün İşeri tüm metni titiz biçimde oku-
yarak çalışmaya büyük bir editoryal kat-
kı yaptılar. Faruk Pekin, Nejat Firuz, Selim 
Mahmutoğlu, Erden Akbulut ve Mete Sön-
mez önerileriyle kitabın oluşmasına des-
tek verdiler. Kitabın araştırma çalışmala-
rını ve redaksiyonu çalışmalarını yoğun 
ve titiz bir çalışmayla, büyük bir özveriyle 
Deniz Beyazbulut, Zeynep Kandaz ve Me-
liha Kaplan yürüttü. Tasarımını büyük bir 
özenle DİSK Basın Yayın Dairesi uzmanı 
Can Kaya gerçekleştirdi. Kitaba DİSK Genel 

Merkez uzmanları Kıvanç Eliaçık, Tevfik 
Güneş, Necdet Okcan ve Umar Karatepe 
DİSK’in merkezi çalışmaları ile ilgili bölüm-
leri yazarak destek oldular. Kitaba kaynak 
ve belge sağlanması konusunda başta 
TÜSTAV’dan Erden Akbulut ve Bülent Coş-
kungür, Tarih Vakfı’ndan Bülent Erdem’in 
katkılarını anmadan geçmek olmaz. 

EMEK ARAŞTIRMALARI (2016-2019) 
KİTABI

DİSK-AR Emek Araştırmaları kitabı Ey-
lül 2019’da yayımlandı. Çalışma hayatının 
çeşitli sorunlarına ve konularına ilişkin te-
matik araştırmalar hazırlayan DİSK-AR’ın 
2016-2019 arasındaki araştırmalarından 
seçilenlerle oluşan kitap bir başvuru kay-
nağı niteliğinde. DİSK-AR çalışmalarının bir 
kitap olarak yayımlanması araştırmacılar, 
sendika kadroları ve konunun ilgilileri açı-
sından yararlı olacağı fikri ile hazırlandı. 
2016-2019 arasında yapılan çalışmaları 
kapsayan Emek Araştırmaları Kitabı araş-
tırma raporları ile politika belgelerinden 
oluştu. DİSK-AR’ın tematik araştırmalar 
olan sendikalaşma, toplu pazarlık ve grev, 
asgari ücret, 2018-2019 ekonomik krizin-
de emeğin durumu, AKP Hükümetleri dö-
neminde emek, başkanlık rejimi ve emek, 
OHAL uygulamasının emeğe etkileri, ki-
ralık işçilik, emeklilerin durumu ve Tür-
kiye-ILO ilişkileri gibi konuları kapsayan 
araştırmalar ile ekonomik kriz ve taşe-
ron işçilerin kadroya alınması konusunda 
DİSK’in politika önerileri kitapta yer aldı. 

344 sayfalık kitap, bir başvuru kaynağı ni-
teliğinde. 1.500 adet basılan kitap DİSK’in 
yanı sıra, akademik alanda özellikle üni-
versitelerin çalışma ekonomisi ve endüst-
ri ilişkileri bölümleri ve çalışma yaşamı ile 
ilgili diğer bölümlerde çalışan akademis-
yenlere, sendika uzmanlarına, bağımsız 
araştırmacılara ve gazetecilere gönderildi. 
Kitap ayrıca PDF formatında elektronik 
ortamda da erişime açıldı. Emek Araştır-
maları (2016-2019) kitabının editörlüğü-
nü Aziz Çelik yaparken, kitap hazırlığında 
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DİSK-AR’dan Deniz Beyazbulut ve Zeynep 
Kandaz araştırmacı olarak görev aldı. Ki-
taptaki bazı çalışmalara Meliha Kaplan da 
katkıda bulundu.

TÜRKİYE İŞÇİ SINIFININ GÖRÜNÜMÜ 
KİTABI

Türkiye İşçi Sınıfının Görünümü İşçilerin 
Çalışma ve Yaşama Koşulları ile Kanaat 
ve Deneyim ve Tutumları Alan Araş-
tırması başlıklı kitap DİSK-AR tarafından 
2017 yılında gerçekleştirilen Türkiye işçi sı-
nıfı alan araştırmasının ayrıntılı sonuçlarını 
kapsıyor. Kitapta alan araştırma sonuçları 
şu başlıklar altında ele alındı. 1. Bölüm: İş-
çilerin Yaşam Koşulları, 2. Bölüm: İşçilerin 
Çalışma Koşulları, 3. Bölüm: Çalışma Hayatı 
Sorunlarına Bakış, 4. Bölüm: İşçilerin Ça-
lışma Memnuniyeti ve Kanaati, 5. Bölüm: 
Sendikalaşma, Sendikalara ve Sendikal 
Haklara Bakış, 6. Bölüm: Sınıfsal Köken, Sınıf 
Bilinci ve Sınıf Aidiyeti, 7. Bölüm: Ayrımcılık 
ve Toplumsal Cinsiyet ve 8. Bölüm: Sosyal 
Yaşam. 2.000 adet basılan kitap DİSK’in 
yanı sıra akademik alanda özellikle üniver-
sitelerin çalışma ekonomisi ve endüstri iliş-
kileri bölümleri ile çalışma yaşamı ile ilgili 
diğer bölümlerde çalışan akademisyenle-
re, sendika uzmanlarına, bağımsız araştır-
macılara ve gazetecilere gönderildi. Alan 
araştırmasına ilişkin detaylı bilgiler aşağıda 
(4-Türkiye İşçi Sınıfı Alan Araştırması başlı-
ğında) yer almaktadır.

3) DİSK-AR ARAŞTIRMA RAPORLARI

DİSK-AR İŞSİZLİK VE İSTİHDAM 
RAPORLARI

DİSK-AR, 2016-2020 döneminde düzenli 
araştırmalar yanında dönemin öne çıkan 
konularında da araştırma raporları hazır-
ladı. DİSK-AR tarafından önceki çalışma 
döneminde de olduğu gibi aylık işsizlik 
ve istihdam raporlarının hazırlanmasına 
devam edildi. DİSK-AR’ın aylık düzenli ra-
poru olan İşsizlik ve İstihdam Raporu, TÜİK 
Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) ile aynı 

gün yayımlanmaktadır. TÜİK HİA verileri 
yanı sıra SGK ve İŞKUR verilerini de incele-
yen raporda istihdam ve işsizlikte yaşanan 
aylık gelişmeler irdelenmektedir. Rapor 
işsizlik hesaplamalarına alternatif bir bakış 
sunarak geniş tanımlı işsizlik hesaplaması-
na da yer vermektedir. DİSK-AR ülkemizde 
alternatif geniş tanımlı işsizlik hesabını her 
ay düzenli olarak hesaplayarak kamuoyu-
na sunmaktadır. Türkiye’de geniş tanımlı 
(alternatif) işsizlik hesaplaması adeta DİSK-
AR’ın alameti farikası haline gelmiştir.

DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinin analizi 
ile hesaplanan geniş tanımlı işsizlik veri-
leri kamuoyunda ilgiyle karşılanmakta, 
giderek yaygın biçimde başvurulmakta 
ve kullanılmaktadır. İşsizlik ve İstihdam 
Raporları işsizlik türleri ile istihdam ve 
işsizlik sigortası verileri konusunda da 
değerlendirmeler içermekte ve ayrıca za-
man zaman uluslararası karşılaştırmalara 
da yer vermektedir. Elektronik ortamda 
hazırlanan İşsizlik ve İstihdam Raporu her 
ay aralarında gazetecilerin, akademisyen-
lerin, uzmanların ve sendikal kadroların 
yer aldığı binlerce kişiye elektronik posta 
ile yollanmaktadır. Raporlara ayrıca disk.
org.tr adresinde bulunan DİSK-AR sayfa-
sından da elektronik olarak ulaşılabilmek-
tedir. DİSK-AR tarafından dönem boyunca 
toplam 43 adet İşsizlik ve İstihdam raporu 
hazırlanmış olup raporlarımız şunlardır:

2016 İşsizlik ve İstihdam Raporları

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2016, 
Tarih: 16 Mayıs 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2016, 
Tarih: 15 Haziran 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2016, 
Tarih: 16 Temmuz 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2016, 
Tarih: 15 Ağustos 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2016, 
Tarih: 19 Eylül 2016
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İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2016, 
Tarih: 17 Ekim 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2016, 
Tarih: 15 Kasım 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2016, 
Tarih: 15 Aralık 2016

2017 İşsizlik ve İstihdam Raporları

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2017, 
Tarih: 16 Ocak 2017

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2017, 
Tarih: 15 Şubat 2017

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2017, 
Tarih: 15 Mart 2017

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2017, 
Tarih: 15 Nisan 2017

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2016, 
Tarih: 15 Mayıs 2017

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2017, 
Tarih: 15 Haziran 2017

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2017, 
Tarih: 16 Temmuz 2017

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2017, 
Tarih: 15 Ağustos 2017

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2017, 
Tarih: 17 Eylül 2017

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2017, 
Tarih: 16 Ekim 2017

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2017, 
Tarih: 15 Kasım 2017

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2017, 
Tarih: 15 Aralık 2017

2018 İşsizlik ve İstihdam Raporları

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2018, 
Tarih: 15 Ocak 2018

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2018, 
Tarih: 15 Şubat 2018

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2018, 
Tarih: 15 Mart 2018

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2018, 
Tarih: 16 Nisan 2018

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2018, 
Tarih: 16 Mayıs 2018

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2018, 
Tarih: 19 Haziran 2018

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2018, 
Tarih: 16 Temmuz 2018

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2018, 
Tarih: 15 Ağustos 2018

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2018, 
Tarih: 17 Eylül 2018

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2018, 
Tarih: 15 Ekim 2018

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2018, 
Tarih: 15 Kasım 2018

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2018, 
Tarih: 17 Aralık 2018

2019 İşsizlik ve İstihdam Raporları

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2019, 
Tarih: 15 Ocak 2019

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2019, 
Tarih: 15 Şubat 2019

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2019, 
Tarih: 15 Mart 2019

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2019, 
Tarih: 16 Nisan 2019

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2019, 
Tarih: 15 Mayıs 2019

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2019, 
Tarih: 17 Haziran 2019

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2019, 
Tarih: 16 Temmuz 2019

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2019, 
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Tarih: 15 Ağustos 2019

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2019, 
Tarih: 16 Eylül 2019

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2019, 
Tarih: 16 Ekim 2019

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2019, 
Tarih: 15 Kasım 2019

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2019, 
Tarih: 16 Aralık 2019

2020 İşsizlik ve İstihdam Raporları

İşsizlik ve İstihdam Raporu, Dönem: 2019, 
Tarih: 10 Ocak 2020

DİSK-AR ASGARİ ÜCRET 
ARAŞTIRMALARI

DİSK-AR kuruluşundan itibaren asgari 
ücret konusunu hep gündemde tuttu 
ve bu konuda bilimsel çalışmalar hazır-
lamaya özen gösterdi. DİSK’in ilk asgari 
ücret raporu 1969 yılında yayımlandı. 
Daha sonra çeşitli yıllarda asgari ücret 
raporları hazırlandı. 2010’lu yıllarda ise 
asgari ücret raporları düzenli hale geldi. 
DİSK-AR tarafından hazırlanan asgari üc-
ret raporları bir yandan asgari ücrete iliş-
kin bilimsel bir başvuru kaynağı olurken 
öte yandan DİSK’in asgari ücret etrafında 
yürüttüğü kampanya için dayanak oluş-
turmaktadır. 

Bilindiği gibi asgari ücretin belirlenmesi 
sürecinde uluslararası standartlardan enf-
lasyona, milli gelir dağılımından vergilere 
kadar birçok faktör dikkate alınıyor. DİSK-
AR, asgari ücret raporlarında bu faktörleri 
göz önüne alarak hesaplamalar yapıyor. 
Raporlarda yaşam koşulları, gelir dağılı-
mı, maddi yoksunluk, emeğin milli gelir 
dağılımındaki payı, işgücü maliyeti gibi 
unsurları değerlendirerek asgari ücretin 
geçim ücreti olması için bir hesaplama 
yapmaktadır. 

Raporlarda asgari ücretin çeşitli yönleri 

ele alınmakta ve asgari ücret talebi de yer 
almaktadır. Bir basın toplantısı ile kamuo-
yuna sunulan raporlar basında ve kamu-
oyunda geniş ilgi görmektedir.

2016 Asgari Ücret Araştırması

Ücret Asgari, Eşitsizlik Azami başlığını 
taşıyan 2016 yılı Asgari Ücret Raporu 29 
Kasım 2016 tarihinde düzenlenen bir ba-
sın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı. 

2017 asgari ücretinin belirlenmesi ön-
cesinde Hükümet, IMF ve işverenler 
2016’da asgari ücretin çok fazla arttığı, 
2017’de asgari ücret artışının sınırlı kal-
ması yönünde açıklamalar yaptı. Dö-
nemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi 
dünyada en yüksek asgari ücrete sahip 
ülkenin Türkiye olduğunu iddia etti. IMF 
ise enflasyon ile verimlilik artışlarının 
uyumlu olması gerektiğini ileri sürdü. 
2016 Asgari Ücret Raporu bu iddialara 
karşı asgari ücret konusundaki bilimsel 
gerçekleri ortaya koydu.

Raporda asgari ücrete ilişkin şu değerlen-
dirmeler yer aldı:

“Ekim 2016 itibariyle göre tek başına 
yaşayan bir çalışanın aylık minimum 
yaşama maliyeti 1700-1800 TL arasın-
dadır. Bu miktarın 2017 yılı içinde enf-
lasyon oranında artacağı da dikkate 
alınmalıdır. Dahası döviz kurlarındaki 
sıçrama nedeniyle 2017’de enflasyo-
nun da hızlanacağını söylemek keha-
net olmayacaktır. 

2017-2019 Orta Vadeli Programında 
dolar kuru 2017 için 3,18, 2018 için 3,3 
ve 2019 için 3,38 TL olarak öngörülü-
yordu. 2016 Kasım ayı itibariyle dolar 
kurunun 3,45 TL civarına yükseldiği 
düşünülecek olursa bunun 2017’de 
enflasyon üzerinde de çok önemli bir 
etkisi olacağını söylemek mümkündür. 
2017 enflasyonunun resmi beklentinin 
üzerinde olacağını tahmin etmek güç 
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değildir. Dolayısıyla 2016 Kasım ayın-
da 1750 TL civarında olan tek bir işçinin 
asgari yaşam maliyeti 2017’de 2000 
TL’yi rahatlıkla bulacaktır.

Asgari Ücret Tespit Yönetmeliğinde 
yer alan esaslar işçinin ve ailesinin 
insanca yaşamasına yetmemekle bir-
likte, bu yönetmelikteki ilkelere uyul-
ması durumunda dahi 2017 yılı asga-
ri ücretinin en az 2000 TL net olması 
gerekir. Zorunlu BES uygulamasının da 
asgari ücreti aşındıracağı dikkate alın-
dığında 2000 TL net asgari ücret asgari 
bir taleptir.”

2017 Asgari Ücret Araştırması

2017 yılı asgari ücret raporu Asgari Üc-
ret Fedakârlık Ücreti Değildir! başlığıyla 
hazırlandı. Rapor 8 Aralık 2017 tarihinde 
düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyu-
na sunuldu.

Dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Jülide Sarıeroğlu’nun işçi ve işveren-
lerden “fedakârlık” istemi üzerine, DİSK-
AR raporu asgari ücretin fedakârlık ücreti 
olmadığını vurgulayan bir başlık ve içerik-
le hazırladı.

DİSK asgari ücretin fedakârlık konusunun 
olamayacağı yönünde kampanya ve et-
kinlikler düzenledi. DİSK-AR 2017 asgari 
ücret raporunda, iddia edilenin aksine, 
Türkiye’nin en düşük asgari ücretli ülke-
ler arasında yer aldığını, asgari ücretin 
milli gelir artışının yüzde 30 gerisinde 
kaldığını, enflasyona ve dolara yenildiği-
ni saptadı. DİSK-AR 2017’de asgari ücretin 
geçim ücreti olması, enflasyon ve dolara 
ezilmemesi, milli gelir artışından yararlan-
dırılması için asgari ücretin net 2300 TL 
olmasını gerektiğini açıkladı. 

2018 Asgari Ücret Araştırması

DİSK-AR’ın 3 Aralık 2018’de asgari ücret 
araştırmasını Yaşanabilir Ücret Yaşa-
nabilir Memleket başlığıyla yayımlandı. 

DİSK, 3 Aralık 2018’de yaptığı basın top-
lantısında DİSK-AR’ın asgari ücret rapo-
runun sonuçlarını paylaştı. Asgari ücret 
raporunda, Türkiye’de asgari ücretin mil-
yonların meselesi olduğunu ve uluslara-
rası standartlara uyulmadığını belirtildi. 
DİSK-AR, 2018 raporunda 10 milyon işçinin 
asgari ücret civarında ücretle çalıştığını, 1 
milyon 800 bin işçinin ise asgari ücret al-
tında ücret aldığını saptadı ve Türkiye’de 
toplu pazarlık kapsamının düşük olmasını 
eleştirdi. Asgari ücrette toplumsal cinsiyet 
eşitliği bu dönemde özellikle vurguladı. 
Kadınların yoğun olduğu sektörlerde or-
talama kazancın erkeklerden daha düşük 
olduğu açıklandı. DİSK-AR 2019 yılı için as-
gari ücret talebini 2800 TL olarak saptadı.

2019 Asgari Ücret Araştırması

2019 yılı asgari ücret raporu İnsan Onu-
runa Yaraşır Asgari Ücret başlığıyla ha-
zırlandı. Rapor 3 Aralık 2019 tarihinde dü-
zenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna 
sunuldu.

Bilindiği gibi Yeni Ekonomi Programı (YEP) 
adı verilen 2020-2022 Orta Vadeli Prog-
ramda “Kamunun yönlendirdiği bazı fiyat 
ve ücretlerde geçmiş enflasyon yerine 
YEP enflasyon hedeflerine göre ayarlama-
lar yapılacak, böylece enflasyonda atalet 
etkisi sınırlandırılacaktır” hedefine yer 
verilmişti. Aynı şekilde Uluslararası Para 
Fonu da 23 Eylül 2019’da yaptığı açıkla-
mada “Geriye dönük enflasyona dayalı 
ücret saptama sistemi ortadan kaldırıla-
rak, asgari ücret artışı hedeflenen enflas-
yon ve verimliğe paralel saptanarak, işgü-
cü piyasası esnekliği sağlanmalı” demişti. 
Asgari ücret raporunda bu iddialara ilişkin 
karşı değerlendirmeler yer aldı.

2019 asgari ücret raporu Türkiye’de eko-
nomik kriz etkilerinin derinden yaşan-
dığı, geniş tanımlı işsizliğin 7 milyonu 
aştığı, alım gücünün düştüğü, gelir dağı-
lımının bozulduğu koşullarda yayımlandı. 
2019’un asgari ücret raporunda dikkat 
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çeken nokta, asgari ücretin giderek orta-
lama ücrete dönüştüğü saptaması oldu. 

Raporda 2020 yılı için saptanacak asgari 
ücrette dikkate alınması gereken ölçütler 
şöyle vurgulandı:

“Birinci Yöntem (Yoksulluk Sınırına 
Göre Asgari Ücret-Geçim Ücreti): Asgari 
ücret kuşkusuz geçim ücreti olmalıdır. 
DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf 
Araştırmaları Merkezi (BİSAM) düzenli 
olarak yoksulluk sınırını hesaplamak-
tadır. Buna göre Ekim 2019 itibariyle 
dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 7 
bin 92 TL’dir. Benzer şekilde Asgari Üc-
ret Tespit Komisyonuna katılan Türk-İş 
de yoksulluk sınırını hesaplamaktadır. 
Türk-İş Ekim 2018 için yoksulluk sınırını 
6 bin 850 TL olarak açıklamıştır. Ailede 
iki kişinin çalıştığı varsayımı ile asgari 
ücret yoksulluk sınırının yarısından az 
olmamalıdır. DİSK ve Türk-İş’in yoksul-
luk sınırı verilerinin ortalamasının yarı-
sı esas alındığında 3 bin 485 TL altında 
asgari ücret yoksulluk sınırı altında 
kalmak anlamına gelecektir. 

İkinci Yöntem (Kişi Başına Milli Gelir Ar-
tışına Göre Asgari Ücret Artışı): Yuka-
rıda da açıkladığımız gibi asgari ücret 
1999 yılından bu yana milli gelirden 
düzenli pay alsaydı 2019 yılı için brüt 
2 bin 558 değil TL değil brüt 2 bin 900 
TL olması gerekirdi. Bu ise 2019’da 2 
bin 20 değil 2 bin 320 TL civarında net 
asgari ücret anlamına geliyordu. Cum-
hurbaşkanlığı 2020 Yıllık Programına 
göre 2020 yılı için Kişi Başına GSYH he-
defi 58 bin 428 TL’dir. Bu durumda as-
gari ücretin en az kişi başına milli gelir 
oranında artması için brüt 3 bin 250 TL 
(şu anki kesintilerle net 2 bin 600 TL) 
olarak saptanması gerekir.

İki Yöntemin Ortalaması: Asgari ücre-
tin geçim ücreti olabilmesi için yakla-
şık 3 bin 500 TL, kişi başına milli gelir 
artışına göre artırılması durumunda 

yaklaşık 2 bin 600 TL civarında olması 
gerekir. İki ayrı asgari ücret hesabının 
ortalaması net 3 bin 200 TL civarında-
dır. Bu nedenle 2020 yılı için 3 bin 200 
TL civarındaki asgari ücret talebi ger-
çekçi olacaktır.”

DİSK-AR SENDİKALAŞMA VE TOPLU 
PAZARLIK ARAŞTIRMALARI

DİSK-AR’ın düzenli araştırmalarından bir 
diğeri sendikalaşma ve toplu pazarlık 
araştırmalarıdır. Sendikalaşma, toplu pa-
zarlık ve toplu iş uyuşmazlıklarına ilişkin 
gelişmelerin değerlendirildiği raporlar 6 
aylık veya yıllık olarak yayımlanmaktadır.

Bilindiği gibi 6356 sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince işçi 
sendikalarının üye sayılarına ilişkin istatis-
tikler ocak ve temmuz aylarında yayımla-
nıyor. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı (eski Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı) yıllık çalışma hayatı 
istatistikleri yayımlamaktadır. DİSK-AR bu 
kaynaklardan yararlanarak sendikalaşma 
ve toplu pazarlıkta yaşanan gelişmelerle 
bu çalışma döneminde dört ayrı araştır-
ma hazırladı. Kamuoyuna dönük olarak 
hazırlanan bu raporlar yanında örgüte 
dönük olarak iç raporlar da hazırlandı. 
Bu raporlarda DİSK’in ve üye sendikaların 
sendikalaşma ve toplu pazarlık açısından 
durumu ayrıntılı olarak ele alındı ve özel-
likle örgütlenme konusunda değerlendir-
meler sunuldu.

2016 Temmuz Dönemi

2016 Temmuz dönemi verilerini değerlen-
diren Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşme-
si Raporu (Ağustos 2016) 2 Ağustos 2016 
tarihinde kamuoyuna sunuldu.

2016 dönemi sendikalaşma ve toplu iş 
sözleşmesi raporunda ön plana çıkarılan 
sendikalaşma oranlarının yapay olduğu 
açıklandı. Sigortalı işçileri esas alan resmi 
sendikalaşma oranı yüzde 11,5 iken kayıt 
dışı işçileri hesaba kattığımızda bu oranın 
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yüzde 9,7’ye gerilediği görüldü. Toplu iş 
sözleşmesi kapsamı oranları açısından ise 
durumun daha da vahim olduğu tespit 
edildi. İşçilerin sadece yüzde 7’sinin top-
lu iş sözleşmesi kapsamında olduğu, özel 
sektörde ise toplu iş sözleşmesi kapsamı-
nın yüzde 4,6 olduğu ortaya konuldu. Bu 
tablo karşısında Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından açıklanan 
yüzde 11,5’lik sendikalaşma oranının, fiili 
durumu yansıtmayan yapay bir sendika-
laşma oranı olduğu vurgulandı. Raporda 
özetle şu değerlendirmelere yer verildi:

l Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
(ÇSGB) tarafından yüzde 11,5 olarak açık-
lanan sendikalaşma oranı gerçek durumu 
yansıtmıyor.

l Kayıt dışı işçileri de kapsayan fiili sendi-
kalaşma oranı yüzde 9,7, toplu iş sözleş-
mesi kapsamı yüzde 7, özel sektörde top-
lu iş sözleşmesi kapsamı ise yüzde 4,6’dır.

l 2012-2016 arasında sendikalı işçi sayısı 
1 milyondan 1,5 milyona çıkmış olmasına 
karşın, sendikalı işçilerin yaklaşık 500 bini 
toplu iş sözleşmesinden yararlanamıyor.

l 2013, 2014 ve 2015 yıllarında hızla ar-
tan sendikalı işçi sayısı, 2016 Temmuz 
ayında durma eğilimine girdi.

l Sendikalaşmanın en düşük olduğu iş-
kolları yüzde 2,6 ile inşaat, yüzde 3,4 ile 
turizm ve yüzde 4,9 ile büro işkoludur.

l Erkek işçilerde sendikalaşma oranı yüz-
de 13 iken, kadın işçilerde yüzde 7’dir.

l İstanbul sendikalaşmanın en düşük ol-
duğu iller arasına yer alıyor.

2017 Ocak Dönemi

29 Ocak 2017 tarihli Resmî Gazete’de ya-
yımlanan ÇSGB işçi sendikaları istatistik-
lerini değerlendiren 31 Ocak 2017 tarihli 
raporda şu değerlendirmelere yer verildi:

“Ocak 2017 istatistiğine göre sendikalı 

işçi sayısı 1 milyon 546 bin 565’dir. Si-
gortalı işçi sayısı ise 12 milyon 699 bin 
179’dur. Böylece sigortalı işçilerin sen-
dikalaşma oranı yüzde 12,1 olmakta-
dır. Ancak bu oran kayıt dışı çalışanları 
kapsamadığı için hatalıdır. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) sendi-
kalaşma oranını üye sayılarını Sosyal 
Güvenlik Kurumu’na (SGK) kayıtlı olan 
işçi sayısına bölerek bulmaktadır. Bu 
oran ILO tarafından kullanılan yönte-
me uyumsuzdur ve iki nedenle hata-
lıdır. Birincisi kayıt dışı işçiler hesaba 
katılmadığı için sendikalaşma oranı fiili 
durumdan daha yüksek çıkmaktadır. 
Öte yandan bu oran toplu iş sözleşme-
si kapsamındaki sendikalı işçi sayısını 
yansıtmamaktadır.”

2017 Temmuz Dönemi

DİSK-AR’ın Sendikalaşma ve Toplu İş 
Sözleşmesi Raporu (2013-2017) 10 Ağus-
tos 2017’de kamuoyuna açıklandı. Rapo-
run başlığı “Türkiye’de işçiler sendikasız, 
sendikalı işçiler toplu sözleşmesiz!” şeklin-
deydi. 19 sayfalık raporda şu değerlendir-
meler yer aldı.

l Resmi sendikalaşma oranı yüzde 12 
olarak açıklanmasına rağmen, fiili durum 
daha da iç karartıcı.

l Kayıt dışı işçileri de kapsayan fiili sendi-
kalaşma oranı yüzde 10. 

l Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçi 
oranı genelde yüzde 7,3, özel sektörde ise 
sadece yüzde 5,5.

l İşçilerin yüzde 90’ı sendikasız, yüzde 
95’i toplu iş sözleşmesiz. 

l Sendikalı işçilerin yaklaşık üçte biri top-
lu iş sözleşmesi kapsamı dışında.

l 2013-2017 arasında sendikalı işçi sayısı 
1 milyondan 1,6 milyona çıkmasına rağ-
men, sendika üyesi işçilerin yaklaşık 450 
bini toplu iş sözleşmesinden yararlanamı-
yor. 
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l Sendikalaşmada yaşanan artışın temel 
nedeni kamu taşeron işçilerin sendikalaş-
ması, ancak büyük bölümü toplu iş söz-
leşmesi kapsamında değil.

l Sendikalaşmanın en düşük olduğu iş-
kolları yüzde 2,9 ile inşaat, yüzde 3,4 ile 
turizm ve yüzde 5,1 ile büro işkolu.

l Erkek işçilerde sendikalaşma oranı yüz-
de 13 iken, kadın işçilerde yüzde 8’dir.

l İstanbul yüzde 7,8 sendikalaşma oranı 
ile 81 il içinde 76. sırada.

2019 Ocak Dönemi

DİSK-AR’ın Türkiye’de Sendikalaşma, 
Toplu İş Sözleşmesi Kapsamı ve Grev-
ler adlı araştırması 27 Şubat 2019’da ka-
muoyuna sunuldu. 36 sayfalık raporda 
Türkiye’de sendikalaşma, toplu iş sözleş-
meleri ve grevlere ilişkin veriler ayrıntılı ve 
uluslararası karşılaştırmalı olarak ele alındı. 
Raporda sendikalı ve toplu iş sözleşmesi 
kapsamındaki işçilerin oranının düşüklüğü 
yanı sıra yeni sendika üyelerinin dağılımın-
daki dengesizlik ile grevlerin dibe vurması 
ile ilgili veriler dikkat çekiciydi. Kapsamlı 
raporda şu saptamalar yer aldı:

“İşçilerin yüzde 90’ı sendikasız: 
Türkiye’de toplam 16 milyon 254 bin 
işçinin 14 milyon 395 bini herhangi bir 
sendikaya üye değildir. Kayıt dışı işçi-
ler dahil edildiğinde ise fiili sendikalaş-
ma oranı yüzde 11,4’tür. 

İşçilerin yüzde 93’ü toplu iş sözleşme-
si kapsamında değil: Türkiye’de top-
lam 16 milyon 254 bin işçinin sadece 
1 milyon 132 bini toplu iş sözleşme-
sinden yararlanıyor. İşçilerin yüzde 
93’ü toplu iş sözleşmesi kapsamı dı-
şındadır. Toplu iş sözleşmesi kapsa-
mı dışındaki işçi sayısı 15 milyon 122 
bindir. Toplu iş sözleşmesi kapsama 
oranı sadece yüzde 7’dir.

Sendika üyesi işçiler de toplu iş sözleş-
mesiz: Ocak 2019 tarihli bakanlık veri-

lerine göre 1 milyon 859 bin sendika 
üyesi olarak gözükse de bunların 727 
bini (yüzde 39’u) toplu iş sözleşme-
si kapsamında değildir. Toplu iş söz-
leşmesinden yararlanan üye sayısı 1 
milyon 132 bindir. 727 bin işçi sendika 
üyesi olduğu halde toplu iş sözleşme-
sinden yararlanamamaktadır. 

Türkiye toplu iş sözleşmesi kapsamı ve 
sendikalaşma açısından OECD sonun-
cusu: AB ülkelerinde TİS kapsamı ge-
nellikle yüzde 50’nin üzerindedir. Toplu 
iş sözleşmesi kapsamı Avusturya’da 
yüzde 98, Belçika’da yüzde 96, Yu-
nanistan ve İsveç’te yüzde 90’dır. TİS 
kapsamının en düşük olduğu ülkeler 
yüzde 12,5 ile Meksika, yüzde 12 ile 
ABD, yüzde 11,8 ile Kore, yüzde 7,1 ile 
Litvanya ve yüzde 7 ile Türkiye’dir.

Sendika üyeliğindeki artışın nedeni 
taşeron işçilerin ve kamu işçilerin ör-
gütlenmesidir: Sendikalaşmada 2013-
2019 arası yaşanan yaklaşık 850 bin 
kişilik artışın temel nedeni kamu ta-
şeron işçilerinin sendikalaşmasının ko-
laylaştırılmış olmasıdır. 

Yeni sendika üyelerinin dağılımında bü-
yük bir dengesizlik söz konusu: 2013 ve 
2019 arasında sendika üyeliğinde 857 
binlik artış yaşandı. 857 bin işçinin 517 
bini Hak-İş’e, 266 bini Türk-İş’e, 71 bini 
DİSK’e üye sendikalara üye olmuştur. 
Bu tablo Hak-İş’in kamu taşeron işçile-
rinin ve kamu işçilerinin sendikalaşması 
sırasında siyasal iktidar tarafından ko-
runup kolladığını göstermektedir. 

İşkollarına göre sendikalaşma: İnşaat, 
turizm ve büro işkolu en düşük sen-
dikalaşma oranına sahip işkollarıdır. 
2018’de en fazla iş cinayetlerinin ya-
şandığı inşaat işkolunda ise sendika-
sızlaşma devam etmektedir. En fazla 
sendikalaşma oranına sahip ilk üç iş-
kolu, genel işler, savunma ve güvenlik 
ve banka, finans ve sigortadır. 
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Kadınlar erkeklere göre daha az sen-
dikalı: Kadınların sendikalaşma ora-
nı kayıtdışı işçiler dahil yüzde 6,7’ye 
düşmektedir. Toplam işçilerin yüzde 
27,6’sı kadınlardan oluşurken, kadın 
sendika üyeleri toplam sendika üye-
lerinin yalnızca yüzde 19’unu oluştur-
maktadır. Toplam işçilerin yüzde 72,4’ü 
erkek olmasına karşılık toplam sendi-
ka üyelerinin yüzde 81’i erkeklerden 
oluşmaktadır.

Yüksek Hakem Kurulu tarafından ba-
ğıtlanan toplu sözleşmelerde patlama: 
Kamu taşeron işçilerinin sendikalaş-
masından sonra artış gösteren Yüksek 
Hakem Kurulu tarafından bağıtlanan 
toplu sözleşmeler giderek artmakta-
dır. Kamu işveren sendikalarının kamu 
taşeron işçilerinin toplu pazarlıklarını 
yürütmekten kaçınması nedeniyle bu 
uyuşmazlıklar Yüksek Hakem Kurulu 
tarafından sonuçlandırıldı. 2011’de sa-
dece 27 bin, 2012’de 20 bin, 2013’te 41 
bin, 2014’te 14 bin ve 2015’te 35 bin 
işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmeleri-
ni bağıtlayan Yüksek hakem Kurulu 
2016’da büyük bir sıçramayla 182 bin, 
2017’de ise 287 bin işçinin toplu iş söz-
leşmesi bağıtlandı. 

Grevler dibe vurdu: 1984- 1995 ara-
sında yıllık ortalama greve katılan işçi 
sayısı 60 bin civarında iken, bu sayı 
1995-2000 yılları arasında 9 bin civarı-
na, 2000’lı yıllarda a ise 5 bin civarına 
geriledi. 2003 yılında itibaren ise grevi 
ertelenen (yasaklanan) işçi sayısı 193 
bin oldu.”

OHAL RAPORLARI

15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen kan-
lı darbe girişiminin ardından ilan edilen 
Olağanüstü Hal (OHAL) yaklaşık iki yıl bo-
yunca yürürlükte kaldı. OHAL ülkemizde 
siyasal hak ve özgürlükler açısından oldu-
ğu kadar çalışma yaşamında da önemli 
sonuçlar doğurdu. DİSK-AR, hazırladığı iki 

ayrı araştırma ile OHAL’in çalışma yaşa-
mına ilişkin sonuçlarını kapsamlı biçimde 
ortaya koydu.

2017 OHAL Raporu

Olağanüstü Hal ve Çalışma Yaşamı: 
OHAL Emeğe Zararlıdır başlığıyla hazırla-
nan rapor 20 Temmuz 2017’de kamuoyu-
na sunuldu. 

Raporda “Olağanüstü Hal Anayasa’da ta-
nımlanmış ve sınırları çizilmiş bir olağa-
nüstü hukuk rejimidir. OHAL adı üstünde 
olağanüstü bir uygulamadır ancak hukuk-
suz, keyfi, kalıcı ve sınırları belirsiz bir rejim 
değildir. Her şeyden önce OHAL rejiminin 
anayasal ve yasal sınırları olan kendine 
özgü bir hukuk rejimi olduğunun altını 
çizmek gerekir. OHAL sırasında uyulması 
zorunlu anayasal ve uluslararası kurallar 
söz konusudur. Ancak bir yıllık OHAL uygu-
laması göstermiştir ki, hiçbir anayasal sını-
ra uymayan, hiçbir yargısal denetime tabi 
olmayan bir rejim ile yüz yüzeyiz. Hükü-
met OHAL’in anayasal sınırlarına riayet et-
memekte ve ülkeyi her biri birer Anayasa 
Hükmünde Kararname’ye dönüşen KHK’ler 
ile yönetmektedir. OHAL adı üzerinde ola-
ğanüstü ve geçici bir rejimdir ve anayasal 
ve yasal kısıtlamalara tabidir. OHAL rejimi-
nin sınırları siyasal iktidar tarafından keyfi 
olarak belirlenemez” saptaması yer aldı. 
Raporda KHK’lerin Anayasa Hükmünde 
Kararname’ye dönüştüğü vurgulandı.

Raporda yer alan değerlendirmeye göre 
OHAL döneminde en yaygın ve kapsamlı 
ihlal edilen hak çalışma hakkıdır. “Yüz bini 
aşan kamu görevlisi somut bir delile da-
yanmadan, savunma hakkı tanınmadan 
ve adil yargılanma yolları tıkanarak kamu 
görevinden çıkarılmış, sadece kamu gö-
revinden çıkarılmakla kalınmamış, ihraç 
edilenler damgalanmış, suçlu ilan edilmiş, 
emekli ikramiyelerinden mahrum bırakı-
lanlar olmuş, pek çoğunun özel sektörde 
de iş bulmasını engelleyici uygulamalar 
söz konusu olmuştur. Ayrıca ihraç edi-
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lenlerin pasaportlarına el konularak se-
yahat özgürlükleri ve bir başka ülkede 
çalışma hakları da ortadan kaldırılmıştır. 
İhraç edilenler yandaş bazı gazetecilerce 
utanmazca ‘sivil ölüm’ olarak adlandırılan 
uygulamaya maruz bırakılmıştır.”

Raporda OHAL döneminde ihlal edilen işçi 
ve sendika haklarına ilişkin geniş bir dö-
küm yer almıştır.

2018 OHAL Raporu

OHAL’in İki Yılının ve Başkanlık Rejimi-
nin Çalışma Hayatına Etkileri: OHAL ve 
Başkanlık Emeğe Zararlıdır başlıklı rapor, 
21 Temmuz 2018’de kamuoyuna sunul-
du. 38 sayfalık raporda hem OHAL uygu-
lamasının iki yılı hem de uygulanmaya 
başlanan yeni başkanlık rejiminin çalışma 
hayatına ilişkin sonuçları ele alındı. Rapor-
da şu saptamaya yer verildi: 

“20 Temmuz 2016’da ilan edilen ve 7 
kez uzatılan OHAL iki yıl sonra 19 Tem-
muz 2018’de kaldırıldı. Ancak OHAL’in 
kaldırılması demokratik hukuk devleti-
ne geçilmesi ve normalleşme anlamı-
na gelmiyor. 

Gerek OHAL’in kalıcılaşmasını sağlaya-
cak yasa değişiklikleri ve gerekse 24 
Haziran 2018 seçimleri sonrası uygu-
lanmaya başlanan otoriter başkanlık 
rejimi nedeniyle hukuka ve demokra-
siye dönük ağır hak ihlallerinin devam 
edeceğini ve Türkiye’nin hızla otoriter 
ve tekçi (monokratik) bir rejime sürük-
lendiği söylemek mümkün.”

Raporda şu değerlendirmelere yer veril-
miştir: 

“21 Temmuz 2016-8 Temmuz 2018 
arasındaki iki yıllık OHAL döneminde 
herhangi bir somut gerekçe ya da ka-
nıt sunulmadan Kanun Hükmünde Ka-
rarnameler yoluyla 135 bin 856 kamu 
görevlisi ihraç edildi. Kamu kurumla-
rının, KHK ile ihraç edilenler dışında iş 
sözleşmesini feshetme, sözleşme ye-

nilememe, yeniden atamama, disiplin 
soruşturması vb. yollarla yaptığı işten 
çıkarmalar bu sayıya dahil değildir. 
135 binden fazla kamu görevlisi somut 
bir delile dayanmadan, savunma hakkı 
tanınmadan ve adil yargılanma yolları 
tıkanarak kamu görevinden çıkarılmış, 
sadece kamu görevinden çıkarılmakla 
kalınmamış, ihraç edilenler damgalan-
mış, suçlu ilan edilmiş, emekli ikrami-
yelerinden mahrum bırakılanlar ol-
muş, pek çoğunun özel sektörde de iş 
bulmasını engelleyici uygulamalar söz 
konusu olmuştur. Ayrıca ihraç edilen-
lerin pasaportlarına el konularak se-
yahat özgürlükleri ve bir başka ülkede 
çalışma hakları da ortadan kaldırılmış-
tır. Dahası ihraç edilen kamu görevlile-
rinin yakınları da hukuksuz işlemlerle 
karşı karşıya kalmıştır.”

Raporun ikinci bölümünde başkanlık re-
jiminin çalışma hayatına olası etkileri şu 
şekilde sıralandı: 

l Yeni rejimde Cumhurbaşkanı (CB) 
çalışma hayatı dahil pek çok konuda 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK), CB 
Yönetmeliği ve CB Kararı ile tek başına 
düzenleme yapabilecek.

l Yürütmeyle ilgili konularda artık tek 
başına karar alabilecek olan CB, devletin 
örgütsel yapısını istediği gibi değiştirebi-
lecek.

l CB’nin istediği bakanlığı kurma, bakan-
lık teşkilat yapısını değiştirme, istediği 
devlet kurumunu cumhurbaşkanlığına 
bağlama yetkisi var.

l CB, bakanları tek başına atayabilecek 
ve görevden alacak. Bakanlar hakkında 
Meclis’in ciddi bir denetim yetkisi yok. 
Gensoru mekanizması yok.

l TBMM’nin bazı yetkilerini CBK ile kulla-
nabilecek olan CB çalışma hayatını ilgilen-
diren konularda da düzenleme yapabile-
cek ve karar alabilecek.
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l Kendisini ve işlemlerini denetleyecek 
yargı organlarının üyelerinin de önemli bir 
bölümünü atayacak olan CB yasama ve 
yargı erki üzerinde de geniş bir vesayete 
sahip olacak.

l CB temel hak ve özgürlükler, kişisel 
ve siyasal haklar dışında kalan çok sayı-
da konuda geniş yetkilere sahip. Ancak 
OHAL’de temel hak ve özgürlüklere de 
müdahale edebilecek.

l CB, tek başına olağanüstü hâl ilan ede-
bilecek ve OHAL döneminde çıkaracağı 
kararnamelerde hiçbir sınırlama olma-
yacak.

l CB asgari ücret tespit komisyonunun 
yapısını istediği gibi değiştirebilecek.

l CB işsizlik sigortası kaynaklarının kulla-
nımında geniş yetkilere sahip olacak.

l CB, vergi ve harçların kanunlarda öngö-
rülen alt ve üst sınırlar arasında artırılması 
konusunda tek başına yetkili olacak.

l CB grev yasaklarına karar verebilecek 
ve grevleri tek başına erteleyebilecek.

l Devlet Denetleme Kurulu’na sendikala-
rı, meslek odaları ve dernekleri inceleme, 
soruşturma ve yöneticilerini görevden 
uzaklaştırma yetkisi verilmiştir.

l Sosyal Güvenlik Kurumu’nu Sayıştay 
denetiminde çıkarmayı hedefleyen dü-
zenleme yapılmıştır.

BAŞKANLIK VE PARLAMENTER 
REJİMLERDE İŞÇİ HAKLARI VE 
İNSANİ GELİŞME RAPORU (2017)

Başkanlık İşçiye Zararlıdır: Başkanlık ve 
Parlamenter Rejimlerde İşçi Hakları ve 
İnsani Gelişme başlıklı DİSK-AR raporu 6 
Şubat 2017’de düzenlenen bir basın top-
lantısı ile kamuoyuna sunuldu. 19 sayfa-
lık raporda Nisan 2017’de yapılacak olan 
başkanlık rejimine ilişkin referandum 
öncesi kamuoyunun bilgilendirilmesi ve 
başkanlık rejimi ile parlamenter rejimlerin 

işçi hakları açısından karşılaştırılması ya-
pıldı. Raporda şu saptamalara yer verildi:

l Başkanlık rejimine sahip ülkelerde te-
mel işçi hakları ve sendikal haklar daha 
yoğun biçimde ihlal ediliyor.

l Sendikal hakların en güvencede olduğu 
ülkelerin yüzde 84’ü parlamenter rejime 
sahip ülkeler.

l Sendikal hakların en ağır biçimde ihlal 
edildiği ülkelerin yüzde 71’i başkanlık ve 
yarı başkanlık rejimine sahip.

l Başkanlık rejiminde sendikalaşma ve 
toplu sözleşme kapsamı parlamenter reji-
me göre çok daha düşüktür.

l Parlamenter rejimlerde ortalama sen-
dikalaşma oranı yüzde 29 iken, başkanlık 
rejimlerinde yüzde 12 düzeyinde. 

l Parlamenter rejimlerde toplu sözleşme 
kapsamı yüzde 48 iken, başkanlık rejim-
lerinde yüzde 27’dir.

l Başkanlık rejiminde işçiler daha uzun 
çalışıyor ve “iş kazaları” sonucu daha çok 
ölüyor.

l Başkanlık rejimlerinde ortalama çalış-
ma süresi 42,5 saat iken, parlamenter re-
jimlerde 37,6 saattir.

l Başkanlık rejimlerinde ölümlü iş kazası 
oranları parlamenter rejimlerin iki katın-
dan fazladır.

l Başkanlık rejimlerinde 100 bin işçide 
ölümlü iş kazası oranı 5,2 iken, parlamen-
tere rejimlerde bu oran 2,4’e düşüyor. 

l Başkanlık rejimlerinin insani gelişme 
karnesi zayıf. Çok yüksek insani gelişme 
grubundaki ülkelerin yüzde 82’si parla-
menter rejime sahip.

l Düşük insani gelişme grubundaki ülke-
lerin yüzde 88’inde başkanlık ve yarı baş-
kanlık rejimi var.
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l Başkanlık rejimlerinde ortalama ömür 
daha kısa. Parlamenter rejimlerde doğuş-
ta ortalama ömür beklentisi 76 iken, baş-
kanlık rejimlerinde 67’dir.

l Başkanlık rejimleri gelir dağılımı açısın-
dan daha eşitsizdir: Başkanlık rejimlerinde 
en yoksul yüzde 20 ile en zengin yüzde 
20 arasındaki fark 10 kat iken, parlamen-
ter rejimlerde bu fark 6,7 kata düşüyor.

l Başkanlık rejimleri toplumsal cinsiyet 
açısından da daha eşitsizdir. Başkanlık 
rejimlerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği 
endeksi iki kat daha yüksek.

KRİZDE EMEĞİN DURUMU RAPORU 
(2019)

Krizde Emeğin Durumu Raporu: Ekono-
mik Krizin İşçi Sınıfına ve Çalışma Yaşamı-
na Etkileri Araştırması-1 başlıklı DİSK-AR 
raporu 8 Şubat 2019 tarihinde kamuoyuna 
sunuldu. 2018 Ağustos ayında başlayan 
krizin çalışma hayatı üzerindeki etkilerini 
ele alan rapor 47 sayfadan oluşmaktaydı. 

Araştırma kriz döneminde çalışma yaşamı 
ve işçi sınıfına ilişkin verileri derli toplu ve 
bir arada sunmayı ve yorumlamayı he-
defliyordu. Kriz araştırması ekonomideki 
temel gelişmelerden işgücü, istihdam ve 
işsizlikteki gelişmelere, sosyal güvenlikten 
bölüşüm ilişkilerine kadar çalışma yaşamı 
ve işçi sınıfına ilişkin kapsamlı bir kriz dö-
nemi tablosu sunmayı planladı. Raporda 
krize ilişkin kapsamlı değerlendirmelere 
yer verildi ve şu saptamalar yapıldı:

“2018’in sonbahar aylarındaki geliş-
meler ekonomik krizin varlığını sakla-
namaz biçimde ortaya serdi. Başlan-
gıçta krizin varlığını kabullenilmeyen 
tutumlara rağmen, ekonomik kriz her 
yönüyle kendini ortaya koydu. Siya-
sal iktidar tarafından yapılan iyimser 
açıklamalara rağmen, krizin 2019’da 
da devam edeceği ve asıl etkilerini 
ise önümüzdeki aylarda göstereceğini 
söylemek mümkündür. 

Ekonomik kriz önce bir döviz krizi ola-
rak başladı. ABD doları 6,5 TL’yi, Avro 
7,5 TL’yi aştı. Ardından yükselen fa-
izler, yükselen fiyatlar, sanayi üre-
timinin daralması, tırmanan işsizlik, 
talebin azalması ve konut satışlarının 
düşüşüyle birlikte yoğunlaştı. Döviz 
krizi, ekonomik krizi tetikleyici rol oy-
nadı. Bu durum dövizle borçlanan işlet-
melerin yükünü artırdı. Yükselen döviz 
fiyatları nedeniyle kredi faizleri yük-
seldi. Sonuçta enflasyon ve işsizlikte 
patlama yaşandı. Yükselen enflasyon 
ve baskılanan ücretler alım gücünü ve 
talebi düşürdü. 

Enflasyon hem tüketici hem de üretici 
fiyatları açısından patladı. TÜFE yüzde 
25’i ÜFE yüzde 45’i aştı. Yıl sonu enf-
lasyonunu düşük tutmak amacıyla, 
bazı ürünlerde KDV ve özel tüketim 
vergilerinin düşürülmesi, ‘enflasyonla 
topyekûn mücadele’ adı altında dü-
zenlenen indirim kampanyaları, AVM 
ve marketlere dönük hamasi söy-
lemler gündeme geldi. Sonuçta TÜFE 
yıl sonu itibariyle yüzde 20’ye doğru 
çekilse de bunun kalıcı olmadığı Ocak 
2019 enflasyonunda görüldü. Fiyat-
lar tekrar artmaya başladı ve gıda 
enflasyonu yüzde 30’un üzerine çıktı. 
2018’de doğalgaz yüzde 31, elektrik fi-
yatları ise yüzde 45 oranında arttı. 

TL’deki sert değer kaybı ve enflasyon-
da hızlı yükselişin ardından gelen faiz 
artırımıyla birlikte Türkiye ekonomisi-
nin büyüme hızı 2018’nin üçüncü çey-
reğinde geriledi. 2018’de enflasyon ar-
tışı iç talepte ciddi bir gerileme yarattı 
ve sanayi sektörü başta olmak üzere 
tüm üretim alanlarında gerileme ya-
şandı. Ekonomik kriz, yüksek enflas-
yon, küçülme ve yüksek işsizlik olarak 
kendini gösteriyor. 

Krizle birlikte ekonomi daralırken 
konkordato ilan eden şirketlerin sa-
yısı hızla arttı. Döviz cinsinden alınan 
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yüklü krediler ve satışların gerilemesi 
konkordato ilanını sıradan bir olay ha-
line getirdi. Nitekim Ücret Garanti Fonu 
kapsamında alacaklarını talep eden 
işçilerin sayısında da konkordato ilan 
eden şirketlerin artmasına bağlı ola-
rak ciddi bir artış görülmektedir. Artan 
konut faizleri nedeniyle ipotekli konut 
satışları dibe vurdu.

Kriz, işsizliğin tırmanışa geçmesiyle 
daha da hissedilir hale geldi. İşsiz sa-
yısındaki artış işsizlik sigortasına yapı-
lan başvuruları rekor sayıya ulaştırdı. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş 
Kurumu (İŞKUR) verileri işsizlikte yük-
selişi ve istihdamdaki yavaşlamayı or-
taya koyuyor. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB) ekonomik daralmanın devam 
edeceğini kabul etti. Merkez Bankası 
finansal koşullardaki sıkışmanın da et-
kisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlama-
nın devam ettiğini belirtti (TCMB, 2018). 
OECD Türkiye ekonomisinin 2019’da 
0,4 daralacağını öngörürken, yüksek 
enflasyon ile artan faizlerin güven or-
tamına yapacağı etkiye dikkat çeke-
rek ve bunun tüketimin ve yatırımla-
rın azalmasına yol açacağı uyarısında 
bulundu (euronews.com, 2018). IMF’nin 
Türkiye ekonomisine ilişkin tahminleri 
ise büyümenin keskin bir düşüşe dö-
nüşeceği yönündedir (IMF, 2019).” 

Krizin 2019 yılındaki etkilerini değerlen-
diren yeni bir raporun 2020 bahar döne-
minde yayımlanması planlanmaktadır.

AKP DÖNEMİNDE EMEK

AKP Döneminde Emek: İşçiler 16 Yılda 
Ne Kaybetti? başlıklı çalışma 29 Mayıs 
2018 tarihinde kamuoyuna sunuldu. Ra-
porda şu değerlendirmeler yer aldı:

“Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 16 
yıllık iktidarı boyunca gerek yaptığı 

yasal düzenlemelerle gerekse izledi-
ği politikalarla işçilerin ve çalışanla-
rın önemli hak kayıpları yaşamasına 
yol açtı. 2003 yılında İş Kanunu’nu 
değiştiren AKP, çalışma hayatının es-
nekleşmesine ve güvencesiz çalışma 
biçimlerinin yaygınlaşmasına yol açtı. 
İş Kanunu yasalaşırken iş güvencesine 
ilişkin düzenlemeler daraltıldı. 

AKP hükümeti ilk yıllarında kamuda 
güvenceli çalışmayı yasal olarak sona 
erdirmeyi hedefleyen Kamu Yönetimi 
Temel Kanunu’nu çıkartmayı başa-
ramayınca, kamuda taşeron işçi ça-
lıştırmayı kolaylaştıran düzenlemeler 
yaptı. AKP dönemiyle birlikte kamuda 
taşeron işçi çalıştırma tırmanışa geçti 
ve bir milyona yaklaştı. AKP dönemin-
de taşeron uygulamaları özel sektörde 
de yaygınlaştı. 

AKP’nin sosyal devleti tahrip eden bir 
diğer uygulaması sosyal güvenlikte 
“reform” adı altında yapılan düzenle-
meler oldu. 5510 sayılı Sosyal Sigor-
talar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
ile emeklilik yaşı yükseltildi, emekli 
olmak zorlaştırıldı. Emekli aylığı hesap-
lama ve bağlama oranlarında yapılan 
değişiklikler sonucunda emekli aylıkla-
rı düşmeye başladı.

AKP döneminde izlenen anti-sendikal 
politikalar nedeniyle sendikalaşma 
oranları düştü. Özellikle toplu sözleş-
me kapsamındaki işçi sayısı açısından 
Türkiye OECD ülkelerinin en sonuncusu 
durumuna geldi.

AKP, ANAP ve Özal döneminde baş-
latılan özelleştirme programlarını 
daha da derinleştirerek sürdürdü. 
Türkiye’de yapılan tüm özelleştirme-
lerin yüzde 88 AKP iktidarı döneminde 
yapıldı. Türkiye’nin bütün kamu işlet-
meleri sadece 47 milyar dolar karşılı-
ğında satıldı.

AKP döneminde iş hukukunun korucu-



231

yu düzenlemeleri tek tek ortadan kal-
dırıldı. Kiralık işçilik uygulaması serma-
ye örgütlerinin talepleri doğrultusunda 
yasalaştırıldı. 

Sermaye örgütlerinin bir diğer talebi 
olan iş davalarında zorunlu arabulu-
culuk uygulaması AKP’nin emek karşıtı 
uygulamalarından bir diğeri oldu. 

AKP işsizliği düşürmek ve istihdamı 
artırmak konusunda başarılı olamadı. 
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan sağlanan 
devasa teşviklere rağmen işsizlik düş-
medi, istihdamda beklenen artış sağ-
lanmadı. 

AKP döneminde vergi adaletsizliği 
daha da arttı. Dolaylı vergilerin oranı 
yüzde 65’e yükseldi. Tüketimden alı-
nan vergiler gelir adaletsizliğini daha 
da büyüttü.

AKP döneminde emek karşıtı uygu-
lamalar OHAL ile zirve yaptı. Darbeci-
lere karşı ilan edildiği söylenen OHAL 
çalışma ve grev hakkını ortadan kal-
dıran bir uygulamaya dönüştü. 140 
bine yakın kamu görevlisi haklarından 
yargı kararı olmaksızın ve yargı yolları 
kapatılarak kamu görevinden çıkarıldı. 
OHAL döneminde demokratik hak ve 
özgürlüklerin kullanımı sınırlandı.”

Raporda AKP dönemindeki emeğin ve işçi 
sınıfının durumu çeşitli boyutlarıyla ele 
alınmaktadır. Asgari ücretten gelir dağı-
lımına, sendikalaşmadan toplu pazarlık 
ve grev hakkına, istihdam ve işsizlikten 
çalışma sürelerine kadar çalışanları ilgi-
lendiren pek çok konuda AKP döneminde 
yaşananlar somut verilerle irdelenmekte 
ve AKP’li yıllarda emeğin kayıpları gözler 
önüne serilmektedir. 

EMEKLİLERİN DURUMU RAPORU

Türkiye’de Emeklilerin Durumu başlıklı 
DİSK-AR Raporu 6 Nisan 2018’de kamu-
oyuna sunuldu. Araştırma, Türkiye İsta-

tistik Kurumu (TÜİK) ve Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) verilerinden yararlanılarak 
hazırlandı. Türkiye’de Emeklilerin Durumu 
Raporu, Türkiye’de emeklilerin demogra-
fik yapısını, emekli aylıklarının büyüme 
oranları ile asgari ücret karşısındaki duru-
munu, emeklilerin yaşadıkları ekonomik 
sıkıntıları ve çalışan emeklileri ele almak-
tadır. Raporda özetle şu saptamalara yer 
verilmiştir.

l Türkiye’de toplam emekli (pasif sigor-
talı) sayısı 12 milyon

l Yaşlılık aylığı alan emeklilerin sayısı 8 
milyon

l Emeklilerin yüzde 61’i işçi emeklisi

l Emeklilerin yüzde 71’i 56 ve daha yu-
karı yaşta

l Asgari emekli aylıkları asgari ücretin 
yüzde 28 altına geriledi 

l Çalışan ve iş arayan emekli sayısı 4 mil-
yon civarında

l AKP döneminde emekli aylıkları milli 
gelir artışının yüzde 34 gerisinde kaldı

l Emekliler milli gelir artışından pay ala-
mıyor

l Hak sahiplerinin emekli aylıkları 225 
TL’ye kadar düşüyor

l Emeklilikte yaşa takılanlar mağduriyet 
yaşıyor

l Farklı dönemlerde ama ayni koşullarda 
emekli olanların aylıkları arasında büyük 
eşitsizlik var.

ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK 
RAPORU

Soru ve Yanıtlarla Zorunlu Bireysel 
Emeklilik Raporu 26 Eylül 2016 tarihin-
de kamuoyuna sunuldu. Rapor 25 Ağus-
tos 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe giren Zorunlu Bireysel 
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Emeklilik Sistemi (BES) konusunu kapsam-
lı olarak ele aldı.

Raporda şu değerlendirmeye yer verildi: 

“Sosyal dayanışma boyutu olmayan 
BES’i bir sosyal sigorta programı olarak 
kabul etmek olanaklı değildir. Zorunlu 
BES’in yasalaşması ile sosyal güvenli-
ğin özelleştirilmesi ve piyasaya terke-
dilmesi yönünde yeni bir adım daha 
atılmış oldu. Zorunlu BES uygulaması 
ile Türkiye’de 1990’ların sonundan bu 
yana ‘reform’ adı altında sosyal güven-
lik ve kamusal emeklilik sisteminin za-
yıflatılması, esnetilmesi ve piyasalaştı-
rılması amacıyla yapılanlara bir yenisi 
eklendi. Zorunlu BES, kamusal emeklilik 
sistemini ‘şimdilik’ ortadan kaldırmıyor 
ancak adım adım ona alternatif özel 
bir sistemin taşlarını döşüyor.” 

Raporda özetle şu saptamalara yer verildi:

l Bireysel Emeklilik Sistemi’ni bir sosyal 
sigorta programı olarak kabul etmek ola-
naklı değildir. Zorunlu BES’in yasalaşması 
ile sosyal güvenliğin özelleştirilmesi ve 
piyasaya terkedilmesi yönünde yeni bir 
adım daha atılmış oldu.

l BES’te 2016 itibariyle 6,2 milyon katı-
lımcı var. Toplam aktif sosyal sigortalı sa-
yısının 20,3 milyon olduğu düşünülecek 
olursa BES kapsamındakilerin oranı sosyal 
sigortalıların yüzde 30’unu aşmış durum-
da.

l 45 yaş altı bağımlı çalışanlar (işçiler ve 
kamu görevlileri) 1 Ocak 2017’den itiba-
ren zorunlu/otomatik olarak ve yüzde üç 
katkı payı ödeyerek BES’e katılacaktır. Zo-
runlu BES’te bağımlı çalışanlardan sosyal 
güvenlik primine esas brüt kazançlarının 
yüzde üçü oranında kesinti yapılacak.

l Zorunlu BES’te işveren katkı payı yok-
tur. Oysa sosyal sigorta sisteminin olmazsa 
olmaz koşullarından biri işveren katkısıdır.

l BES ne SGK tarafından sağlanan emek-

lilik hakkına benzer bir hakkı ne de Sos-
yal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 
sağlanan sağlık ve diğer sosyal güvenlik 
hizmetlerini sunmaktadır. BES bir emekli-
lik programı değil uzun vadeli bir bireysel 
tasarruf sistemidir.

l BES’te ne şirketler getiri/gelir garantisi 
ne de devlet garantisi verilmektedir. Sis-
tem tamamen bireysel riske dayalıdır.

KİRALIK İŞÇİLİK RAPORU

Kiralık İşçilik Anayasaya Aykırıdır 
başlıklı DİSK-AR araştırması, 1 Temmuz 
2016’da kamuoyuna sunuldu. İş Kanunu 
ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişik-
lik Yapılmasına Dair 6715 sayılı Kanun ile 
4857 sayılı İş Kanunu ve 4904 sayılı Türki-
ye İş Kurumu Kanunu’nda değişiklik yapı-
larak Özel İstidam Büroları (ÖİB) aracılığıy-
la geçici iş ilişkisi kurulması (kiralık işçilik) 
yasal hale getirildi. 6 Mayıs 2016 tarihinde 
TBMM tarafından kabul edilen Yasa, 20 
Mayıs 2016 tarihli Resmî Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece özel 
istihdam bürolarına iş bulmaya aracılık 
faaliyeti yanında, geçici iş sözleşmeleri 
yoluyla işçileri başka bir işverene kirala-
ma imkânı sağlandı. 

6715 sayılı Yasa ile getirilen yeni çalışma 
biçimi “özel istihdam büroları aracılığıyla 
geçici iş ilişkisi” olarak tanımlanıyor. İşçi-
nin bir başka işverene (kullanıcı işveren) 
geçici bir süre için kiraya verilmesi anla-
mına gelen bu çalışma biçimi kamuoyun-
da “kiralık işçilik” olarak biliniyor.

DİSK-AR, kiralık işçilikle ilgili yasal düzen-
lemeyi iş hukuku ve Anayasa açısından 
ele alan 40 sayfalık bir rapor hazırladı. 
Rapor elektronik ortam yanında basılı 
hale getirilip dağıtıldı. DİSK, kiralık işçiliğin 
Anayasa’nın başta sosyal devlet ve eşitlik 
ilkeleri olmak üzere çok sayıda hükmü-
ne aykırı olduğu için kiralık işçilikle ilgili 
iptal başvurusu girişimlerinde bulundu. 
DİSK-AR’ın hazırladığı raporu DİSK, CHP’ye 
sundu. CHP kiralık işçiliğe ilişkin Yasa’nın 
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iptaline ve yürürlüğün durdurulmasına 
ilişkin Ankara’da Anayasa Mahkemesi’ne 
15 Temmuz 2016 tarihinde başvuru yaptı. 

Kiralık işçilikle ilgili rapor, Prof. Dr. İbrahim 
Kaboğlu, Doç. Dr. Aziz Çelik, Dr. Murat Öz-
veri, Av. Faruk Özdemir, Av. Necdet Okcan 
ve Tevfik Güneş’in katkıları ile hazırlandı.

TÜRKİYE’NİN ILO KARNESİ

Türkiye’nin Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) Karnesi başlıklı rapor 30 Mayıs-10 
Haziran 2016 tarihlerinde toplanan Ulus-
lararası Çalışma Konferansı öncesinde ka-
muoyuna sunuldu. Raporda şu saptama-
lar yer aldı:

l Türkiye 1932 yılından bu yana ILO üye-
si. Ancak Türkiye’nin ILO Sözleşmelerine 
uyum karnesi zayıf. Türkiye, özellikle sen-
dikal haklara ilişkin ILO sözleşmelerini yo-
ğun biçimde ihlal ediyor.

l Onaylanan ILO sözleşmeleri Anayasa-
nın 90. Maddesine göre iç hukukun üs-
tünde yer alıyor. Uyuşmazlık durumunda 
öncelikle ILO sözleşmelerinin uygulanma-
sı gerekiyor.

l ILO sözleşmelerinin sadece yüzde 31’ini 
onaylayan Türkiye, ILO sözleşmelerini en 
çok ihlal eden ülkeler arasında yer alıyor. 

l Türkiye sık sık ILO denetim organları 
olan Uzmanlar Komitesi ve Aplikasyon 
Komitesi raporlarında ve gündeminde yer 
alıyor.

l 1995-2015 arasında 14 kez Aplikasyon 
Komitesi gündemine alınan Türkiye, AKP 
hükümetleri döneminde ise 7 kez Apli-
kasyon Komitesinde incelenmeye alın-
mıştır. AKP döneminde Aplikasyon Komi-
tesi gündemine alınma gerekçelerinden 
6’sı sendikal haklara ilişkin 87 ve 98 sayılı 
sözleşmelerinin ihlali nedeniyledir.

l Türkiye 2005-2015 arasında ILO söz-
leşmelerini ihlal ettiği için Aplikasyon 
Komitesi gündemine en çok alınan ilk 5 

ülke arasında (Belarus, Guatemala, İran ve 
Myanmar ile aynı kategoride) yer alıyor.

TÜRKİYE’DE KADIN İŞÇİ GERÇEĞİ 
RAPORU (2018)

Türkiye’de Kadın İşçi Gerçeği Raporu 
başlıklı rapor 7 Mart 2018 tarihinde ka-
muoyuna sunuldu.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfe-
derasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) 
tarafından hazırlanan ve özet sonuçları 
kamuoyuna açıklanan Türkiye İşçi Sınıfı 
Gerçeği 2017 araştırması işçi sınıfının ça-
lışma ve yaşam koşulları yanında kadının 
çalışma hayatındaki durumu ve toplum-
sal cinsiyet ile ilgili algı ve beklentileri ko-
nusunda da önemli veriler sunmaktadır. 
Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği (2017) araştır-
masının verilerinden yararlanılarak oluş-
turulan bu rapor, işçi kadınların çalışma 
ve yaşama koşullarını; yaptıkları işleri, 
ücret seviyelerini, işyerinde yaşadıkları 
ayrımcılığı görünür kılmak için hazırlandı. 
Türkiye’de Kadın İşçi Gerçeği raporunda 
aşağıda bulgular yer almaktadır:

l Kadınların çalışma hayatındaki en 
önemli üç sorunu: Düşük ücret, işsizlik, 
sigortasız çalıştırılma.

l Kadınlar erkeklerden daha düşük ücret 
alıyor.

l Kadınların yüzde 63,9’u çalışma haya-
tından memnun değil.

l Kadınların en az yüzde 92’si sendikasız.

l Kadınların kıdem süresi erkeklere göre 
oldukça geride.

l İşyerinde kadına ayrımcılık düzeyi yük-
sek.

l Kadınların yüzde 23,2’si işe alım süre-
cinde ayrımcılık yaşıyor.

l Kadın işçilerin yüzde 86’sı işyerlerinde 
çocuk bakım desteğinin olmadığını söy-
lüyor.
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l Kadınların yüzde 25’i güvencesiz işler-
de çalışıyor.

4) TÜRKİYE İŞÇİ SINIFI ALAN 
ARAŞTIRMASI

DİSK’in 50. kuruluş etkinleri kapsamında 
gündeme gelen Türkiye işçi sınıfı alan 
araştırması, işçi sınıfının çalışma ve yaşam 
koşulları, deneyim, kanaat ve beklentile-
rini ortaya çıkarmayı amaçlayan bir çalış-
madır. Sendikal politikaların oluşturulma-
sında ve sendikal mücadele önceliklerinin 
belirlenmesine katkı yapmayı amaçlayan 
araştırma, çalışma, işkolu ve bölgesel ay-
rım gözetmeden tüm işçileri kapsaması 
ve Türkiye işçi sınıfının gerçeğini çeşitli 
boyutları ile ortaya koyması açısından bir 
ilki oluşturdu. 

Türkiye’de 15 yaş ve üzeri ücretli çalışan 
nüfusu (kamu görevlileri hariç) temsil et-
mesi hedeflenen araştırmanın saha çalış-
ması 29 Eylül-23 Kasım 2017 tarihleri ara-
sında yapıldı. Çalışma kapsamında 15 yaş 
ve üzeri ücretli çalışan toplam 2000 birey-
le tablet kullanılarak yüz yüze (Computer 
Assisted Personal Interviewing-CAPI) gö-
rüşüldü. Görüşmeler TÜİK İstatistiki Bölge 
Birimleri Sınıflandırması (İBBS 1) düzeyin-
de 12 bölgede ve toplam 30 ilde “yürü-
yüş kuralı” ile hanelerde gerçekleştirildi. 
Araştırma evreni Türkiye’de 15 yaş üstü 
işçilerdir. Araştırma örneklemi 2000 ola-
rak saptanmıştır. Ancak araştırma kapsa-
mında yapılan toplam 2000 görüşmeden 
1924’ü bu kitaptaki analize dahil edildi. 
76 görüşme kamu görevlileri (memur) ile 
yapıldığı için analiz dışında bırakıldı ve 76 
görüşme analiz dışı bırakılırken yeniden 
ağırlıklandırma yapıldı. Araştırma yaklaşık 
olarak yüzde 95 güven düzeyinde +/- 2,2 
hata payına sahiptir. 

Araştırma sonuçları değerlendirilirken 
coğrafi bölgeler Batı, Orta, Güney, Kuzey 
ve Doğu bölgeleri olmak üzere beş grupta 
tasnif edilmiştir. Bu beşli tasnifte yer alan 
12 İBBS1 bölgesi şunlardır:

l Batı: İstanbul, Batı Marmara, Ege, Doğu 
Marmara

l Orta: Batı Anadolu, Orta Anadolu

l Güney: Akdeniz

l Kuzey: Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz

l Doğu: Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu 
Anadolu, Güneydoğu Anadolu

Araştırmanın özet bulguları 21 Şubat 
2018’de, detaylı sonuçları ise DİSK-AR ta-
rafından düzenlenen çalıştayda ortaya çı-
kan öneriler ve eleştiriler dikkate alınarak 
Eylül 2019’da kamuoyu ile paylaşıldı. 

Araştırmanın detaylı sonuçlarının hazır-
ladığı kitapta sonuçlar çeşitli temalar et-
rafında tasnif edilerek, sonuçların alt kırı-
lımlarına ulaşılmaya çalışıldı. IPSOS Sosyal 
Araştırmalar Enstitüsü ile birlikte içeriği 
oluşturulan araştırmanın alan çalışması 
IPSOS tarafından yapıldı. Araştırma, saha 
ve yayın aşamasında Friedrich Ebert Stif-
tung (FES) Derneği Türkiye Temsilciliği ta-
rafından desteklendi. DİSK İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği (İSİG) Dairesi İşçi Ceza Paraları 
Projesi araştırmaya katkı sağladı.

İşçi sınıfının genel profilini ortaya seren 
araştırma, 1990’lı ve 2000’li yıllarda hızlı 
bir işçileşmenin yaşandığı, ücretlileşme-
nin hızlandığı bir sürecin çıktılarının gö-
rünmesi bakımından değerli bir malze-
me sunmuştur. İşçi profilinde son çeyrek 
yüzyıl içindeki değişimleri görmenin bu 
hedef doğrultusunda yapılan çalışma-
ların önemli olduğunu düşünmektedir. 
Araştırma soru formunun hazırlanma-
sından saha çalışmasına, sonuçların tab-
lolaştırılmasından yorumuna, araştırma 
raporunun yazımına kadar, gözden geçi-
rilmesine kadar çok sayıda akademisyen, 
uzman ve uygulayıcı bu araştırmanın 
oluşmasında emek ve destek verdi. Bu 
kapsamlı araştırmanın Türkiye işçi sınıfı 
gerçeğini anlama konusunda hem bilim 
insanlarına hem de sendikalara önemli 
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veriler sunacağını ve emek politikalarının 
oluşturulmasında önemli katkılar yapaca-
ğını düşünüyoruz. 

ÖZET RAPOR VE BASIN TOPLANTISI

Araştırmanın saha çalışmasının tamam-
lanmasından sonraki aşama, seçilmiş ön 
bulguların kamuoyuyla paylaşılması oldu. 
Araştırmanın özet sonuçları 21 Şubat 
2018’de Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kül-
tür Merkezi Abidin Dino Salonu’nda sunul-
du. Özet bulguların paylaşılmasından kısa 
bir süre sonra DİSK-AR akademisyenlerle 
ve sendika uzmanlarıyla bir araya gele-
rek araştırmanın detaylı sonuçları üzerin-
de çalışmaya başladı. Araştırma verileri 
4 Mayıs 2018’de İstanbul’da yapılan bir 
atölye çalışmasıyla akademisyenlerin ve 
uzmanların tartışmasına açıldı. Atölye ça-
lışmasında katılımcılar araştırmaya ilişkin 
değerlendirmeleri ve önerilerini paylaştı-
lar. Bu tartışmada dile getirilen öneri ve 
eleştiriler dikkate alınarak araştırmanın 
geniş kapsamlı sonuçları bir kitap olarak 
kamuoyuna sunuldu. 

Araştırmada özetle şu bulgular ortaya çık-
tı: Araştırmanın yapıldığı 2017’de ücretler 
asgari ücrete yakın olup, işçilerin yarıdan 
fazlası (yüzde 66’sı) ayda 2000 TL’den 
az ücret aldığını belirtti. Sigortasızlığın 
yaygın olduğu görüldü. Çalışma süreleri 
uzun yaşandığını belirten işçilerin yüzde 
54’ü ay sonunu zorlukla getirdiğini ifade 
etti. Çalışma hayatının en önemli sorunu 
olarak düşük ücret ve işsizlik olarak ifa-
de edildi. Siyasi görüş en çok ayrımcılık 
sebebi olarak belirtilmiş, kadın işçiler işe 
alım aşamasında ayrımcılık yaşadıkla-
rını ifade etmiştir. Araştırma Türkiye’de 
Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının 
sürdürüldüğü 2017’nin Eylül-Kasım ay-
larında Türkiye çapında gerçekleştirildi. 
Araştırmanın OHAL koşullarında yapılması 
nedeniyle kimi soruların yanıtlarında te-
reddütler yaşandığı ve bu nedenle de so-
rulara cevap vermeyen veya “fikrim yok” 
diyenlerin oranının yüksek olduğu görül-

dü. OHAL dönemi olması nedeniyle özel-
likle hükümet uygulaması olarak görülen 
konular ile siyasi tutumla ilgili sorularda 
cevapsızlık oranının yükseldiği ve cevap 
kalitesinin düştüğü gözlenen başka bir 
unsur oldu. Bu nedenle araştırmada yer 
verilen kimi sorular değerlendirme aşa-
masında dikkate alınmadı. Araştırma 15 
yaş ve üzeri ücretli çalışan, kamu görevli-
leri hariç nüfustan oluştu. 

Araştırmanın koordinatörlüğünü Doç. Dr. 
Aziz Çelik ile Doç. Dr. M. Hakan Koçak yap-
tı. Araştırmanın hazırlık ve saha aşama-
sında IPSOS’tan Tonguç Çoban ve Semiha 
Feyzioğlu’nun çok önemli katkıları oldu. 
Araştırma kitabının editörlüğünü Aziz 
Çelik yaptı. Araştırma DİSK-AR’dan Deniz 
Beyazbulut ve Zeynep Kandaz’ın yoğun 
çalışmalarıyla yayına hazırlandı. Araştır-
manın saha araştırmaları literatür başlığı 
ile sonuç ve değerlendirmeler bölümü 
Doç. Dr. M. Hakan Koçak’ın katkılarıyla 
kaleme alındı. Ayrıca araştırma kitabının 
redaksiyonunu M. Hakan Koçak ile Ayten 
Semerci yaptı. Kitapta “toplumsal cinsiyet 
ve ayrımcılık” konusu ayrı ve özgün bir 
bölüm olarak ele alındı. Bu bölüm Dr. Ay-
ten Semerci ve DİSK-AR uzmanı Deniz Be-
yazbulut tarafından yazıldı. Araştırmanın 
hazırlık aşamasında DİSK uzmanları çalış-
maya katkıda bulundu. Ayrıca araştırma 
ile ilgili atölyeye katılan akademisyen ve 
uzmanlar öneri ve eleştiriyle araştırma ki-
tabına önemli katkılar yaptılar.

TÜRKİYE İŞÇİ SINIFI GÖRÜNÜMÜ 
ÇALIŞTAYI

DİSK-AR tarafından planlanan Türkiye İşçi 
Sınıfı Gerçeği Araştırması Atölyesi 4 Ma-
yıs 2018’de Mimarlar Odası’nda gerçek-
leştirildi. Araştırma sonuçlarının ön bulgu-
larının yayımlanmasından sonra detaylı 
veriler değerlendirmeleri için akademis-
yen, sendika uzmanı ve konunun ilgilileri-
ne açıldı. Toplantının amacı, araştırmanın 
detaylı ham verileri doğrultusunda hem 
işçi sınıfının çalışma ve yaşam koşullarına 



236

yönelik bulguları ve örgütlülüğe ilişkin ay-
rıntıları konuşmak hem de bu aşamadan 
sonraki verilerin kitap halini alabilmesi 
için içerik ve yöntem tartışması yapmak-
tı. Toplantı ön bulgularından oluşan özet 
sunumla başladı, ardından soru-cevap ile 
devam etti. Araştırma sonuçlarına ilişkin 
ciddi katkıların yapıldığı bu toplantıya ka-
tılan akademisyen ve uzmanların listesi 
alfabetik sırayla şöyledir: Prof. Dr. Ahmet 
Selamoğlu, Alpay Biber, Dr. Arzu Özsoy 
Özmen, Aykut Kılıç, Dr. Ayten Semer-
ci, Doç. Dr. Aziz Çelik, Baran Gürsel, Can 
Kaya (DİSK Uzmanı), Cihan Hüroğlu (FES 
Türkiye), Deniz Beyazbulut (DİSK-AR), De-
niz Sert (Emek Çalışmaları Topluluğu), Dr. 
Elif Hacısalihoğlu, Eylem Aktaş (Plaza Ey-
lem Platformu), Prof. Dr. Gamze Yücesan 
Özdemir, Kıvanç Eliaçık (DİSK Uzmanı), 
Doç. Dr. Kurtar Tanyılmaz, Prof. Dr. Kuv-
vet Lordoğlu, Doç. Dr. M. Hakan Koçak, 
Prof. Dr. Meryem Koray, Mine Dilan Kıran 
(DİSK Genel-İş Uzman), Av. Necdet Okcan 
(DİSK Uzmanı), Dr. Orkun Saip Durmaz, Dr. 
Özgün Millioğulları (DİSK Genel-İş Uzman), 
Semiha Feyzioğlu (IPSOS), Doç. Dr. Serkan 
Öngel, Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu, Şeref 
Özcan (İş Başmüfettişi), Tevfik Güneş (DİSK 
Uzmanı), Tonguç Çoban (IPSOS), Umar Ka-
ratepe (DİSK Uzmanı) ve Üzeyir Ataman 
(DİSK Lastik-İş Uzmanı).

Alan araştırması sonuçları iki ayrı yayın ile 
kamuoyuna sunuldu: 1) Türkiye İşçi Sınıfı 
Gerçeği Araştırması, Dönem: 2018, Tarih: 
21 Şubat 2018 (Özet Rapor); 2) Türkiye İşçi 
Sınıfının Görünümü- İşçilerin Çalışma ve 
Yaşam Koşulları ile Kanaat, Deneyim ve 
Tutum Araştırması, Dönem: Eylül 2019.

5) BİLİMSEL TOPLANTILAR

EMEK TARİHİ KONFERANSLARI

DİSK’in de dahil olduğu ortak bir çalış-
ma ürünü olan Emek Tarihi konferansları 
2013 yılından itibaren iki yıl aralıklarla ve 
başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Tarih Vakfı ve TÜSTAV’ın ortaklaşa düzen-
lenen Emek Tarihi Konferansları şu tarih-
lerde ve başlıklar altında yapıldı:

1) Kasım 2013; “Osmanlı İmparator-
luğu ve Türkiye Bağlamında, Emek 
Hareketi Tarihinin Kaynakları”, 

2) Ekim 2015; “Osmanlı 
İmparatorluğu’nda İşçi Sınıfının Oluşu-
mu”, 

3) Ekim 2017; “Emek ve Cumhuriyet: 
Türkiye İşçi Sınıfı Tarihine Eleştirel 
Bakışlar-1923-1980”,

4) Aralık 2019; “Türkiye’nin Yakın 
Tarihinde Emek, Toplum ve Siyaset, 
1980-2002”.

2013 ve 2015 yıllarında gerçekleşen Emek 
Tarihi Konferansları önceki dönem çalış-
ma raporunda ele alınmıştı. Bu çalışma 
raporunda 2016-2020 döneminde gerçek-
leştirilen iki konferansı ele alacağız.

2017 Emek Tarihi Konferansı

3. Emek Tarihi Konferansı 28-29 Ekim 2017 
tarihlerinde İstanbul Marmara Belediye-
ler Birliği’nde gerçekleşti. Bu konferansta 
“Emek ve Cumhuriyet, Türkiye İşçi Sınıfı 
Tarihinde Eleştirel Bakışlar, 1923-1980” 
konusu ele alındı. Konferansa katılan 
araştırmacılar çeşitli başlıklar altında su-
numlarını gerçekleştirdi. 

“İmparatorluktan Cumhuriyete Geçiş Sü-
recinde İşçiler, Memurlar ve Sendikacılar” 
başlıklı birinci oturum, Erol Ülker’in otu-
rumu açış konuşmasıyla başladı. Stefo 
Benlisoy tarafından “Nevşehirli, doktor, 
eğitimci, sendikacı: Doktor Arhangelos 
Gavril kimdi?”, Aslı Yılmaz Uçar tarafından 
“1920’lerde Memur Emeği” ve Nurşen Gür-
boğa tarafından “İstanbul Kent Tarihinde 
Vapurdan Bakmak Şirket-i Hayriye İşçile-
rinin Yerleşim Örüntüleri, 1900-1945” ko-
nulu sunumlar gerçekleştirildi. 

İkinci oturum “1930’lar Türkiye’sinde 
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Kadın İstihdamı, İşçiler ve Mekan” konu-
suyla Füsun Üstel tarafından açıldı. Özgün 
Millioğulları Kaya “İktisadi Devlet Teşekkül-
lerinde Kadın İstihdamı” ve Egemen Yılgür 
“Erken Cumhuriyet Dönemindeki: Politik 
ve Sendikal Etkinlikleriyle Mübadil Tütün 
İşçileri” başlıklı sunumlarını aktardılar.

Üçüncü oturum “İkinci Dünya Savaşı ve 
Sonrasında Sınıfı Oluşumu” başlığıyla 
Aziz Çelik tarafından açıldı. Sinan Yıldır-
maz “İşçilerin Kütüphanesi: Türkiye’de 
İşçilerin Entelektüel Hayatı (1946-1961), 
İhsan Seddar Kaynar “1948 Lefke Ma-
denci Grevi: Halkların 125 Günlük Ortak 
Mücadelesi”, Barış Alp Özden “Üretimin 
ve Emek Kontrolünün Değişen Biçimleri: 
Tekstil İşçileri Örneği” ve Murat Metinsoy 
“Savaş ve Mill Şeflik Rejimi Kıskacında İşçi 
Sınıfının Gündelik ve Enformal Mücadele-
leri” başlıklı sunumlar gerçekleştirdiler. 

“27 Mayıs 1960 Sonrası Türkiye’sinde 
İşçiler, Grev Hakkı ve CHP” başlıklı dör-
düncü oturumun başkanlığını Hakan Ko-
çak yaptı. Muzaffer Kaya “Bizim de Sözü-
müz Var”, Hande Malgaç “1961-1963 İşçi 
Eylemleri ve Grev Hakkının Yasalaşması”, 
Emek Önder Ünlü “Teşekkül ve Tatbik: 
Anayasa ile Yasa arasında Grevler (1961-
1963)”, Kerem Hocaoğlu “1965’ten 1973 
Seçimine Kadar CHP’nin İşçi Söylemi” ve 
Özgür Balkılıç “Ekmeğimiz ve Birliğimiz 
için: İstanbul Metal Sektöründe Kolektif 
Eylemler (1968-1970)” başlıklı sunumlarını 
gerçekleştirdiler. 

“DİSK, Sosyal Muhalefet ve Siyaset” 
başlıklı beşinci oturumun başkanlığını 
Mehmet Ö. Alkan yaptı. Bu oturumda Ali 
Haydar Soysüren “12 Mart 1971 Muhtırası 
Bağlamında DİSK’in Askerle İmtşhanı”, Sü-
reyya Algül “1970’ler Türkiye’sinde sosyal 
muhlefetin öncüsü olarak DİSK ve Türkiye 
Siyaseti” ve Zafer Aydın “Sendika Seçme 
Özgürlüğü ve Fabrika İşgalleri” başlıklı su-
numları gerçekleştirildi.

Altıncı oturum “1970’lerde Sermaye, İş-

çiler ve Sinema“ başlığıyla Banu Kavaklı 
tarafından açıldı. Recep Koray Yılmaz’ın 
“Sermaye İlişkisinin Farklı Momentlerin-
de İşçi Sınıfı: Arçelik Örneği,”, Suna Can 
Özbulduk’un “Türkiye Sineması Sendikal 
Örgütlenme Tarihi: Sine-Sen Örneği”, Tuba 
Demirci’nin “Cumhuriyet Dönemi Türkiye 
Sinemasında Ev Dışı Kadın Emeği Temsil-
leri (1923-1980)” ve Görkem Doğan’ın “CHP 
için Ortanın Solu, Türk İşçi Hareketi için 
Sosyal Demokrat Düzen: CHP’nin Türk-İş’e 
yöneilm verme çabası” sunumlarından 
oluştu.

Yedinci oturum “Tanıklıklarla DİSK ve 
İşçi Mücadeleleri” başlığıyla Y. Doğan 
Çetinkaya tarafından açıldı. Can Şafak’ın 
“Morrison’un İnşaat İşçileri”, Halit Erdem’in 
“Türkiye İşçi Sınıfı Tarihine Eleştirel Bakış-
lar 1923-1980”, Masis Kürkçügül’ün “Asis 
Deneyimi ve Elka Grevi Dersleri” ve Hamdi 
Maskar’ın “Federal Almanya’da Göçmen 
İşçiler ve TKP” başlıklı sunumlarıyla otu-
rum sonlandı.

2019 Emek Tarihi Konferansı

15-19 Aralık 2019 tarihlerinde Emek Ta-
rihi Konferansı dizisinin dördüncüsü 
“Türkiye’nin Yakın Tarihinde Emek, 
Toplum ve Siyaset, 1980-2002” başlığı ile 
gerçekleştirildi. Bu yıl 1980-2002 dönemi-
ne odaklanan Emek Tarihi Konferansı’nın 
ilk günü Erol Ülker’in organizasyon adına 
yaptığı teşekkür konuşmasıyla başladı. 
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu açış 
konuşmasında, işçi sınıfının tarihsel bir 
süreçten geçtiğini ve konferansta yapı-
lacak tartışmaların geleceğe ışık tuta-
cağının altını çizdi. Hakan Koçak’ın açılış 
tebliği, 12 Eylül Darbesi sonrasında işçi 
sınıfı mücadelelerinde ortaya çıkan genel 
eğilimleri değerlendirdi. Açış konuşma-
larının ardından Zafer Aydın’ın başkanlık 
ettiği panelde sosyal güvenlik ve ücretler 
konulu tebliğler sunuldu. Öğle arasından 
sonra, Nurşen Gürboğa ve Selin Dingiloğ-
lu başkanlıklarnda toplanan iki oturumda 
neoliberalizm, güvencesizlik, sinema ve 
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edebiyatta emek konuları ele alındı. Kon-
feransın ilk gününde yüksek bir katılım 
gerçekleşti. Gerek panelistler gerek din-
leyiciler arasında gençlerin ve kadınların 
yoğunluğu özellikle dikkat çekiciydi.

Türkiye’nin Yakın Tarihinde Emek, Top-
lum ve Siyaset 1980 –2002 başlıklı kon-
feransın ikinci günü Barış Alp Özden’in 
başkanlığında toplanan ve çeşitli saha 
çalışmalarına dayanan sunumların öne 
çıktığı “Emek ve İşçi Profilleri” başlıklı 
oturumla devam etti. Öğle arasının ar-
dından Erol Ülker başkanlığında, özellik-
le DİSK’i merkezine alan sunumların yer 
aldığı “Sendikal Hareket” başlıklı oturum 
gerçekleşti. Konferansın son oturumunda 
ise Hakan Koçak başkanlığında bir araya 
gelen katılımcılar, neoliberal dönüşümün 
kurumsal ve toplumsal etkilerini Kocaeli 
özelinde analiz eden çalışmalarını sundu-
lar. Dinleyiciler ve katılımcılar, konferan-
sın son gününde Türkiye emek tarihinde 
önemli yerler tutan konuların işlendiği bu 
oturumlar boyunca verimli bilgi alışveriş-
lerinde bulundular.

ILO 100. YIL SEMPOZYUMU

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) ku-
ruluşunun 100. yılı dolayısıyla DİSK’in 
düzenlediği “Çalışma Hakları ve Çalış-
manın Geleceği” başlıklı konferans 11 
Mayıs 2019 Cumartesi günü İstanbul Ta-
bip Odası’nda gerçekleştirildi. Türkiye’den 
uluslararası sosyal politika ve çalışma 
iktisadı alanında çalışmaları olan akade-
misyenlerin yanı sıra ILO ve Uluslararası 
Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) temsil-
cileri de konuşmacı olarak konferansa ka-
tıldı. Sempozyumun açılış bölümünde ILO 
Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, FES 
Türkiye temsilcisi Felix Schmidt ve DİSK 
Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu söz aldı. 

“Barış İstiyorsanız Adalet Ekin” slo-
ganıyla İstanbul Tabip Odası Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta 
“Türkiye-ILO İlişkileri”, “Sendikal Haklar ve 

İstihdamda Ayrımcılık”, “Çalışmanın Ge-
leceği ve İnsana Yaraşır İş” başlıkları ele 
alındı. Prof. Dr. Mesut Gülmez Türkiye-
ILO İlişkileri başlığı altında programın açış 
bildirisini sundu. Prof. Dr. Mesut Gülmez, 
ILO’nun kuruluşu, yapısı ile Türkiye’nin ILO 
tarihindeki yolculuğunu ele aldı. Ardından 
birinci oturum başladı. Prof. Dr. Kuvvet 
Lordoğlu’nun başkanlığını yaptığı oturu-
mun konuşmacıları Prof. Dr. Toker Dere-
li, Makbule Şahan ve Kıvanç Eliaçık oldu. 
Prof. Dr. Toker Dereli, Türkiye-ILO ilişkile-
rini, ILO konferans komitesinde 18 yıl üst 
üste yaptığı görevle ilgili gözlemleri üze-
rinden aktardı. ITUC Hukuk Dairesi Müdü-
rü Makbule Şahan, ITUC heyetinin 2017’de 
geniş bir heyetle Türkiye’ye gelmesi ve 
bu heyetin OHAL ve hukukun üstünlüğü, 
kamu çalışanlarının, gazetecilerin serbest 
bırakılması ve sendikal haklarlar ilgili bazı 
taleplerde bulunması ile ilgili konuştu. 
ITUC olarak dünyadaki işçi haklarını takip 
ettiklerini ve Türkiye’yle dayanışma için-
de olduklarını vurguladı. 

“Sendikal Haklar ve İstihdamda Ayrım-
cılık” başlıklı ikinci oturum Doç. Dr. Betül 
Urhan tarafından başlatıldı. Oturumda 
Prof. Dr. Metin Kutal “87 Sayılı ILO Söz-
leşmesinin Türk Mevzuatına Etkileri ve 
Aykırılıklar” başlığıyla bir bildiri sundu. 
Prof. Dr. Pir Ali Kaya, “ILO’nun 100. Yılında 
111 Sayılı Sözleşme: Türkiye ILO İlişkileri 
Açısından Bir Değerlendirme” başlıklı bir 
tebliğ sundu. Doç. Dr. Aziz Çelik tarafından 
“Grev Ertelemeleri ve ILO Sendika Özgür-
lüğü Komitesi Kararları” başlığıyla bir bil-
diri sunuldu. 

Son olarak oturum başkanlığını Prof. Dr. 
Nurcan Özkaplan’ın yaptığı “Çalışmanın 
Geleceği ve İnsana Yaraşır İş” başlıklı 
oturum gerçekleştirildi. Oturuma “Çalış-
manın Geleceği” başlığıyla Prof. Dr. Erinç 
Yeldan, çalışma yaşamının geleceği ana 
teması etrafında kapitalizmin 21. yüzyıl-
daki dinamikleri üzerinde bir dizi gözle-
mini paylaştı. Türkiye’nin dış borçlanarak 
ithalata dayalı bir sanayileşme deseniyle 
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yurt içinde katma değer üretiminin sekte-
ye vurduğunu, bunun cezasının ise işsiz-
lik olarak ortaya çıktığını söyledi. “Daha 
İyi Bir Gelecek İçin Çalışma” başlığında 
İşçi Çalışmaları Bürosu Temsilcisi (ILO ACT-
RAV) Sergejus Glovackas, ILO’nun Sendika 
Özgürlüğü Komitesi’ne her yıl daha fazla 
başvuru yapıldığını vurguladı. “100. Yılda 
Yeni Standart Belirleme Süreci: Çalışma 
Yaşamında Şiddet ve Taciz” konulu son 
tebliği ILO Türkiye Ofisi’nden Özge Berber 
sundu. Özge Berber, işyerinde şiddet ve 
tacize karşı ortak yükselen bir ses olduğu-
nu ve dünyanın da pek çok yerinde kadı-
na karşı şiddete ilişkin ortak kampanyalar 
olduğuna dikkat çekti. 190 sayılı İşyerinde 
Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin amacını ve 
sözleşmenin hazırlanma sürecini aktardı. 
Sempozyum soru- cevap bölümü tartış-
malarıyla tamamlandı. 

6) DİSK-AR DERGİSİ

DİSK-AR 1990’larda bülten adı altında 
büyük ve küçük boy düzenli dergi ve ki-
tapçıklar yayımlamıştı. DİSK-AR’ın düzenli 
yayını olarak DİSK-AR dergisi, 2013 son-
baharında yayımlanmaya başladı. Dergi-
nin 2. sayısı Kış 2014, 3. sayısı İlkbahar-
Yaz 2014 ve 4. sayısı 2015’te yayımlandı. 
2013-2016 arasında yılda yaklaşık bir sayı 
olarak çıkan DİSK-AR dergisinin 5. sayısı 
ise Haziran 2016’da basıldı. DİSK-AR der-
gisinin 5. sayısının Yayın Kurulu Aslı Kay-
han, Aynur Özuğurlu, Aytül Fırat, Ceren 
Akçabay, F. Serkan Öngel, Gencer Çakır, 
İdris Akkuzu, İrfan Kaygısız, Kurtar Tanyıl-
maz ve Meryem Kurtulmuş’tan oluştu.

DİSK-AR dergisinin 5. sayısının dosya ko-
nusu “Sendikal mücadele politikalar ve 
tartışmalar” olarak belirlendi. Derginin bu 
sayısı gerek dünyada gerekse Türkiye’de 
işçi hareketini ve sendikal mücadeleyi 
mevcut durum ve olanaklar bakımından 
tartışmayı mümkün kılacak konulara ay-
rıldı. Derginin konusunun bu başlığa ayrıl-
masının nedeni 2015’te metal sektöründe 

yaşanan işçi mücadelelerinden hareketle 
“sendikal mücadele” olanaklarının tartışıl-
masıydı. 

DİSK-AR dergisinin 5. sayısında konjonktür 
analizini Kurtar Tanyılmaz yaptı. Tanyıl-
maz, dünya ekonomisinin 2008’den daha 
kötü bir krize doğru evrildiğini verilerle 
ortaya koyarak işçi sınıfının gerek ulusla-
rarası gerekse ulusal ölçeklerde istihdam, 
ücretler ve çalışma koşulları bakımından 
sermayenin saldırısına giderek ağırlaşan 
biçimlerde maruz kalacağını vurguladı. 
Kriz koşullarının ve emperyalist devletle-
rin kendi aralarındaki çıkar çatışmasının, 
insanlığı bir kere daha dünya savaşının 
eşiğine getirdiğine dikkat çeken Tanyıl-
maz, Türkiye’de de burjuvazi ve siyasi ik-
tidarın bu çıkar çatışmasından pay alma 
teşebbüsüyle bir sıcak savaşa sürüklenme 
potansiyelinin büyüdüğünü belirtti.

Can Şafak, “Bugünden Yarına Türkiye’de 
Sendikalar” başlıklı yazısına, işçi hak 
ve özgürlüklerine karşı kökleri 12 Eylül 
faşizmine uzanan neoliberal saldırının 
en büyük hamlelerinin AKP iktidarları 
döneminde gerçekleştirildiği tespitiy-
le başladı. Şafak, sendikal mücadeleye 
dönük saldırıları ve bunun işçi hareketi 
bakımından yarattığı sonuçları, özellikle 
Türk-İş ve DİSK örneğinde, her iki kon-
federasyonun yakın kısa tarihini de 
içerecek biçimde ele aldı. Sendikala-
rın hem emekçilerin taleplerine sahip 
çıkma hem de ülkenin siyasi gündeminde 
etkin olabilme imkânlarını yitirerek 
işlevsizleştirilmesine karşı yeni bir sen-
dikal mücadele anlayışının geliştirilmesi 
gerektiğini savunan Şafak, bu bakımdan 
“sendikal hareketin birliği” ve “sendikal 
demokrasi” ilkelerini bu sayımızda yeni-
den tartışmaya açtı.

Y. Doğan Çetinkaya ise, “Sendikal Hare-
kette Yeni Arayışlar” başlıklı yazısında, 
uzunca bir süredir sendikal krize ilişkin 
tartışmalarda kapitalizmin yarattığı ya-
pısal koşullara yapılan vurguyu siyasal 
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öznenin inşası problemine taşıdı. Kapi-
talizmin neden olduğu yapısal tahribata 
karşı dünyada yeterince kendiliğinden 
isyan, ayaklanma ve çeşitli sınıf refleks-
lerinin ortaya çıktığını belirten Çetinkaya, 
bu kalkışmaların politik bir iddia ve prog-
rama sahip siyasal öznenin yokluğu ne-
deniyle sonuca ulaşamadığını ileri sürdü. 
Çetinkaya, sendikal krize karşı geliştirilen 
yeni örgütlenme çabalarını ve bu model-
lerin neden yeterince başarılı olamadığını 
tartışarak, işçileri kendi kaderinin sahibi 
ve öznesi yapacak mekanizmalara ilişkin 
öngörülerde bulundu. 

Ceyhun Güler ise “Emeğin Örgütlülük 
Mücadelesine Dair Tartışmalar, Eğilimler 
ve Söylemler” başlıklı yazısında yakın 
dönemde sendikal hareket ve örgütlenme 
konusunda geliştirilen uluslararası dene-
yimleri ve tartışmaları inceledi. Bu inceleme 
aynı zamanda sendikasız emekçi kesim-
lerin örgütlenme ve hak mücadelelerine 
ilişkin yeni alternatifleri de içerdi.

İşçi sınıfı ve sendikal mücadele temamızın 
ikinci ana kısmını, Eylül 2015’te düzenlenen 
10. Karaburun Bilim Kongresi’nde 
gerçekleştirilen “Metal Fırtınasının 
Işığında İşçi Sınıfı ve Sendikal Hareket” 
başlıklı DİSK-AR oturumunun tartışmaları 
oluşturdu. Birleşik Metal-İş sendikası uz-
manı İrfan Kaygısız’ın yönettiği oturumun 
katılımcıları, Birleşik Metal-İş sendikası Ge-
nel Sekreteri Özkan Atar, M. Hakan Koçak, 
Levent Dölek ve Yüksel Akkaya idi. Metal 
işkolunda, 2015 yılının bahar aylarında 
başlayan ve 49 işyerinden yaklaşık 50 bin 
işçinin çeşitli eylem biçimleriyle katıldığı 
mücadeleyi ayrıntılarıyla ele alan katılım-
cılar ile izleyenlerin soru ve görüşleriyle 
zengin bir tartışma ortamı oluştu. Atar, 
konuşmasında, metal mücadele sürecini 
kronolojik olarak bütün detaylarıyla or-
taya koyarak, her ne kadar bütün fabri-
kalarda aynı kazanımlarla sonuçlanmasa 
da, Türkiye işçi sınıfının lokomotifi olan 
metal işçilerinin, artık dayatmalara boyun 
eğmeyeceklerini ve tarihsel birikimleriyle 

birlikte sermayeye karşı mücadelelerini 
daha da ileriye taşıyacaklarını 
gösterdiğini belirtti. Konuşmasında metal 
sektöründeki mücadele sürecinin neden-
lerini ve sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde 
değerlendiren Dölek ise, bu süreci bir 
grev dalgası olarak nitelendirdi ve bu grev 
dalgasının Türkiye’de mücadeleci bir işçi 
sınıfı potansiyeli ve gücünün mevcudi-
yetini gösterdiğini, bundan sonra herke-
se, özellikle de DİSK ve Birleşik Metal-İş’e 
büyük görevler düştüğüne dikkat çekti. 
Metal sektöründe işçi mücadelesinin ta-
rihsel geçmişine de değinerek bugünkü 
mücadele sürecini değerlendiren Koçak, 
Türkiye’de “grev ertelemeleri” adı altında 
fiili olarak neredeyse ortadan kaldırılmış 
olan grev ve benzeri mücadele araçlarının 
işçiler tarafından yine fiili olarak nasıl ha-
yata geçirilmiş olduğunu tartıştı. Koçak, 
bu süreçte ortaya çıkan konsey/komi-
te deneyimlerinin taşıdığı işçi enerjini 
içerecek biçimde bir sendikal örgütlenme 
geliştirmenin işçi sınıfının önünü açacağını 
vurguladı. Akkaya ise, günümüzde fabrika 
rejiminin hegemonik-despotik özellikler 
taşıdığını ve bu yeni durumun yeni bir 
sendikacılığı çağırdığını belirterek, yeni 
fabrika rejimi eğer yeni sendikal politi-
kayı çağırıyorsa, sendikal politikaların da 
gözden geçirilmesi gerektiğini tartıştı.

Metal direnişi dosyasında Metin Özuğurlu 
ve Onur Can Taştan’a ait iki önemli katkı 
yer aldı. Özuğurlu, “Otomotiv Eylemle-
rinden Sendikalar İçin Notlar” başlıklı 
yazısında, 1980 Askeri Darbesi’nden sonra 
şekillenen endüstri sistemi ilişkileri içinde 
sendikaların durumunu ele alarak, metal 
direnişinin öğrettiği dersler ışığında, sendi-
kacılık hareketinin günümüzde artık nasıl 
bir yol ayrımına gelmiş olduğunu tartıştı. 
Neoliberal sermaye stratejisinin, “sarı 
sendikacılık” sınırlarını bile aşacak ölçüde 
sendikaların “sendika” olma vasfını sonlan-
dırmaya dayandığını ileri süren Özuğurlu, 
bu koşullarda, sendikaların, sermayenin 
aparatı değil bir işçi örgütü olmaya devam 
edebilmeleri için neler yapılabileceğine 
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dikkat çekti. Taştan ise, “2015 Metal 
Direnişi Üzerine Tarihsel Bir Bakış” 
başlıklı yazısında, günümüzü anlayabilmek 
için sektörün yarım asırlık mücadele tarihi-
ni inceledi. Kökleri 1950’lere uzanan bu in-
celeme, metal işçilerinin mücadelesine ne-
den olan koşulların tek tek fabrikalardaki 
özel olumsuzluklarla değil, sermayenin işçi 
hareketine karşı uzun erimli stratejisine 
dayalı olarak, bütün bir sektör düzeyinde 
organize edilen çalışma düzeni ve endüstri 
ilişkileri sistemiyle ilişkili olduğunu ileri 
sürdü. Bu gerçek, Taştan’a göre, sadece 
işyerinde değil sektör düzeyinde güçlü bir 
sendikal örgütlenme yaratmanın önemine 
işaret etti. 

İşçi sınıfının bileşik hareketini yaratmak 
ve güçlü bir sendikal irade geliştirebilmek 
aynı zamanda, emekçiler arasındaki 
bölünmeler ve eşitsizliklerle mücadele 
etmeyi gerektiriyor. Betül Urhan, Tevfik 
Güneş ve Aslı Güneş, sırasıyla cinsiyetçilik, 
güvencesizlik ve etnik ayrımcılık temala-
rı etrafında, bizleri, işçi sınıfının kendi iç 
bölünmeleri hakkında düşünmeye davet 
etti. Urhan, 2014 yılında işçi sendikala-
rını ve üst örgütlerini kapsayan bir alan 
araştırmasının bulgularına dayanarak, 
ataerkil zihniyet ve toplumsal cinsiye-
te ilişkin ideolojik önkabullerin sendikal 
örgütlenmeyi nasıl etkilediğini tartıştı. 
Tevfik Güneş ise, sermaye sınıfının aşırı 
birikimine zemin oluşturan taşeron, es-
nek ve güvencesiz üretim yapısını işçi 
sağlığı ve iş güvenliği ekseninde ele ala-
rak, sendikal örgütlenmenin bu alandaki 
sorunlarına dikkat çekti. Son olarak, Aslı 
Güneş, Türkiye’de 10 ilde tekstil, petro-
kimya, metal, gıda ve inşaat işkollarında 
işçilerle yüzyüze yapılan görüşmelere da-
yanarak, ayrımcılık ve milliyetçiliğin hem 
emekçiler arasında hem de çalışma ha-
yatında nasıl tezahür ettiğine odaklandı. 
Aytül Fırat, Barış İçin Akademisyenler’in 
“Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisi 
üzerinden “Barış İstemek Bir Ülkede Ne-
den Suçtur?” sorusunu sordu ve iktidarla-
rın özellikle siyasal/toplumsal gerilimlerin 

yüksek olduğu dönemlerde, muhalifleri 
susturma ve cezalandırma amacıyla bas-
kı araçlarını nasıl genişlettiklerini tarihsel 
örneklerle ortaya koydu.

DİSK-AR’ın klasiklerinden biri haline 
gelen işçi eylemlerinin sayısal olarak 
değerlendirilmesi, bu sayıda da devam 
etti. İrfan Kaygısız, hem 2015 yılında 
Türkiye genelinde meydana gelen işçi 
eylemlerinin sayısal dökümünü yer, ne-
den, biçim gibi unsurları da içermiş ola-
rak sundu, hem de 2015 yılına ait işçi 
eylemlerini DİSK-AR’ın daha önceki sayı-
larında yayımlanmış olan 2013 ve 2014 
yıllarıyla karşılaştırdı. Gencer Çakır, Y. 
Doğan Çetinkaya ve Mehmet Ö. Alkan 
tarafından derlenen ve Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları tarafından 2015 yılında basılan 
“Tanzimat’tan Günümüze Türkiye İşçi 
Sınıfı Tarihi (1839- 2014)” isimli kitabı, 
özellikle emek tarihine dönük metodolo-
jik tartışmalar ekseninde sorgulayarak ta-
nıttı. “Emek Çalışmaları” bölümünde ise, 
Merve Menekşe Özer ve Aslı Kayhan’ın 
titizlikle hazırladıkları Haziran 2015-Mart 
2016 dönemine ait emekle ilgili kitapları 
ve tezleri listeledi. 

DİSK-AR dergisi bir dizi nedenle 2016-
2020 döneminde yayına devam edemedi. 
Bunlardan birincisi DİSK dergisinin yeni 
bir formatla yeniden yayımlanması oldu. 
DİSK dergisinin bu yeni formatında DİSK-
AR dergisinin bazı unsurları da yer aldı. 
DİSK dergisi hem örgütsel gelişmelere 
hem de araştırmalara yer veren format-
ta birkaç sayı yayımlandı. Böylece iki ayrı 
derginin yayımlanması pratik ve mali ola-
rak zorlaştı. Öte yandan konferasyon üye-
si iki sendika tarafından yayımlanan ha-
kemli iki derginin varlığı bir başka etken 
olarak değerlendirildi. Bilindiği gibi Birleşik 
Metal-İş tarafından yayımlanan Çalışma 
ve Toplum dergisi ile Genel-İş tarafından 
yayımlanan Emek dergisi hakemli akade-
mik dergiler niteliğinde olup emek çalış-
malarına geniş biçimde yer vermektedir. 
DİSK-AR dergisinin nasıl bir biçim içerikle 
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devam edeceği önümüzdeki dönemde 
ele alınması gereken konulardan birini 
oluşturmaktadır. 

7) BİLGİ NOTLARI

DİSK-AR araştırma çalışmaları yanında 
günlük gelişmeler, basın açıklamaları ve 
Yönetim Kurulu değerlendirmeleri için 
çok sayıda bilgi notu, açıklama ve sunum 
hazırladı. Diğer DİSK daireleri ile eşgüdüm 
halinde ihtiyaç duyulan bilgi ve kaynak-
ları kullanıma sundu. Bu bilgi notlarından 
bazıları şu konularda hazırlandı. 

l Başkanlık sisteminin 100 gününe ilişkin 
değerlendirmeler 

l Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
adının değiştirilmesine ilişkin bilgi notu

l Devlet Denetleme Kurulu’nun yetkileri-
nin artırılmasına ilişkin bilgi notu

l DİSK politika belgelerine ilişkin açıkla-
malar

l Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusuna 
ilişkin bilgi notu

l Genişletilmiş Başkanlar Kurulu için ha-
zırlanan notlar ve sunumlar

l İstihdam seferberliği ile ilgili bilgi notları

l İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili değerlen-
dirmeler

l İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının 
kullanımı konusunda değerlendirmeler

l Kıdem Tazminatı Fonu girişimleri konu-
sunda değerlendirmeler

l Sanayide İstihdamsız Büyüme bilgi 
notu

l SGK’nin Sayıştay denetiminden çıkarıl-
ması girişimine ilişkin bilgi notu

l Taşeron işçilerin kadroya alınması tar-
tışmalarına ilişkin bilgi notları

l Yeni Ekonomi Programı’na (YEP) ilişkin 
bilgi notu

l Vergi yüküne ilişkin bilgi notu.

8) ULUSAL VE ULUSLARARASI 
TOPLANTILAR

Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun 
Geliştirilmesi Projesi

ILO’nun 5-9 Şubat 2018 tarihleri arasında 
İrlanda, Dublin’de “Çalışma Hayatında 
Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi” 
başlıklı toplantısına DİSK-AR uzmanı Deniz 
Beyazbulut katıldı. Sosyal Diyaloğun Ge-
liştirilmesi Projesi kapsamında Eurofound, 
Ulusal Ekonomik ve Sosyal Konsey (NESC), 
İrlanda İş Dünyası ve İşveren Konfederas-
yonu (IBEC) ile İrlanda Sendikalar Kongresi 
(ICTU) ziyaret edildi. Ülkeler arası sosyal 
diyalog uygulamaları taraflar arasında tar-
tışıldı. İrlanda örneği üzerinden Türkiye’de 
sosyal diyalog mekanizmalarının geliştiril-
mesi hususunda öneriler alındı. Kurumlar 
arasında Türkiye’de sosyal diyalog meka-
nizmalarının örnekleri paylaşıldı. 

İstihdamın Geleceği

“İstihdamın Geleceği” adlı konferans 12-
13 Eylül 2018’de Azerbaycan’da gerçek-
leşti. DİSK-AR uzmanı Deniz Beyazbulut’un 
katıldığı konferansa 16 farklı ülkeden işçi 
sendikaları, işverenler ve hükümet tem-
silcileri yer aldı. 

Konferansın açılışını yapan Gocha Alex-
sandriya, özellikle son yıllarda çalışma 
hayatında gerçekleşen değişikliklerin 
birçok faktöre bağlı olduğunu ve bu fak-
törlerin çalışma hayatını derinleştirdiğini 
söyledi. Değişen istihdam biçimleri, glo-
balleşme, teknolojik değişimler, kutup-
laşma, demografik yapı, iklim değişikliği 
ve 2008’den itibaren yaşanan ekonomik 
durgunluğa dikkat çekerek iki gün ger-
çekleşecek olan konferansın konu başlık-
ları belirlendi.
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İlk gün Anna Biondi moderotörlüğü ile 
başlayan konferans “Çalışma ve Top-
lum” başlığı altında gerçekleşti. Değişen 
istihdam biçimleri ve teknolojinin neden 
olacağı işsizliğe karşı önlem almanın ge-
rekliliğine vurgu yapıldı. Beklenen senar-
yoların sadece gerçekleşme ihtimali olan 
ülkelerini değil tüm emek dünyasını ve 
çalışma hayatını etkileyeceği belirtildi. 
Özellikle kadınların çalışma hayatındaki 
konumları ve mesleki ayrışmaları önleye-
cek tedbirlerin alınması gerektiği tartışıldı. 

Konferansın ikinci günü Azerbaycan’ın 
işsizliği ve istihdam biçimleri hakkında 
mevcut durum bilgisi paylaşıldı. Sosyal ta-
rafların diyalog içinde olmasının önemiyle 
devam eden toplantı, etkili istihdam sağ-
lamanın, emek piyasasının ihtiyaçları doğ-
rultusunda eğitim reformları yapmanın, iş 
mevzuatını ve ücret sistemini geliştirme-
nin, kayıt dışı istihdamı önlemenin ve ta-
rafların eşitliği ilkesine dayanan iş ilişkileri 
kurmanın ülkelerin ulusal politikalarının 
parçası olduğunu tartışarak devam etti.

Ayrıca, uluslararası arenada gözlemlenen 
toplumsal, politik ve sosyal çelişkiler, ezici 
sayıda işsizlik rakamları, ekolojik ve do-
ğal kaynakların tüketilmesi ile dünyanın 
gelecekte nasıl değişeceği konusunda bir-
çok görüş ortaya koyuldu.

“Kadına Karşı Şiddete Hayır” 
Uluslararası Toplantısı

FNV (Hollanda Sendikalar Konfederas-
yonu), OFSAF (Fas Kadın Örgütü) ve kon-
federasyonumuz DİSK arasında “Kadına 
Yönelik Her Türlü Şiddete Hayır” çalış-
masının ilk uluslararası toplantısı Fas’ın 
Rabat kentinde 15-19 Şubat 2019 tarih-
lerinde gerçekleştirildi. DİSK adına top-
lantıya DİSK-AR uzmanı Deniz Beyazbulut 
katıldı. 

UMT’nin (Fas Sendikalar Konfederasyonu) 
Tarım ve Orman İşçileri Sendikası (FNSA) 
ve kadın örgütü OFSAF’ın ev sahibi olduğu 
etkinlik üç gün sürdü. 

Çalışmanın ilk günü her üç ülkedeki ka-
dınların çalışma koşulları ve kadının top-
lumsal yaşamdaki yeri üzerine karşılıklı 
derinlemesine yürütülen tartışmalarla 
devam etti. Her ülke, kadınların yaşadığı 
ortak sorunları ve deneyimleri paylaştı. 
Farklı sektörlerden toplantıya katılan ka-
dın işçiler işyerlerindeki sorunları aktardı. 
Çözüm yolları tartışıldı.

İkinci gün her sendika gerçekleştirdiği ka-
dın çalışmalarını paylaştı. Kadın çalışma-
ları ile ilgili yapılması gerekenler üzerine 
odaklanıldı. Bu amaçla OFSAF isimli bir 
dernek kurarak sendika içerisinde ayrı 
bir kadın çalışması alanı yaratabilen FNSA 
sendikasının deneyimleri tartışmaların te-
mel gündemini oluşturdu. 

Yoğun eğitim içeriğinin yanı sıra 17 Şubat 
Pazar günü Rabat’ın merkezinde Parla-
mento binasının önünde gerçekleştirilen 
eyleme de katılım bizler açısından çok 
anlamlı bir deneyimdi. Fas’ın farklı bölgele-
rinden gelen ve topraklarının istimlak edil-
mesini protesto eden FNSA’da örgütlü köy-
lüler tarafından düzenlenen eylem hem 
kalabalık hem de coşkuluydu. Mücadele-
nin önderlerinden birinin 64 yaşında bir 
kadın olması ve hala tutuklu olması kadın 
mücadelesi açısından da büyük bir anlam 
taşımaktaydı. Eğitim boyunca her üç ülke-
de temel kapitalist dönüşümlerin benzer 
dinamiklerle gerçekleştirildiği gözlemlense 
de özellikle Fas ve Türkiye’de sınıfa karşı 
baskı ve saldırıların neredeyse birebir ör-
tüştüğünü görmek dikkat çekiciydi.

Önümüzdeki dönemde sendikalarda ka-
dınları güçlendirmek ve sendikal meka-
nizmalarda kadının varlığını güçlendirmek 
konusunda çalışmaların devam edilmesine 
yönelik kapanış toplantısı gerçekleştirildi. 

ILO Konferansı: “Çalışma Yaşamında 
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Tacizin 
Önlenmesi”

ILO’nun “Çalışma Yaşamında Kadınlara 
Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi” 
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konferansı 6 Aralık 2018’de Ankara’da 
gerçekleştirildi. DİSK adına toplantıya 
DİSK-AR uzmanı Deniz Beyazbulut top-
lantıya katıldı. Konferans, işyerinde şiddet 
ve tacizi önlemeye ve ortaya çıktığı du-
rumlarda bu durumla mücadele etmeye 
yönelik ulusal ve işyerine özel mekaniz-
maların geliştirilmesi konularında ILO bile-
şenlerinin farkındalığının gelişmesine kat-
kıda bulunmayı amaçladı. Aynı zamanda, 
sosyal tarafların çalışma yaşamında ka-
dına yönelik şiddet ve tacizin önlemesi 
konusunda katkılarını geliştirmeyi teşvik 
etmeleri tartışıldı.

Konferans, şiddet ve tacizi önlemeye ve 
sonlandırmaya yönelik bir yaklaşımın 
sağlanmasında güçlü bir mevzuatın yanı 
sıra pratik işyeri stratejileri ve politikala-
rından, eğitim ve farkındalık faaliyetinin 
oluşturulmasına kadar bir dizi husus ve 
yöntemin tartışılmasına zemin sağlama-
yı amaçladı. Konferansta ayrıca işyerinde 
cinsel taciz ve aile içi şiddetin işyerindeki 
etkisi de dâhil olmak üzere kadına yöne-
lik şiddet ve tacizin farklı boyutları da ele 
alındı.

9) DİSK-AR ARAŞTIRMALARI VE 
MEDYA

Yazılı ve görsel basının son yıllarda bü-
yük ölçüde siyasal iktidarın güdümü al-
tına girdiği ve giderek tek sesli hale gel-
diği biliniyor. Bu durum emeğin sesinin 
özellikle ana akım medyada duyulmasını 
ciddi biçimde zorlaştırmakta ve kuşkusuz 
DİSK-AR çalışmalarının medyada yer al-
masını da olumsuz etkilemektedir. Ancak 
bu olumsuz ve tek yanlı medya iklimine 
rağmen DİSK-AR araştırmalarının yazılı ve 
sözel yayın organlarında önemli bir yer 
tuttuğunu söylemek mümkündür. Hükü-
met kontrollü medyanın görmezden gel-
diği DİSK-AR çalışmaları, düzgün habercili-
ği/gazeteciliği önemseyen ve nesnelliğini 
hâlâ devam ettiren gazete ve TV kanalları 
ile alternatif medya mecralarında (inter-

net ve sosyal medya) geniş yer bulmakta-
dır. DİSK-AR’ın geniş tanımlı işsizlik hesap-
laması en çok ilgi çeken konulardan biri 
olmaya devam etmektedir.

DİSK-AR’ın 2016-2020 faaliyet dönemi 
içinde yayımladığı araştırmaları hak ve 
emek haberciliğini öne alan yayın organ-
ları yanında oldukça geniş kitlelere ses-
lenen ve halen bağımsız yayın yapabilen 
ana akım sayılabilecek medya mecrala-
rında da yer aldı. 

2016-2020 döneminde yayımladığımız iş-
sizlik-istihdam raporlarının yanında özel-
likle asgari ücret görüşmelerinin yapıldığı 
dönemde de birçok TV kanalı rapora yer 
verdi. DİSK-AR konuyla ilgili, dönemin ra-
porlarının detayını röportaj vererek rapor-
ların yaygınlaşmasına katkıda bulundu. 
Faaliyet dönemimizde alternatif medya-
nın da DİSK-AR raporlarına ilgisinin yük-
sek olduğu görüldü.

10) DİSK-AR ARAŞTIRMALARI VE 
AKADEMİ

DİSK-AR araştırma ve yayınlarının aka-
demik alanda da giderek yaygın biçimde 
kullanılmaktadır. Yüksek lisans ve dok-
tora tezleri yanında bilimsel makaleler 
ve kitaplarda da giderek artan biçimde 
DİSK-AR yayınlarına referans verildiği gö-
rülmektedir. Özellikle işsizlik ve istihdam, 
asgari ücret ve sendikalaşmaya ilişkin 
DİSK-AR araştırmalarına çok sayıda atıf 
yapıldığı ve DİSK-AR araştırmalarına gü-
venin giderek arttığı izlenmektedir. Çok 
sayıda akademisyenin yanı sıra ülkemi-
zin önde gelen iktisatçılarından Korkut 
Boratav ve Erinç Yeldan çeşitli yazılarında 
DİSK-AR’ın araştırmalarında yer vermiş-
lerdir. DİSK-AR çalışmalarına yönelik bu 
güvene layık olmak için çalışmalarımızı 
titizlikle sürdüreceğiz.

@disk_arastirma

DİSK-AR çalışmalarını sosyal medya ara-
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cılığıyla yaygınlaştırmak amacıyla 2019 
yılında @disk_arastirma adıyla bir twit-
ter hesabı oluşturulduk. Twitter hesabı-
mızı yalnızca raporların yaygınlaştırılması 
için değil aynı zamanda TÜİK, İŞKUR ve 
SGK’nin yayımladığı verilerin infografik 
ile paylaşılarak çalışma hayatına dair is-
tatistiklerle gündem oluşturmak için de 
kullandık. Çalışma hayatının gündemine 
dair gelişmeleri takip etmek ve dikkat 
çekmek için twitter hesabını aktif olarak 
kullanmaya çalışıyoruz. 

11) ORTAK ÇALIŞMALARIMIZ

2016-2020 döneminde DİSK üyesi sen-
dikaların araştırma çalışmalarında 
da önemli gelişmeler sağlandı. Başta 
Genel-İş Araştırma Dairesi ve Birleşik 
Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (Bİ-
SAM) olmak üzere DİSK üyesi sendika-
ların araştırma çalışmalarının arttığı ve 
bu araştırmaların kamuoyunda giderek 
daha fazla yer bulduğu görüldü. DİSK-AR 
üye sendikaların araştırma çalışmala-
rından ciddi biçimde yararlanmaktadır. 
Geçtiğimiz dönemde DİSK-AR ve üye 
sendikaların araştırma çalışmaları ara-
sındaki koordinasyon istenildiği düzey-
de olamadı. 2020’li yıllarda DİSK-AR ve 
üye sendikaların araştırma çalıştırmaları 
arasında daha yoğun bir koordinasyon 
sağlanmasını hedefliyoruz. 

DİSK-AR 2016-2020 döneminde çeşitli ku-
rum ve girişimlerle çalışmalar yürüttü. FES 
Türkiye, DİSK-AR’ın bazı önemli çalışma-
larının gerçekleşmesine ciddi katkı yaptı. 
Ortaya çıkan başarılı çalışmalar üzerine FES 
Türkiye ile 2020’li yıllarda da olumlu işbirli-
ğini sürdürmeyi hedefliyoruz.

DİSK-AR Türkiye Sosyal Tarih Araştırmaları 
Vakfı (TÜSTAV) ve Tarih Vakfı ile Emek Ta-
rihi Konferansları kapsamında işbirliğine 
devam etti. Bu işbirliğinin 2020’li yıllarda 
da artarak devam etmesi hedefimizdir.

DİSK-AR uzmanları, genç akademisyen ve 

uzmanların gönüllü çalışmasıyla ortaya çı-
kan ve emek eylemleri konusunda ciddi 
araştırmalara imza atan Emek Çalışmaları 
Topluluğu’na (EÇT) katkı verdiler. Bu katkıyı 
önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.

12) KISITLARIMIZ VE ZENGİNLİĞİMİZ

DİSK-AR çalışmaları kısıtlı olanaklarla sür-
dürülmektedir. DİSK-AR gerek mali açıdan 
ve gerekse kadro olanakları açısından zor-
luklarla ve sınırlılıklarla karşı karşıyadır. 
Kısıtlı kadro ve mali olanaklara rağmen 
DİSK-AR işçi sınıfının ve emeğin bilimsel 
sesi olmaya çalışmaktadır. Kısıtlı olanak-
lar DİSK-AR’ın teknik donanım ve altyapı-
sını da olumsuz etkilemektedir. Planlanan 
çalışmaların ve araştırmaların çok önemli 
bir bölümü olanaksızlıklar nedeniyle bu 
dönem hayata geçirilememiştir. 

DİSK-AR 2016-2019 faaliyet döneminde 
mali olanaklar ve kadro açısından kısıt-
lar yaşamasına rağmen sınıf hareketine 
gönül vermiş çok sayıda akademisyen, 
uzman ve gazeteciden takdire şayan 
bir destek aldı. Önerileriyle, katkılarıyla, 
eleştirileri ile bize destek olanlara içten 
teşekkür ediyor ve DİSK-AR’ın bu büyük 
zenginliği ile övünüyoruz.

3) YENİ DÖNEM HEDEFLERiMİZ

DİSK-AR 2020’li yıllarda mali açıdan ve 
kadro açısından kısıtları aşarak kurum-
sallaşmayı hedeflemektedir. DİSK-AR’ın 
eksiklerini gidererek kurumsallaşmasını 
tamamlaması büyük ölçüde DİSK’in mer-
kezi faaliyetlerinin kapasitesinin geliştiril-
mesine bağlıdır. Ancak kurumsallaşmış ve 
eksiklerini gidermiş bir DİSK-AR’ın emeğin 
sorunlarına ilişkin toplumsal farkındalığı 
ve ilgiliyi artıracağına ve kısıtlı olanak-
larla oluşturulan düşünsel hegemonyayı 
daha da geliştireceğine inanıyoruz. Yeni 
dönemdeki hedeflerimizi şöyle özetleye-
biliriz:
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Kurumsallaşma: DİSK-AR’ın araştırma ka-
pasitesinin geliştirilmesi, mali ve teknik 
olanaklar ile kadro kısıtlarının giderilmesi. 
Sendikaların araştırma daireleri ile eşgü-
dümün geliştirilmesi, çalışmaların ortak-
laştırılması ve insan ve mali kaynağın ve-
rimli kullanılması.

Mevcut araştırma çalışmalarının zengin-
leştirilmesi: Mevcut araştırmaların biçim 
ve içerik açısından geliştirerek sürdürmesi.

Yeni alan araştırmaları: 2017’de yapı-
lan Türkiye işçi sınıfı alan araştırmasına 
benzer yeni alan çalışmalarının yapılması. 
Öncelikle DİSK üyelerine dönük bir alan 
çalışması yapılması. 

DİSK Arşivi ve kütüphanesi: Düzenli ve 
kapsamlı bir DİSK arşivi ile kütüphanesinin 
oluşturulması bir diğer hedefimizdir. DİSK 
bünyesindeki arşiv kaynaklarının dijital 
ortama aktarılması ve bir emek kütüp-
hanesinin oluşturulması, özellikle bilimsel 
araştırma yapanlara arşiv ve yayın deste-
ği sağlanması gündemimizde olacak.

DİSK-AR Danışma Kurulu: Önceki dö-
nemde kurulan ve akademisyen, uzman 
ve gazetecilerden oluşan DİSK-AR Danış-
ma Meclisinin bir danışma kurulu olarak 
daha etkin çalışmasının sağlanması. Dü-
zenli bir iletişim ağının kurulması ve belli 
aralıklarla toplantılar yaparak DİSK-AR ça-
lışmaları için daha fazla katkı sağlanması-
nı hedefliyoruz. 

Çalıştaylar ve bilimsel danışma toplan-
tıları: Emek hareketinin çeşitli sorunları 
konusunda daha sık çalıştaylar ve bilim-
sel toplantılar düzenlemek DİSK-AR çalış-
malarını güçlendirecektir.

DİSK-AR web sitesi: DİSK-AR çalışmala-
rına düzenli erişilebilecek bir web sitesi 
önümüzdeki çalışma döneminin önemli 
hedeflerinden biridir. 

Çalışma hayatı göstergeleri bülteni: İş-
sizlik ve İstihdam Raporu yanında çalışma 
hayatı göstergelerine yer veren bir bülten 
de DİSK-AR’ın önümüzdeki dönem hedef-
leri arasında yer almaktadır.

Üye sendikaların araştırma çalışmaları: 
DİSK-AR ile DİSK üyesi sendikaların araştır-
ma çalışmaları arasında koordinasyonun 
artırılması ve ortak çalışmalar yapılma-
sı DİSK’in toplam araştırma kapasitesini 
yükseltecektir. 

ETUI ile ilişkiler: DİSK-AR, 2020’li yıllarda 
DİSK’in üyesi olduğu ETUC’un bünyesinde 
özerk bir şekilde faaliyet sürdüren Avrupa 
Sendika Enstitüsü (ETUI) ile ilişkilerini dü-
zenli hale getirmeyi hedeflemektedir.

2020’li yıllarda DİSK-AR’ın daha kurumsal 
hale gelmesi ve emek alanına bilimsel 
müdahalelerde bulunması DİSK’in toplam 
mücadelesi açısından büyük öneme sa-
hiptir. 





1) TAŞERON VE GÜVENCESİZLİK 
KISKACINDA İŞÇİ SAĞLIĞI-
İŞ GÜVENLİĞİ VE SENDİKAL 
GÖREVLER.

1.1. Taşeron Çalışma, Güvencesizlik ve 
Birikim

Küreselleşme sürecinin derinleştirdi-
ği birikim ve rekabet tüm dünyada 
örgütsel, toplumsal ve ekonomik 

süreçleri parçalayıp yeniden kurgularken, 
siyasal ve hukuksal düzenlemeleri de bu 
gelişmelere uygun hale getiriyor. Tekno-
lojik gelişmelerin koşulladığı yatırımlar 
baş döndürücü bir hızla artarken, üretim 
süreçlerinde yer alan işçilerin çalışma 
ritmleri daha fazla değer yaratmak uğru-
na tükenme noktasına kadar zorlanıyor.

Bütün bu zeminlerin uygun hale getiril-
mesi, parçalanmış üretim süreçleriyle, 
sendikasızlaştırmayla ve taşeronlaştır-
mayla, kısaca örgütsüzleştirme politikala-
rıyla pekiştirilirken, mevzuatın çerçevesi 
denetim ve yaptırımları esnekleştiriyor ve 
belirsizleştiriyor. Sermaye için bunlar yet-
miyor, her türlü güvenlik ve güvenceler-
den yoksun kayıt dışı işçilik ve çocuk ça-
lıştırma toplumsal ve ekonomik yaşamın 
“kaçınılmaz” unsurları halinegetiriliyor.

Türkiye’de taşeron ilişkileri 2000’li yıllar-
da dünya çapında üretim organizasyo-
nunda yaşanan dönüşümün de etkisi ile 
gündemimizde daha fazla yer kaplamaya 
başladı. Taşeronluk, emeği disiplin altına 
almanın, sömürüyü derinleştirmenin bir 
aracı, adeta çalışma hayatının hasır altı 
edilmeye çalışılan yüzü konumundadır. 
Uzun çalışma sürelerinin, fiili olarak gasp 
edilmeye çalışılan yıllık ücretli izin hakkı-
nın, sendikal hakların ve kıdem tazmina-
tının, düşük ücretlerin, kayıtdışının ve iş 

cinayetlerinin ilişkisi haline gelmiştir. Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanının 
kendisinin de “kölelik gibi bir şey” diyerek 
itiraf ettiği bir çalışma biçimidir. 

Taşeronlaştırma işverenlerin yasal yü-
kümlülüklerden kurtulmak için başvur-
dukları en tipik çalıştırma biçimidir. O ne-
denle giderek hem özel sektörde hem de 
kamuda tercih edilen bir çalıştırma biçimi 
haline gelmektedir. 

80‘li yılların başından itibaren uygulama-
ya konulan özelleştirme ve devamında 
taşeronlaşma, rödövans (maden sahası iş-
letmesinin gerçek veya tüzel kişiye tahsis 
edilmesi) vb. uygulamalar; başta madenci-
lik, inşaat ve enerji olmak üzere istihdam 
ve üretim yapısını değişikliğe uğratmış; 
uzun yıllar sonucu elde edilmiş olan bilgi 
ve deneyim birikimini dağıtmıştır. Birikim 
ve deneyime sahip olmayan, teknik ve 
alt yapı olarak yetersiz, ve uzmanlaşma-
nın olmadığı kişi ve şirketlere bırakılması 
iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin hızla 
terkedilmesine neden olmuştur. Buna bir 
de kamusal denetimin ve yaptırımın ye-
tersizliği de eklenince facialar bir biri ardı 
sıra gelmeye başlamıştır.

Ülkemizdeki yüksek risk taşıyan sektör-
lerde, kuralsız ve denetimsiz çalışan, tek-
nolojik gelişmelerden uzak, teknik elema-
nın gözetim ve denetimi uygulamayan, 
tamamen ilkel koşullarda çalışan taşeron 
ya da rödövans ilişkileri içinde firmalar 
üretim yapar hale gelmişlerdir. Bu tür iş-
letmeler açısından iş sağlığı ve güvenliği 
uygulamaları tamamen maliyet kalemi 
olarak görülmekte ve maksimum karı 
elde etmek için en hızlı, en acımasız üre-
tim süreçlerini yaşama geçirme konusun-
da hiç tereddüt etmemektedirler. Bu eko-
nomik faaliyet biçimi artık hükümetlerin 

İŞÇİ SAĞLIĞI, İŞ GÜVENLİĞİ VE EĞİTİM DAİRESİ RAPORU
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birikim yaratma rejiminin temel karakteri 
olmuş durumdadır. Taşeronlaştırma ve 
güvencesiz çalıştırma ile birlikte, sendikal 
örgütlenmenin kapsamı daraltılmış, sen-
dikal denetimlerin alanı da böylece sınır-
landırılmıştır.

ILO‘nun 2014 yılı Küresel İstihdam Eğilim-
leri raporuna bakıldığında; 

“Küresel ekonomik krizin başlangıcın-
dan 5 yıl sonra (2012 yılından itibaren) 
büyüme yavaşladı ve işsizlik tekrar art-
maya başladı. İşgücüne katılım oranları 
açısından 2013 yılı itibariyle herhangi 
bir iyileşmenin gerçekleşmedi. Dahası, 
işgücüne katılma oranları, kriz öncesi 
dönemin bile altında kalmış durum-
da.2013 yılında küresel düzeyde 62 mil-
yon kişi daha istihdama katıldı.” ILO’ya 
göre, 2013 yılında önceki yıla oranla 
yaklaşık 5 milyon kişi daha işsiz kaldı 
ve işsiz sayısı küresel düzeyde yaklaşık 
202 milyona ulaştı. Küresel işsizlik artı-
şının büyük bölümü, Doğu Asya ve Gü-
ney Asya bölgelerinde gerçekleşti.

Mevcut yapı devam ederse, “küresel 
işsizlik rakamları daha da kötüleşecek 
ve 2018 yılı itibariyle iş arayanların sa-
yısı 215 milyona ulaşacak. Söz konusu 
dönemde, her yıl yaklaşık olarak net 
40 milyon yeni iş yaratılacak. Ancak 
bu rakam, her yıl işgücü piyasasına 
girmesi beklenen 42.6 milyon insan 
için yeterli olmayacak. Dünya ölçe-
ğinde ’insana yakışır iş‘ (decent work) 
açığı çok büyük. Bölgesel farklılıklar 
söz konusu olsa da, gelişmekte olan 
ülkelerin çoğunda kayıtdışı istihdam 
yaygın olarak devam ediyor.”

“Dünyada her 10 kişiden beşi ‘kırılgan’ 
işlerde çalışmaktadır.” Başka bir değişle 
bunlar ya ailelerinin işlerine yardım eden 
kişiler ya da herhangi bir koruma kapsa-
mı içinde yer almama riski büyük, kendi 
hesabına çalışanlardır. Gelişmekte olan 
ülkeler söz konusu olduğunda bunlar 

büyük olasılıkla kayıtdışı sektörde çalış-
maktadırlar. Dolayısıyla yapılan işlerde 
yoksulluk, düşük kazanç, tehlikeli çalışma 
koşulları ve sağlık sigortası yokluğu gibi 
büyük riskler gündemdedir. Görüldüğü 
üzere, kayıtdışılığın, iş sağlığı ve güvenliği 
uygulamaları açısından ne denli olumsuz 
etkiler yarattığı ve sorunlara yapısal bir 
özellik kazandırdığını belirtmek gerekiyor. 

ILO’nun tahminlerine göre, küresel is-
tihdamın %48’i, kırılgan işlerde çalışıyor. 
375 milyon çalışan (küresel istihdamın % 
11.9’u) çalışması karşılığında günlük 1.25 
$’dan; 839 milyon çalışan (küresel istihda-
mın %26.7’si) ise günlük 2 $’dan daha az 
gelir elde ediyor. Yani toplam istihdamın 
çok büyük bölümü yoksulluk ve sefalet 
içinde kıvranmaktadır.

Görüldüğü üzere, ekonomik büyüme tek 
başına ve durduk yerde insana yakışır iş 
olanakları yaratmadığı, var olan işlerin nite-
liğini geliştirmediği gibi, onları daha da taşe-
ron ve güvencesiz ilişkilerin içine çekmeye 
çalışarak yoksulluğun daha derin yaşanma-
sına neden olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde 
daha az olmakla birlikte, gelişmekte olan 
ülkelerde yaratılan istihdamın, önemli bir 
kısmının taşeron ve güvencesiz ekonomide 
olduğu herkes tarafından kabul görmekte-
dir. Diğer yandan, uygun olmayan istihdam 
sorunu yalnızca enformel ekonomide ken-
dini gösteren bir gerçek değildir, aynı za-
manda kurumsal ekonomide dahi, sosyal 
koruma eksikliği, istihdam hizmetlerinin 
zayıflığı, örgütlenme ve hakların korunma-
sında yetersizlikler vb. uygun iş olanakların-
daki açıklara yol açmaktadır.

Türkiyeli bir işçinin Avrupalı bir işçiye göre 
haftalık ortalamada 12 saat fazla çalıştığı 
fiili çalışma süreleri konusunda yaptığımız 
araştırmalarla ortaya konmuş durumdadır.

Türkiye’de faaliyet karlılığının en yüksek 
olduğu sektör, Soma katliamının yaşan-
dığı madencilik sektörü olduğunu burada 
bir kez daha vurgulamakta fayda var. Ay-
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rıca çok riskli sektörler açısından inşaat, 
enerji alanlarında karlılıklar da ortalama-
nın üzerinde seyretmektedir.

Bütün bu çalışmalar ışığında seçilmiş ülke-
lere göre yapılmış olan kar oranları karşı-
laştırmasında Türkiye bütün ölçekler açısın-
dan karlılığı en yüksek ülke durumundadır.

1.2. Sendikal Yapıların Durumu

Sendikal Hareket, siyasal, ideolojik ve 
örgütsel farklılıkların yarattığı parçalı, ik-
tidarın uygulamalarıyla sorunu olmayan 
uyumlu ve sosyal diyalogcu özelliğinin 
yanında niceliksel sorunlarıyla da malul 
sıkıntılı bir görüntüyü bize sunmaktadır.

Gelinen süreçte istihdamda 27 milyonun 
üzerinde çalışan yer alırken, bunun ner-
deyse 10,5 milyonu kayıtdışı istihdamda 
yer almaktadır. Sendikalaşma oranı son 
düzenlemelerle yüzde 12’ler düzeyine 
ancak gelebilmiştir.

Bu duruma bakıldığında dramatik düşü-
şün engellenemediğini görmekteyiz. 1986 
yılında %23 düzeyinde olan sendikalaşma 
oranı 2012 de 4,54’e gerilemiştir. Son ya-
sal düzenlemeler ve taşeronun kadroya 
geçişiyle sendikalaşma oranı yüzde 12’ler 
seviyesine gelmiş olsa da toplu sözleşme 
kapsamındaki işçi oranı yüzde 6-7 civarın-
dadır. Bu tablo aynı zamanda, devasa ör-
gütsüz ve yoksul bir çalışan kitlesinin var-
lığına işaret etmektedir. Mevcut sendikal 
yapıların gelenekselliği ve taşıdığı zaaflar 
göz önüne alındığında bu kitlenin örgüt-
lenmesine dönük çabaların nerdeyse hiç 
olmadığını belirtmeden geçemeyiz.

Giderek taşeron çalıştırmanın ve güven-
cesizliğin temel üretim biçimini aldığı, 
örgütsüzlüğün her alanda dayatıldığı bir 
süreçte geleneksel sendikal yapılar kendi 
pozisyonlarını koruma çabası içinde gö-
rünmektedirler.

Sendikal-siyasal alan ilişkisini özgürlük, 
demokrasi ve iktidar sorunsalıyla ilişki-

lendirilemeyen bir sendikal anlayışın yok-
luğu, başta sendikal sorunlar olmak üzere 
işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında da et-
kisiz bir tutumun sürdürülmesine neden 
olmaktadır.

Genelde sınıf hareketi, özelde sendikal 
hareketin bu yetersizliği, sendikal yapıla-
ra kendi başına bırakmakta, politika üret-
me, örgütlenme ve mücadele pratikleri 
geliştirme çabasında kendiliğindencilikle 
yoğrulmuş bürokratik yapıların devamını 
sağlamaktadır.

Şunu iyice anlamak gerekiyor, ülkede 
sermaye birikim rejimi artık taşeron ve 
güvencesizlik üzerinde yükselmektedir. 
Sermayenin ve devletin temel tercihi ola-
rak karşımıza çıkan bu birikim rejimi, sen-
dikal hakların genişletilmesi, işçi sağlığı 
ve iş güvenliğinde kamusal bir anlayışın 
yerleştirilmesi, kıdem tazminatı hakkının 
korunması, asgari ücretin yaşamın gerek-
lerine uygun düzeye çıkarılması, çalışma 
ortam ve koşullarının insana yakışır bi-
çimde düzenlemesini, güvenceli çalışma-
yı reddeden bir rejimdir.

Sendikal örgütlenmenin işçi sağlığı iş gü-
venliği alanındaki tutum alışı da mevcut 
sorunlarından ayrı düşünülemez. Soruna 
en azından “insan onuruna yaraşır iş” an-
layışıyla bakabilme refleksinden büyük 
ölçüde uzak bir tutum sergilendiğini ne 
yazık ki önemle belirtmek gerekiyor.

Kimi zaman yakınma ve diğer aktörlerden 
bir beklenti içinde olunması, kimi zaman 
TİS süreçlerinde sadece yasaların öngör-
düğüne atıfta bulunulması; çoğu zaman 
alana ilişkin araçlar, yöntemler ve mü-
dahil olma insiyatifinin alınamaması ve 
bütünlükten yoksun , parçalı, sürekliliği 
olmayan yaklaşımların kalıcılığı durumun 
çerçevesini çizmektedir. 

1.3. İSG Alanında Mevcut Duruma 
Kısa Bir Bakış

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında 2004 
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yılında ILO’nun 155 ve 161 sayılı sözleş-
melerinin Mecliste kabul edilmesiyle bir-
likte, temel içeriğini 89/391 EEC Çerçeve 
Direktifin oluşturduğu yasa tartışması, alt 
mevzuat düzenlemeleri ve kurumsal yapı 
dönüşümleri yaşanmaya başlandı.

2004-2012 yılları arasında yasa ve alt 
mevzuat tartışmaları bu alana damga-
sını vurdu.2012 Haziranı’nda 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu tarafların 
ortak kabulü olmadan 8 yıl aradan sonra 
kabul edilerek kademeli olarak uygulan-
maya başladı.

8 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazetede ya-
yımlayarak kabul edilen ILO’nun 187 İş 
Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve 
Sözleşmesi (2006) 16 Ocak 2015 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.

Türkiye, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısın-
dan en problemli iki alan olan ve kitle-
sel ölümlerin sıkça yaşandığı inşaat ve 
madencilik sektörlerinde ILO’nun 167 
sayılı “İnşaat İşlerinde Sağlık ve Güvenlik 
Sözleşmesi”ni 29.11. 2014 tarihinde, 176 
sayılı “Madenlerde Sağlık ve Güvenlik 
Sözleşmesi”ni 12.12.2014 tarihinde niha-
yet kabul etmiştir.

ILO’nun küresel ölçekte vermiş olduğu 
verilere göre, her yıl ortalama olarak işle 
ilgili 250-300 milyon kaza ve 160 milyon 
meslek hastalıkları sonucu 3,2 milyondan 
fazla çalışan hayatını kaybetmektedir.

Küresel ölçekte 2000’li yılların başında 
ölümlü iş kazaları 2 milyon düzeyinde 
seyrederken, son dönemde %50’nin üze-
rinde bir artıştan söz etmek mümkün gö-
rünmektedir.

Ülkemiz açısından duruma bakıldığında, 
mevzuat ve kurumsal değişikliklere rağ-
men, ölümlü iş kazaları, kalıcı iş göremez-
likler, meslek hastalıkları tablosu daha da 
kötüleşmektedir. 2004-2012 dönemine 
bakıldığında, yani 155 ve 161 sayılı ILO söz-
leşmelerinin Mecliste kabul edilmesinden 

6331 sayılı yasanın çıkışına kadar, her yıl 
ortalama 1.316 çalışan yaşamını yitirmiştir.

2004-2014 yılları arası ise, yani 6331 sayılı 
yasanın kabulünden 2 yıl sonra bu ortala-
ma yıllık 1.377 sayısına ulaşmıştır.

2015 yılında en az 1.730, 2016 yılında 
ise en az 1.970 çalışan hayatını kaybetti. 
2017 yılında en az 2.006, 2018 yılında ise 
en az 1.923 çalışan iş cinayetlerinde yaşa-
mından olmuştur.

155 ve 161 sayılı ILO sözleşmelerinin 2004 
yılında kabulünden 2012 yılında 6331 
sayılı yasasının kabul edilmesine kadar 
geçen sürede SGK verilerine göre ,iş ka-
zası sayısı her yıl ortalama 75.000-85.000 
aralığında seyretmekteyken, bu veriler 
TUİK verileriyle örtüşmemektedir. 10 katı 
bir fark oluşmaktadır. Bu istatistiki uyum-
suzluğun bize gösterdiği, kayda girmeyen 
verilerin ülkedeki işçi sağlığı ve iş güven-
liği sorunlarının buzdağının görünmeyen 
kısmı olmasıdır.

Meslek hastalıkları tanısı koyma ise 2000-
2013 yıllık ortalama 550 civarında seyret-
mektedir.

Zaten üç dönemdir kabul edilen Ulusal Po-
litika Belgeleri ve eylem planlarına bakıl-
dığında meslek hastalıkları tanısı koyma 
sayılarının artırılmasına dönük hedefler 
sürekli olarak bir sonraki belge ve eylem 
planına aktarılarak başarısızlık açıkça ka-
bul edilmiş olmaktadır.

Aynı zamanda ILO’nun kabul edilmiş stan-
dartlarının da çok uzağında olduğu gibi, 
ülkemizde meslek hastalığı vakası ner-
deyse hiç yaşanmıyormuş gibi bir tabloy-
la karşı karşıya kalmaktayız. Dünya gene-
linde yaşanmış olaylardan hareketle ILO 
tahminlerine göre çalışanların binde 4’ü 
ila binde 12’si arasında meslek hastalıkları 
vakası tanısının konması gerekmektedir

Diğer yandan, kamu eliyle yürütülen iş 
teftişi uygulamalarına bakıldığında 2013 
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yılı bakanlık verileri şöyledir; toplam 
1.050 iş müfettişinin 460’ı sosyal, 590’i 
teknik müfettiştir. 

ILO müfettiş başına düşen aktif çalışan işçi 
sayıları konusunda şu oranları yeterli gör-
mektedir: Sanayileşmiş ülkelerde 10.000, 
sanayileşmekte olan ülkelerde 15.000, 
geçiş ekonomilerinde 20.000 ve azgeliş-
miş ekonomilerde 40.000. Bu oran, geçiş 
ekonomisi olarak, bizde müfettiş başına 
17.000 aktif çalışana denk gelmektedir. 
Bu nedenle, denetimler ve yaptırımlar 
caydırıcı olmaktan uzaktır.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) 
kuruluş yapıları, sayıları ve hizmet verme 
biçimleri işçi sağlığı ve iş güvenliği uygu-
lamalarını iyileştirecek bir zihniyete sa-
hip değillerdir. Aksine, bir çoğu istihdam, 
ücret ve hizmet anlayışları bakımından 
hiçbir etik ve normatif kurala riayet et-
memek eğilimindedirler. Bu durum, işve-
renlerin istedikleri biçimiyle İSG kurallarını 
koymalarının önünü açtığı gibi, hizmet-
lerini gerçekten iyi yapan kesimleri de 
mağdur etmektedir. Haksız rekabet bu 
alanı çürütmüştür. En kısa sürede kapatıl-
maları zorunlu hale gelmiştir.

1.4. Sendikal Alanın İSG Görevleri ya 
da Sonuç Üzerine

Yukarıda analiz edilen üç alanın ortaya 
koyduğu gerçek, taşeron, esnek ve gü-
vencesiz üretim yapısının sermaye sını-
fı için aşırı birikime zemin oluşturduğu; 
sendikal yapılanmanın gücünü sürekli 
zayıflattığı ve işçi sağlığı iş güvenliği ala-
nını bir maliyet unsuru olarak ele alarak 
iş cinayetlerine karşı hayırhah bir tutum 
sergilediğidir. Karlar büyürken, sendikal 
alan daralıyor, iş cinayetleri de katlanarak 
artıyorsa emek ve sermaye arasındaki 
çatışma ve çelişki bir o kadar derinleşi-
yor demektir. Önemli olan bu çatışmayı 
ve çelişkiye emek lehine çevirecek güçlü 
bir sendikal hareketi yeniden nasıl ayağa 
kaldıracağımızdır.

Cendere ve cebir kullanmaya dayalı ta-
şeron ve güvencesizlik temelli kalkınma 
modelinde, durumu etkisiz ve giderek za-
yıflayan bir sendikal hareketin, saldırının 
büyüklüğü karşısında direnebilmesi, ken-
dini tahkim etmesi ve geliştirebilmesi için 
parçalı yapıdan kurtulmuş, kendini yeni, 
genç bir emekçi kitlesi üzerinden var 
eden yukarda değilse bile, emekçi kitle 
tabanında ortak sorunların ortak çözümü 
için çalışan, mücadele eden ve örgütsel 
araçlarını bu nesnellik üzerinden yaratan 
bir amaçlar manzumesine sahip olması 
gerekir.

Bunu başarabilmek için sendikal örgüt-
lenmelerin emekçi sınıfın taleplerini doğ-
ru bir yaklaşımla özgürlük ve demokrasi 
mücadelesinin içine taşıyabilecek örgüt-
lenme kanallarının yaratılması gerekmek-
tedir. Bu elzemdir, çünkü gerici, sağ ve 
muhafazakar bir siyasal ve ideolojik he-
gemonyanın etkisi altında bulunan kitle-
lerin düşünüş biçimlerinin değiştirilmesi, 
onların sermaye iktidarının temel politi-
kalarının destekleyicisi olmaktan çıkarıl-
masına ve bir sınıf olarak kendi çıkarları-
nın peşinden gitmesinin önünü açacaktır. 
Bu aynı zamanda toplumsal ve ekonomik 
yapıda farklı sorunlar için mücadele eden 
kesimlerin daha da güçlenmesine emek-
çi sınıflarla etkin bir birlikteliğinde önünü 
açacaktır.

Bunun ülkemizde potansiyelleri söz ko-
nusudur. Sermayenin ve AKP iktidarının 
değişik alanlarda gerçekleştirdiği saldırılar 
(HES’ler, nükleer santraller, kadınlar, ço-
cuklar, sanatçılar, çalışma yaşamı, eğitim, 
sağlık, çevre vb.) çok uzun olamayan bir 
gelecekte kendisine oy veren, destekle-
yen kitlelerde ciddi yarılmalara neden 
olduğu gibi, gelecekte de daha derinleş-
mesine neden olacaktır.

Sendikal örgütlenme ve mücadele açı-
sından ise yukarıdaki sorunların yanı sıra 
taşeron ve güvencesizlik temelli üretim 
yapısının yarattığı etkiler, kendini kitle-
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sel iş cinayetleri boyutunda göstermeye 
başladığı gibi, gelecekte çok daha ağır 
travmaların yaşanmasına neden olabile-
cektir. Belirli sektörlerde, örneğin maden, 
enerji ve sağlıkta nüve biçiminde de olsa 
işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından orta-
ya konan talep ve mücadele tarzı gelecek 
açısından umut vaat etmektedir. Burada 
temel sorun, İSG alanını diğer temel mü-
cadele alanları gibi ele almak ve hatta 
sağlık ve güvenliği bütün hakların başına 
koyabilecek bir sendikal politikanın ha-
yata geçirilmesine dair bilinçsel bir deği-
şikliğin yerleşmesini sağlayacak adımlar 
atmaktır. Teknik bilgi, donanım ve İSG 
bilinciyle, hem genel olarak İSG alanında 
politika ve uygulama araçları, hem sektö-
rel bazda hem de bunların alt sektörleri-
ne dönük etkin müdahale mekanizmaları 
ve alternatif İSG yaklaşımları yaratılabil-
me imkanları mevcuttur. 

Kamusal bir işçi sağlığı ve iş güvenliği ya-
ratmak için sendikalar açısından bütünsel 
bir işçi sağlığı ve iş güvenliği sistemine 
ihtiyaç vardır. Bunun için, mevzuat yapış 
süreçlerinden TİS lere; üstte oluşturulmuş 
diyalog mekanizmalarından işletmeler-
deki İSG birimlerine kadar etkin davranış 
zorunluluktur. Bir yanı böyle olsa da, di-
ğer bir önemli yanı da özgür ve demok-
ratik bir sendikal örgütlenmenin önünü 
açmaktan uzak 6356 sayılı Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun ye-
rine özgürlükçü ve katılımcı bir demok-
ratik düzenleme için ciddi bir savaşımın 
yaşama geçirilmesidir. İşçi sağlığı ve iş 
güvenliği önlemlerinin uygulamada de-
netlenebilmesinin tek yolu, sendikalar 
eliyle demokratik denetim sistemlerinin 
oluşturulmasıdır. Yukarda oluşturulmuş 
politikaların aşağıda vücut bulabilmesi 
sendikal mekanizmaların işletme/işyeri 
düzeyinde müdahil olmasıyla olanaklıdır.

Çökmüş bir İSG siteminde toplum sağlığı 
ve refahı söz konusu olamaz. Sağlık, gü-
venlik ve çevreyle ilgili özerk-demokratik 
bir kurumsal yapının sendikalar, meslek 

oda ve birlikleri ile üniversitelerin içinde 
yer aldığı kurumsal bir yapı tarafından ha-
yata geçirilmesinin olanaklarını yaratacak 
ısrarcı, kararlı bir mücadele anlayışının 
yerleştirilmesi ertelenemez önemdedir.

2) EĞİTİM VE İSİG DAİRESİ TEMSİL 
VE ETKİNLİKLERİ

2.1. 2016 Yılı

•TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanlığı’nda 16 Şubat 2016 
tarihinde yapılan toplantıya Konfederas-
yonumuzu temsilen Eğitim ve İSİG Dairesi 
Müdürümüz Tevfik Güneş ve DİSK/Genel-
İş sendikamızın Eğitim Daire Müdürü Fa-
ruk Özdemir katılmıştır.

•2-4 Mart 2016 tarihlerinde Ankara’da ger-
çekleştirilen “Enformel Becerilerin Tanın-
ması” konusundaki TAIEX faaliyetine Kon-
federasyonumuzu temsilen Eğitim ve İSİG 
Daire Müdürümüz Tevfik Güneş katılmıştır.

•18 Şubat 2016 tarihinde ÇASGEM’de 
gerçekleştirilen “Paydaş Çalıştayı”na 
Konfederasyonumuzu temsilen Genel-İş 
sendikamızın uzmanı Gökhan Alpugan 
katılmıştır. 

•18 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilen 
ILO Ulusal İSG Profili-İndikatörler ile ilgili 
toplantıya Konfederasyonumuzu temsi-
len Eğitim ve İSİG Dairesi Müdürümüz Tev-
fik Güneş katılmıştır.

•17 Şubat 2016 tarihinde ÇSGB tarafından 
Çalışma Hayatı Konferansları kapsamında 
düzenlenen “Çalışma Hayatında Güven-
celi Esneklik” konulu konferansa Konfe-
derasyonumuzu temsilen Eğitim ve İSİG 
Dairesi Müdürümüz Tevfik Güneş ile DİSK/
Genel-İş sendikamızın Eğitim Daire Müdü-
rü Faruk Özdemir katılmıştır.

•22 Mart 2016 tarihinde ÇSGB, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürlüğü’nde gerçek-
leştirilen “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Ge-
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liştirilmesi Projesi” yönlendirme kurulu 
toplantısına Konfederasyonumuzu tem-
silen Eğitim ve İSİG Dairesi Müdürümüz 
Tevfik Güneş katılmıştır.

•24 Mart 2016 tarihinde ÇSGB, Av-
rupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi 
Başkanlığı’nda yapılan taslak İstihdam ve 
Sosyal Reform Programı ile eylem planı 
metninin tartışıldığı çalıştaya Konfederas-
yonumuzu temsilen Eğitim ve İSİG Dairesi 
Müdürümüz Tevfik Güneş katılmıştır. 

•29 Mart 2016 tarihinde ÇSGB, Sosyal Gü-
venlik Kurumu Başkanlığı’nda gerçekleş-
tirilen “2016 Yılı Sosyal Güvenlik Yüksek 
Danışma Kurulu Toplantısı”na Konfede-
rasyonumuzu temsilen DİSK/EMEKLİ-SEN 
Genel Başkanı Veli Beysülen katılmıştır.

•13 Nisan 2016 tarihinde ÇSGB’de gerçek-
leştirilen Üçlü Danışma Kurulu toplantı-
sına, Konfederasyonumuzu temsilen DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko, Genel Sekreter 
Arzu Çerkezoğlu ve DİSK/Genel-İş sendi-
kamızın Eğitim Dairesi Müdürü Faruk Öz-
demir katılmışlardır.

•8-11 Mayıs 2016 tarihlerinde ÇSGB, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ta-
rafından düzenlenen 8. Uluslararası İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Konferansı’nın “Çalışan 
Temsilcilerinin Rolünün Etkinleştiril-
mesi” konulu oturuma Konfederasyonu-
muzu temsilen DİSK Genel Sekreteri Arzu 
Çerkezoğlu, DİSK Yönetim Kurulu Üyesi 
Kanber Saygılı ve Eğitim ve İSİG Dairesi 
Müdürümüz Tevfik Güneş katılmıştır. 

•10 Mayıs 2016 tarihinde MYK’de düzen-
lenen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi isti-
şare toplantısına Konfederasyonumuzu 
temsilen Eğitim ve İSİG Dairesi Müdürü-
müz Tevfik Güneş katılmıştır.

•3 Haziran 2016 tarihinde MYK, Türkiye Ye-
terlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı’nda 
gerçekleştirilen toplantıya Konfederasyo-
numuzu temsilen Eğitim ve İSİG Dairesi 
Müdürümüz Tevfik Güneş katılmıştır.

•23 Haziran 2016 tarihinde ÇSGB’de ger-
çekleştirilen, Ulusal İş Sağlığı ve Güven-
liği Konseyi’nin 24. Olağan Toplantısına 
Konfederasyonumuzu temsilen Genel 
Sekreterimiz Arzu Çerkezoğlu ile Eğitim 
ve İSİG Dairesi Müdürümüz Tevfik Güneş 
katılmıştır.

•28 Haziran 2016 tarihinde TBMM 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu’nun 5. toplantısına Konfe-
derasyonumuzu temsilen DİSK/Genel-İş 
sendikamızın Eğitim Daire Müdürü Faruk 
Özdemir görevlendirilmiştir. 

•29 Haziran 2016 tarihinde ÇSGB Çalışma 
Genel Müdürlüğü’nde yapılan Sanat, Kül-
tür ve Reklam Faaliyetlerinde Çocukla-
rın Çalıştırılma Usül ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik Taslağı’na ilişkin toplantıya 
Konfederasyonumuzu temsilen SİNE-SEN 
Sendikamız Yönetim Kurulu üyesi Galip 
Görür katılmıştır. 

•Temmuz 2016 ÇSGB Çalışma Genel 
Müdürlüğü’nün Çalışma Hayatında Sosyal 
Diyaloğun Geliştirilmesi Projesinde Konfe-
derasyonumuzu temsilen Eğitim ve İSİG 
Dairesi Müdürümüz Tevfik GÜNEŞ görev-
lendirilmiştir.

•29 Aralık 2016 tarihinde ÇSGB’de ger-
çekleştirilen Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konseyi’nin 25. Olağan Toplantısına Kon-
federasyonumuzu temsilen Genel Sekre-
terimiz Arzu Çerkezoğlu ile Eğitim ve İSİG 
Dairesi Müdürümüz Tevfik Güneş katıl-
mıştır.

•19 Aralık 2016 tarihinde Türkiye İş Kurumu 
Genel Müdürlüğü’nde yapılan Bilgi Danışma 
Kurulu Toplantısına, Konfederasyonumuzu 
temsilen DİSK/Genel-İş sendikamızın uzma-
nı Mine Dilan Kıran katılmıştır.

2.2. 2017 Yılı

•23 Ocak 2017 tarihinde Uluslararası Göç 
Örgütü (IOM), Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
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işbirliğinde yürütülen “Türkiye’de Emek 
Göçü Yönetiminin Desteklenmesi Pro-
jesi” başlıklı toplantıya Konfederasyonu-
muz adına DİSK/Genel-İş sendikamız uz-
manı Mine Dilan KIRAN katılmıştır.

•ÇSGB’de oluşturulan “Psikolojik Taciz-
le Mücadele Kurulu Teknik Komiteye” 
Konfederasyonumuzu temsil etmek üze-
re, asil üye olarak DİSK/Genel-İş sendika-
mızın Hukuk Dairesi uzmanı Av. Ekin Sarı 
Akalın, yedek üye olarak ise DİSK/Genel-İş 
sendikamızın Araştırma Daire Müdürü Öz-
gün Millioğulları Kaya görevlendirilmiştir.

•31 Ocak 2017 tarihinde ÇSGB ÇASGEM 
“Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi 
için Teknik Yardım Projesi” kapsamında 
üçüncüsü düzenlenen “Yönlendirme Ko-
mitesi” toplantısına Konfederasyonumuzu 
temsil etmek üzere DİSK/Genel-İş sendika-
mız uzmanı Gökhan Alpuğan katılmıştır.

•28 Şubat 2017 tarihinde “Türkiye Yeter-
lilik Çerçevesi Kurulu” yedinci toplantısı-
na Konfederasyonumuzu temsil etmek 
üzere Eğitim ve İSİG Dairesi Müdürümüz 
Tevfik Güneş katılmıştır.

•20 Şubat-03 Mart 2017 tarihleri arasında 
düzenlenen “İş ve Sosyal Güvenlik Hu-
kuku Eğitim Programı”na, Konfederas-
yonumuzu temsil etmek üzere Araştırma 
Dairesi uzmanımız Deniz Beyazbulut ve 
DİSK/Genel-İş Eğitim Dairesi uzmanı Gök-
han Alpuğan katılmıştır.

•15 Mart 2017 tarihinde ÇSGB Sosyal Gü-
venlik Kurumu’nda düzenlenen “2017 Yılı 
Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kuru-
lu” toplantısına Konfederasyonumuzu 
temsil etmek üzere, Eğitim ve İSİG Dairesi 
Müdürümüz Tevfik Güneş katılmıştır.

•2-3 Mart 2017 tarihlerinde ILO VE 
İŞKUR’un ortak yürüttüğü “Kadınlar için 
Daha Çok ve İyi İşler Projesi” kapsamın-
da düzenlenen toplantıya Konfederasyo-
numuz adına Genel-İş sendikamız uzmanı 
Av. Ekin Sarı Akalın katılmıştır.

•9 Mart 2017 tarihinde yapılan TBMM 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanlığı, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini 
İnceleme Alt Komisyonu’nun toplantısı-
na Konfederasyonumuzu temsil etmek 
üzere Eğitim ve İSİG Dairesi Müdürümüz 
Tevfik GÜNEŞ katılmıştır

•28 Mart-19 Nisan 2017 tarihlerinde ÇSGB ve 
ILO’nun gerçekleştirdiği “Çalışma Hayatın-
da Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi” 
kapsamındaki “Uluslararası Çalışma Stan-
dartları Eğitim Programı”na Konfederas-
yonumuz ve sendikalarımızda görev yapan 
uzmanlar Çağdaş Küpeli, Deniz Beyazbulut, 
Meliha Kaplan, Ekin Sarı Akalın, Battal Özer, 
Pınar Abdal, Levent Gökçek, Mine Dilan Kı-
ran, Hülya Soydan, Ergin Ay, Özgün Millioğlu 
Kaya, Mehtap Akpınar, Engin Sezgin, Gök-
han Alpuğan, M. Sait Demir, Gonca Acaray, 
Candan Er, Ali Bahadır görevlendirilmiştir.

•Nisan 2017 tarihinde Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığının düzenlediği “Araştırma 
Metodolojisinin Sunumu” başlıklı toplan-
tıya Konfederasyonumuzu temsil etmek 
üzere DİSK/Genel-İş sendikamızın uzmanı 
Mine Dilan Kıran ile Eğitim ve İSİG Dairesi 
Müdürümüz Tevfik Güneş katılmıştır.

•23-29 Nisan 2017 tarihlerinde ÇSGB 
ÇASGEM’in düzenlediği “Kurumsal Ka-
pasitenin Güçlendirilmesi Konusunda 
Teknik Yardım” projesi kapsamında, 
“Çalışma Ziyareti” Programına Konfede-
rasyonumuzu DİSK’i temsil etmek üzere 
DİSK/Genel-İş Araştırma Dairesi Müdürü 
Özgün Millioğulları Kaya katılmıştır.

•Mayıs 2017 tarihinde Türkiye İş 
Kurumu’nun düzenlediği “İş Gücü Piya-
sası Bilgi Danışma Kurulu” toplantısına 
Konfederasyonumuzu temsil etmek üze-
re DİSK/Genel-İş sendikamızın uzmanı 
Mine Dilan Kıran katılmıştır.

•5 Mayıs 2017 tarihinde ÇSGB’nin düzen-
lediği “İSG Kültüründe İşçi Ve İşveren 
Sendikalarının Tutumu” başlıklı toplan-
tıya Konfederasyonumuzu temsil etmek 
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üzere DİSK Gaziantep Bölge Temsilcisi Ali 
Güdücü katılmıştır.

•12 Mayıs 2017 tarihinde ÇSGB’nin dü-
zenlediği “Sosyal Diyalog, Sürdürülebilir 
Kalkınma ve Çalışma Yaşamının Gelece-
ği” konulu konferansa Konfederasyonu-
muzu temsil etmek üzere DİSK Koordina-
törü Hakan Koçak katılmıştır.

•9-10 Mayıs 2017 tarihlerinde ILO Türki-
ye Ofisi’nin düzenlediği “İş Kazaları ve 
Meslek Hastalıklarının Kayıt ve Bildi-
rim Sistemlerinin İyileştirilmesi” konulu 
konferansa Konfederasyonumuzu temsil 
etmek üzere Eğitim ve İSİG Dairesi Müdü-
rümüz Tevfik Güneş katılmıştır.

•Mayıs 2017 tarihinde ÇSGB İSGGM tara-
fından düzenlenen “Ulusal İş Sağlığı ve 
Güveliği Konseyi Çalışma Grubu” top-
lantısına Konfederasyonumuzu temsil 
etmek üzere Dev. Sağlık-İş sendikamızın 
uzmanlarından Özgür Bozkurt katılmıştır.

•30 Mayıs 2017 tarihinde ILO Türkiye 
Ofisi’nin düzenlediği “Türkiye’de Çalışma 
Koşulları Raporu Ulusal Üçlü Çalıştayı” 
toplantısına Konfederasyonumuzu temsil 
etmek üzere DİSK Eğitim ve İSİG Dairesi 
Müdürümüz Tevfik Güneş katılmıştır.

•18 Mayıs 2017 tarihinde DİSK Genel Mer-
kezinde yapılan Eğitim ve İSİG Daireleri 
toplantısında alınan kararlar ışığında 9-11 
Haziran 2017 tarihleri arasında Genel-İş 
Sendikamızın Ören Tesislerinde “Çalışan/
Temsilcilerin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Bilinçlerinin Geliştirilmesi” eğitimi ger-
çekleştirilmesi kararı alınmıştır.

•30 Mayıs 2017 tarihinde ÇSGB ÇASGEM 
tarafından düzenlenen “İşsizlik Sigortası 
Ödemelerinin Yararlanıcılarının İş Ara-
ma Eğilimlerine Etkisi” toplantısına Genel-
İş sendikamızın Araştırma Dairesi Müdürü 
Özgün Millioğulları Kaya ve “Türkiye’de İş 
Sağlığı ve Güvenliği Algısı” toplantısına 
ise Genel-İş sendikamızın uzmanlarından 
Mine Dilan Kıran katılmıştır.

•05.06.2017 tarihinde CHP Emek Büroları 
tarafından düzenlenen “Kıdem Tazmina-
tı Çalıştayına” Konfederasyonumuz adı-
na DİSK/Genel-İş sendikamızın Araştırma 
Dairesi Müdürü Özgün Millioğulları Kaya 
katılmıştır.

•3-7 Temmuz 2017 tarihlerinde ÇSGB’nin 
“Çalışma Hayatında Sosyal Diyalogun Ge-
liştirilmesi Projesi” kapsamında Fransa’da 
gerçekleştirilen çalışma ziyaretine Konfe-
derasyonumuz adına Uluslararası Dairesi 
Müdürümüz Kıvanç Eliaçık katılmıştır.

•20 Haziran 2017 tarihinde ÇSGB ÇASGEM 
tarafından düzenlenen “Kurumsal Kapasi-
tesinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım 
Projesi” kapsamındaki dördüncüsü “Yön-
lendirme Komitesi”toplantısına Konfederas-
yonumuz adına DİSK/Genel-İş sendikamızın 
uzmanı Gökhan Alpuğan katılmıştır.

•4 Temmuz 2017 tarihinde ÇSGB Çalışma 
Genel Müdürlüğü’nün “Kıdem Tazminatı 
Reformu” konulu Üçlü Danışma Kurulu 
toplantısına Konfederasyonumuz adına 
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Ge-
nel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel 
Başkan Yrd. Cafer Konca, DİSK Koordinatö-
rü Hakan Koçak, Doç. Dr Aziz Çelik, DİSK/
Genel-İş Eğitim Dairesi Müdürü Faruk Öz-
demir katılmıştır.

•20 Haziran 2017 tarihinde ILO Türkiye 
Ofisi’nde düzenlenen Çalışma Hayatında 
Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi 
2. Yönlendirme Komitesi toplantısına 
Konfederasyonumuz adına DİSK/Genel-İş 
sendikamızın uzmanı Av. Ekin Sarı Akalın 
katılmıştır.

•20 Temmuz 2017 tarihinde Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası tarafından GEKAD pro-
jesi kapsamında yapılan çalıştaya Konfe-
derasyonumuzu temsil etmek üzere DİSK 
Koordinatörü Hakan Koçak katılmıştır. 

•29-30 Eylül 2017 tarihlerinde ÇSGB Sos-
yal Güvenlik Kurumunun düzenlediği 
“2023 Kayıt Dışı istihdamla Mücadele” 
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toplantısına Konfederasyonumuzu temsil 
etmek üzere Eğitim ve İSİG Dairesi Müdü-
rümüz Tevfik Güneş katılmıştır.

•30 Eylül 2017 tarihinde TMMOB Elektrik 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin 
gerçekleştirdiği “Konutlarda Yangın Gü-
venliği” konulu panele Konfederasyonu-
muz adına DİSK/Genel-İş sendikamızın 
uzmanı Gökhan Keskin katılmıştır.

•13 Ekim 2017 tarihinde MYK Meslek Stan-
dartları Dairesi Başkanlığı tarafından düzen-
lenen “İş ve Yönetim Sektör Komitesinin 
21. Toplantısı”na DİSK/Genel-İş sendikamı-
zın uzmanı Ekin Sarı Akalın katılmıştır.

•Ekim 2017 tarihinde ÇSGB Çalışma Genel 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kadın 
İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon 
Kurulu 9. Toplantısı”na Konfederasyonu-
muz adına DİSK/Genel-İş sendikamızın uz-
manı Av. Ekin Sarı Akalın’ın katılmıştır.

•11 Ekim 2017 tarihinde yapılan Mesle-
ki Yeterlilik Kurumu 12. Olağan Genel 
Kurulu’na Konfederasyonumuzu temsilen 
MYK Genel Kurul Delegesi Eğitim ve İSİG Da-
iresi müdürümüz Tevfik Güneş katılmıştır.

•23 Ekim 2017 tarihinde İstanbul Kalkın-
ma Ajansı’nın düzenlediği, “İstanbul’da 
İstihdam-Eğitim İlişkisi” ve “İstanbul’da 
İstihdam Eğilimlerinin Belirlenmesi” 
projelerinin raporlarının açıklandığı top-
lantıya Konfederasyonumuz adına Araş-
tırma Dairesi uzmanımız Deniz Beyazbu-
lut katılmıştır.

•Kasım 2017 tarihinde ÇSGB ÇGM’nin Ça-
lışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Gelişti-
rilmesi Projesi çerçevesinde; “Uluslarara-
sı Çalışma Standartları ve AB’nin Sosyal 
Diyaloğa İlişkin Müktesebatı” konulu 
eğitim programına Konfederasyonumuz 
adına bir önceki toplantıda yer alan aynı 
isimler katılmıştır.

•23 Kasım 2017 tarihinde AB Bakanlığı 
tarafından düzenlenen “Danışma Kurulu 

2017” toplantısına konfederasyonumuz 
adına DİSK/Genel-İş sendikamızın Araştır-
ma Daire Müdürü Özgün Millioğulları Kaya 
görevlendirilmiştir.

•Kasım 2017 tarihinde ÇSGB ÇGM’nin 
“Çocuk İşçiliğiyle Mücadele İzleme ve 
Değerlendirme Kurulu Toplantısı” için 
irtibat kişisi olarak DİSK/Genel-İş sendi-
kamızın Araştırma Dairesi Müdürü Özgün 
Millioğulları Kaya görevlendirilmiştir. 

•30 Kasım 2017 tarihinde TMMOB 
MMO’nun düzenlediği IX. Ulusal İşçi Sağ-
lığı ve İş Güvenliği Kongresi, “İSG Uygu-
layıcıları” paneline Konfederasyonumuzu 
temsil etmek üzere Eğitim ve İSİG Daire 
Müdürümüz Tevfik Güneş katılmıştır. 

•13-15 Aralık 2017 tarihlerinde MYK ta-
rafından gerçekleştirilen “Sektör Komi-
tesi Temsilcileri Eğitimine” DİSK/Genel-İş 
sendikamızın Araştırma Dairesi Müdürü 
Özgün Millioğulları Kaya ve uzman Mine 
Dilan Kıran katılmıştır. 

•7 Aralık 2017 tarihinde ILO Türkiye Ofisi’nin 
düzenlediği “Geçici Koruma Altındaki Su-
riyeliler için İnsana Yakışır İş Fırsatlarının 
Geliştirilmesinde İşçi ve İşveren Örgütleri-
nin Rolü” başlıklı toplantıya Konfederasyo-
numuz adına Eğitim ve İSİG Dairesi Müdürü-
müz Tevfik Güneş katılmıştır.

•10 Aralık 2017 tarihinde TTB Merkez 
Konseyi’nin gerçekleştirdiği “Kişisel Sağlık 
Verileri Çalışma Grubu” toplantısına Kon-
federasyonumuz adına Eğitim ve İSİG Da-
iresi Müdürümüz Tevfik Güneş katılmıştır.

•Aralık 2017 tarihinde ÇSGB İSGGM tara-
fından düzenlenen “27. Ulusal İSG Kon-
sey Toplantısına” Konfederasyonumuzu 
temsil etmek üzere Eğitim ve İSİG Dairesi 
Başkanımız Kanber Saygılı ve Müdürümüz 
Tevfik Güneş katılmıştır.

2.3. 2018 Yılı

•20-21 Şubat 2018 tarihlerinde ILO Tür-
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kiye Ofisi’nin Ankara’da düzenlediği “Ge-
çici Koruma Altındaki Yabancıların İnsa-
na Yakışır İşlere Erişimi” başlıklı eğitim 
programına Konfederasyonumuz adına 
Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürümüz 
Kıvanç Eliaçık katılmıştır.

•Mart 2018 tarihinde ÇSGB’nin düzenle-
diği “Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun 
Geliştirilmesi Projesi” kapsamındaki çalış-
maya Araştırma Daire uzmanımız Deniz 
Beyazbulut katılmıştır.

•Mart 2018 tarihinde ÇSGB’nin düzenle-
diği Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun 
Geliştirilmesi Projesi kapsamında “Toplu-
mun Sosyal Diyaloğa ve Kurumlarına İliş-
kin Algı Araştırması Danışma Kurulu Top-
lantısına” konfederasyonumuzu temsilen 
DİSK/Genel-İş sendikamızın uzmanı Mine 
Dilan Kıran katılmıştır.

•Mart 2018 tarihinde ÇSGB’nin düzenle-
diği Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun 
Geliştirilmesi Projesi kapsamında “3. Yön-
lendirme Komitesi Toplantısına” konfe-
derasyonumuzu temsilen DİSK/Genel-İş 
sendikamızın uzmanı Mine Dilan Kıran 
katılmıştır.

•Mart 2018 tarihinde ÇSGB İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürlüğü’ndeki inşaat 
sektörü ile ilgili teknik alt komisyonuna, 
Konfederasyonumuzu temsil etmek üze-
re, Dev. Yapı-İş sendikamızın Genel Baş-
kanı Özgür Karabulut katılmıştır.

•22-25 Mart 2018 tarihlerinde Bursa Tabip 
Odası’nın düzenlediği “İşçi Sağlığı ve İşyeri 
Hekimliği Eğitim Günleri” kapsamında “İşe 
Bağlı Hastalıklarla Mücadelede Paydaş-
ların Rolü” oturumuna Konfederasyonu-
muz adına Eğitim ve İSİG Dairesi Müdürü-
müz Tevfik Güneş katılmıştır. 

•Mart 2018 tarihinde ÇSGB’nin düzenle-
diği Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun 
Geliştirilmesi Projesi kapsamındaki Eğitim 
Faaliyetine Konfederasyonumuzu temsil 
etmek üzere DİSK/Genel-İş sendikamızın 

Araştırma Daire uzmanı Mine Dilan Kıran 
katılmıştır. 

•Mart 2018 tarihinde ÇSGB SGK’nın düzen-
lediği “Çalışma Hayatında Kayıtlı İstihdam 
ile Prim Tahsilatının ve Sosyal Güvenlik 
Bilincinin Artırılması Kapsamında; Kadın 
İstihdamı, İstihdam Teşvikleri ile Sosyal 
Tarafların Rolü ve Politika Önerileri” top-
lantısına Konfederasyonumuzu temsil 
etmek üzere DİSK Genel Sekreteri Arzu 
Çerkezoğlu ve Araştırma Daire uzmanımız 
Deniz Beyazbulut katılmıştır.

•Nisan 2018 tarihinde ÇSGB Uluslararası 
İşgücü Genel Müdürlüğü ve ILO Ulusla-
rarası Eğitim Merkezi işbirliği ile yapılan 
“Türkiye’de Emek Göçünün Adil ve Etkin 
Yönetimi Eğitimi” başlıklı toplantıya Kon-
federasyonumuz adına üye sendikaları-
mızdan uzmanlar katılmıştır.

•Nisan 2018 tarihinde ÇSGB ÇGM’nin dü-
zenlediği Çalışma Hayatında Sosyal Diya-
loğun Geliştirilmesi Projesi kapsamında 
“Örgütlenmesinde Güçlük Çekilen Çalışan-
lar Uluslararası Konferansı”na, Konfede-
rasyonumuzu temsil etmek üzere DİSK/
Genel-İş sendikamızın Araştırma Daire uz-
manı Mine Dilan Kıran katılmıştır.

•6-9 Mayıs 2018 tarihinde ÇSGB İSGGM’nin 
düzenlediği 9. Uluslararası İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kongresine, Konfederasyonu-
muz adına DİSK Genel Sekreteri Arzu Çer-
kezoğlu, DİSK İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Daire Başkanı Kanber Saygılı ve Eğitim ve 
İSİG Dairesi Müdürümüz Tevfik Güneş ka-
tılmıştır.

•11 Mayıs 2018 tarihinde ÇSGB’nin düzen-
lediği “Geçici koruma Altındaki Suriyeli-
lerin İşgücü Piyasasına Uyumu: Zorluklar 
ve Fırsatlar” konulu konferansa, Konfede-
rasyonumuz adına Eğitim ve İSİG Dairesi 
Müdürümüz Tevfik Güneş katılmıştır. 

•Mayıs 2018 tarihinde ÇSGB ÇGM’nin 
düzenlediği Çalışma Hayatında Sosyal 
Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi 4. Yön-
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lendirme Komitesi Toplantısı’na Konfede-
rasyonumuz adına DİSK/Genel-İş sendika-
mızın uzmanı Mine Dilan Kıran katılmıştır.

•Haziran 2018 tarihinde ÇSGB ÇGM’nin 
“Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Ge-
liştirilmesi Projesi Kapsamında” düzenle-
nen “Şirket Düzeyinde Sosyal Diyalog En 
İyi Uygulama Yarışması” jürisinde Kon-
federasyonumuzu Ankara Bölge Temsil-
cimiz ve Dev Maden-Sen Genel Başkanı 
Tayfun Görgün temsil etmiştir.

•Temmuz 2018 tarihinde ÇSGB ÇGM’nin 
“Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun 
Geliştirilmesi Projesi Kapsamında” dü-
zenlenen Kısa Film Yarışma Jürisi’nde 
Konfederasyonumuzu Basın Yayın Dairesi 
uzmanımız Can Kaya temsil etmiştir.

•Temmuz 2018 tarihinde ÇSGB ÇGM’nin 
düzenlediği Çalışma Hayatında Sosyal Di-
yaloğun Geliştirilmesi Projesi kapsamında 
“Toplumun Sosyal Diyaloğa ve Kurumla-
rına İlişkin Algı Araştırması Danışma Ku-
rulu” toplantısına Konfederasyonumuz 
adına DİSK/Genel-İş sendikamızın uzmanı 
Mine Dilan Kıran katılmıştır.

•Eylül 2018 tarihinde AÇSHB ÇGM’nin dü-
zenlediği “Özel İstihdam Büroları Aracılı-
ğıyla Geçici İş İlişkisinin İşgücü ve Sosyal 
Diyalog Üzerine Etkileri” çalıştayına Kon-
federasyonumuz konuşma yapmak üzere 
DİSK/Genel-İş sendikamızın Eğitim Daire 
Müdürü Faruk Özdemir katılmıştır.

•19 Eylül 2018 tarihinde ILO Türkiye Ofisi 
tarafından yapılan “Geçici Koruma Altın-
daki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar 
için İnsana Yakışır İşlerin Desteklemesi 
Projesi” toplantısına konfederasyonumuz 
adına Uluslararası İlişkiler Daire Müdürü-
müz Kıvanç Eliaçık katılmıştır.

•Ekim 2018 tarihinde AÇSHB ÇGM’nin dü-
zenlediği “Mevsimlik Fındık Tarımında 
Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi Yön-
lendirme Komitesi” toplantısına Konfe-
derasyonumuz adına DİSK/Genel-İş sen-

dikamızın Araştırma Daire Müdürü Özgün 
Millioğulları Kaya katılmıştır.

• Ekim 2018 tarihinde AÇSHB ÇGM’nin 
düzenlediği “Türkiye’de Sendikal Ayrım-
cılık İzleme Sistemi Çalıştayı” toplantısına 
Konfederasyonumuz adına DİSK/Genel-İş 
sendikamızın uzmanı Ekin Sarı Akalın ka-
tılmıştır.

•Ekim 2018 tarihinde AÇSHB ÇGM’nin 
düzenlediği “Türkiye’de Yetki Sürecinde 
Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Ça-
lıştayı” toplantısına Konfederasyonumuz 
adına DİSK/Genel-İş sendikamızın uzmanı 
Mehtap Akpınar katılmıştır.

•Ekim 2018 tarihinde AÇSHB ÇGM’nin dü-
zenlediği “Çalışma Hayatında Sosyal Diya-
loğun Geliştirilmesi Projesi” kapsamında-
ki çalışmaya Konfederasyonumuz adına 
Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürümüz 
Kıvanç Eliaçık katılmıştır.

•Ekim 2018 tarihinde AÇSHB ÇGM’nin dü-
zenlediği “Üçlü Danışma Kurulu” toplantı-
sına Konfederasyonumuz adına DİSK Ge-
nel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel 
Sekreteri Cafer Konca, DİSK Ankara Bölge 
Temsilcisi ve Dev. Maden-Sen Genel Baş-
kanı Tayfun Görgün katılmışlardır.

•Ekim 2018 tarihinde AÇSHB ÇASGEM’in 
düzenlediği “Eğitim Araştırma Kapasitesi-
nin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında 
yapılan “Proje Paydaş” toplantısına Kon-
federasyonumuz adına DİSK/Genel-İş sen-
dikamızın Araştırma Daire Müdürü Özgün 
Millioğulları Kaya katılmıştır.

•Kasım 2018 tarihinde “MYK Genel Kurul 
Toplantısı“ toplantısına Konfederasyonu-
muz adına Eğitim ve İSİG Daire Müdürü-
müz Tevfik Güneş katılmıştır.

•Kasım 2018 tarihinde AÇSHB ÇGM’nin dü-
zenlediği “Türkiye’de İkili ve Üçlü sosyal 
Diyalog Mekanizmalarının Değerlendi-
rilmesi Çalıştayı”na Konfederasyonumuz 
adına DİSK/Genel-İş sendikamızın uzman-
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ları Engin Sezgin ve Mehtap Akpınar ka-
tılmıştır.

•Kasım 2018 tarihinde AÇSHB ÇGM “Ça-
lışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Ge-
liştirilmesi” projesi eğitim toplantısına 
Konfederasyonumuz adına DİSK/Limter-
İş sendikamızdan Levent Akhan, DİSK/
Sosyal-İş sendikamızdan Hasan Aktaş, 
Halil İbrahim Tataroğlu, Aydın Kaplan ka-
tılmıştır.

•06 Aralık 2018 tarihinde ILO’nun ev sa-
hipliğinde gerçekleştirilen “Çalışma Ya-
şamında Kadına Yönelik Şiddeti Sona 
Erdirmek İçin Sosyal Tarafların Rolü ve 
Katkıları” başlıklı panele, Konfederasyo-
numuz adına Araştırma Dairesi uzmanı-
mız Deniz Beyazbulut katılmıştır.

2.4. 2019 Yılı

•25 Ocak 2019 tarihinde AÇSHB’nin dü-
zenlediği “Geçici Koruma Sağlanan Suri-
yeliler ve Türk Vatandaşları için İstihdam 
Desteği Projesi Açılış Toplantısına” Konfe-
derasyonumuz adına Uluslararası İlişkiler 
Dairesi Müdürümüz Kıvanç Eliaçık katıl-
mıştır. 

•31 Ocak 2019 tarihinde TMMOB ÇMO 
İstanbul Şubesi’nin gerçekleştirdiği “İSG 
Uygulamaları Yerel Sempozyumu” top-
lantısına Konfederasyonumuz Eğitim ve 
İSİG Daire Müdürümüz Tevfik Güneş katıl-
mıştır.

•12 Şubat 2019 tarihinde Avrupa Komis-
yonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme 
Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Birimi’nden 
politika uzmanı Bernd Wild ve AB Türki-
ye Delegasyonu yetkililerinin düzenlediği 
istişare toplantısına Konfederasyonumuz 
adına Genel-İş sendikamızdan Çağdaş Kü-
peli katılmıştır.

•8 Mart 2019 tarihinde ILO Türkiye Ofi-
si tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü çerçevesinde düzenlenen 
“Cinsiyete Dayalı Ücret Açığını Anlamak 

Konferansına” Konfederasyonumuz adı-
na Genel-İş sendikamızın uzmanlarından 
Ekin Sarı Akalın ve Araştırma Dairesi Mü-
dürü Özgün Millioğulları Kaya katılmıştır.

•20 Mart 2019 tarihinde AÇSHB’nin dü-
zenlediği “Yerel Göç Yönetimi ve Türki-
ye’deki Geçici koruma Sağlanan Yaban-
cılar ile Uluslararası Koruma Başvuru ve 
Statü Sahiplerinin İşgücü Piyasasına Erişi-
minin Desteklenmesi” konulu eğitim top-
lantısına Konfederasyonumuz adına Ulus-
lararası İlişkilerDairesi Müdürümüz Kıvanç 
Eliaçık katılmıştır.

•Mayıs 2019 tarihinde 33. İş Sağlığı ve 
Güvenliği Haftası Konferansına Konfede-
rasyonumuz adına DİSK Yönetim Kurulu 
Üyesi Mustafa Safvet YAHYAOĞLU ve Dev 
Turizm-İş sendikamızın Genel Sekreteri 
Muzaffer Koç katılmıştır.

•21 Mayıs 2019 tarihinde Kamu Görev-
lileri Etik Kurulu’nun düzenlediği “Yerel 
Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu 
Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırıl-
ması Projesi” toplantısına; Konfederasyo-
numuz adına Genel-İş sendikamız Hukuk 
İşleri Daire uzmanı Av. Ekin Sarı Akalın 
katılmıştır.

•24 Mayıs 2019 tarihinde AÇSHB’nın dü-
zenlediği ESP SOP- V. Sektörel İzleme Ko-
mite Toplantısına Konfederasyonumuz 
adına Genel-İş sendikamız Araştırma Da-
ire Müdürü Özgün Millioğulları Kaya katıl-
mıştır. 

•1 Ağustos 2019 tarihinde “Mevsimlik 
Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Önlen-
mesi Projesi Çalışma Ziyareti ve Paydaş 
Toplantısı”na Konfederasyonumuz adına 
Genel-İş sendikamızdan Çağdaş Küpeli 
katılmıştır.

•22 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Tica-
ret Üniversitesi’nin düzenlediği “Göçmen 
İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Faktörleri-
nin İncelenmesi ve Çözüm Önerileri” ko-
nulu toplantıya Konfederasyonumuz adı-
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na Eğitim ve İSİG Daire Müdürümüz Tevfik 
Güneş katılmıştır.

•22 Ekim 2019 tarihinde MYK Meslek 
Standartları Dairesi Başkanlığı’nın İş ve 
Yönetim Sektör Komitesi’nin 24. toplan-
tısına Konfederasyonumuz adına Genel-İş 
sendikamız uzmanı Ekin Sarı Akalın katıl-
mıştır.

•20 Kasım 2019 tarihinde AÇSHB’nin dü-
zenlediği ”Mevsimlik Fındık Tarımında Ço-
cuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi Paydaş 
Toplantısına“ Konfederasyonumuz adına 
Genel-İş sendikamızın uzmanı Çağdaş Kü-
peli katılmıştır.

•29-30 Kasım 2019 tarihlerinde Konfede-
rasyonumuzun da düzenleyicileri arasın-
da yer aldığı ve İstanbul Barosu Konferans 
Salonu’nda yapılan 7. Yılında İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununun Değerlendirilmesi 
Sempozyumu’na DİSK Başkanı Arzu Çer-
kezoğlu, Eğitim ve İSİG Dairesi Başkanı 
Kamber Saygılı, Eğitim ve İSİG Dairesi da-
nışmanı Tevfik Güneş, Hukuk Dairesi Mü-
dürü Necdet Okcan katılmıştır.

3) EĞİTİM VE İSİG DAİRESİ 
PROJELERİ

3.1. Genel Yaklaşım

DİSK, 2016 Eğitim döneminde, başta ma-
dencilik ve inşaat olmak üzere, ülke 
kalkınmasının ve toplumsal gelişmenin 
önemli sektörlerinde (metal, taşımacılık, 
tekstil, sağlık, genel hizmetler, seramik, 
gıda vb.) çalışan taşeron işçilerin işçi sağ-
lığı ve iş güvenliği sorunlarına eğilmiştir.

Sektörel yapıların geniş tutulmasının 
önemli nedeni, yapılan mevzuat değişik-
liklerinin ilk vurduğu sektörlerin bu temel 
önemdeki sektörler olmasıdır. Yani, taşe-
ron ve güvencesiz çalışma, özel istihdam 
bürolarının geçici iş ilişkisi kurabilmesi ve 
diğer esnek çalışma biçimleri ilk olarak bu 
sektörlerde (metal, maden, seramik, gıda 

inşaat, sağlık, taşımacılık, genel hizmetler 
vb.) uygulanmaya başlaması hiç de tesa-
düf olmamıştır. 

İSİG uygulamalarının iş kazalarını ve mes-
lek hastalıklarını öncelikli olarak azalt-
maya ve sonrasında tamamen ortadan 
kaldırmaya dönük olması beklenirken, 
hiçbir gelişmenin kaydedilmemiş olduğu-
nu tespit etmek, bir yanıyla kabul edile-
mez bir gerçekliği önümüze koymaktadır. 
Diğer yanıyla da genel ve özel olarak bu 
olumsuzlukların ortadan kaldırılmasının 
tek bir kurumsal yapıya bırakılmayacak 
kadar başka bir politika anlayışının ve uy-
gulama araçlarının yaşama geçirilmesini 
elzem kılmaktadır.

Bu nedenle, yukarda oluşturulmuş ve 
oluşturulmakta olan sosyal diyalog meka-
nizmalarının işçi sağlığı ve iş güvenliği ala-
nında ne kadar etkili olduğuna bakılması 
kaçınılmaz görünmektedir. Bu alanı etkile-
yen başta, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu çalışma ilişkilerinde ve 
üretim süreçlerinde etkin katılım ve mü-
dahil olma araçlarını ortadan kaldıran çok 
önemli işlevleri söz konusudur. 

Bu açıdan bakıldığında, değişik dönem-
lerde oluşturulmuş, Ekonomik ve Sos-
yal Konsey, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konseyi, Üçlü Danışma gibi sosyal diyalog 
mekanizmaları toplumsal yaşamın içinde 
etkin bir rol üstlenememektedirler. Sa-
dece istişari düzeyde katılım öngören bu 
yapılar, temel yönelimlere dönük etkileri 
bulunmamaktadır.

Aslında olması gereken, yukarıda oluş-
turulmuş bu mekanizmaların çalışma or-
tam ve koşullarında hayata geçmesinin 
sağlanmasıdır. Çünkü ortaya çıkan temel 
stratejik belge ve uygulama yaklaşım-
larının yaşam bulması ancak işletme ve 
işyeri düzeyinde olacaktır. Sendikal örgüt-
lenmelerin işlevi işte tam da bu noktada 
önem kazanmaktadır.
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Bunun için sistemsel ve bütüncül bir poli-
tikaya gerek vardır. Yukardan aşağıya ve 
aşağıdan yukarıya mevcut işleyişi göste-
recek, geçişleri sağlayacak bir karşılıklı 
ilişki temel önemdedir. Bu mekanizmanın 
olmazsa olmaz ayağı sendikalardır. İşyer-
lerinde mevcut örgütlülük düzeyleri ora-
nında etkin müdahil olma olanakları kısıtlı 
ya da göstermelik düzeydeyse, işçi sağlığı 
ve iş güvenliği alanında yaşanacak sorun-
ların ortadan kaldırılmasını beklemek söz 
konusu olmayacaktır.

Ülkedeki işçi sağlığı ve güvenliği sistemi-
nin işlemez durumda olduğunu ÇSGB’nin 
kendi yaklaşımlarında ve sistem değer-
lendirmelerinde bulunabilir. Bunun şu 
anlama geldiği açıktır: mevzuat, izleme 
değerlendirme, veri toplama, denetim ve 
yaptırım süreçleri çalışmamaktadır ya da 
çok yetersizdir.

Mevzuatın dağınıklığı, ayrı kurumların 
süreçlere ayrı müdahalesi ve bir bütün-
lüğün olmaması, veri toplama, izleme ve 
değerlendirme mekanizmalarının nerdey-
se hiç olmaması, denetimin kurumsal ya-
nının çok yetersiz kalması, yaptırımlarda 
çok uzun yıllardır yaşanan etkisizlik dev-
let ayağının nasıl işlevsizleştiğin bize gös-
termektedir.

İşverenlerin, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
uygulamalarını kendileri açısından bir 
maliyet kalemi olarak gördükleri bilin-
mektedir. Birikim ve rekabeti olumsuz 
etkileyecek maliyet artışlarına tahammül 
edemedikleri yine bilinen bir gerçektir.

Bir anlamı olacaksa, burada ILO’nun yak-
laşık tahminlerini söyleyelim: Dünya ölçe-
ğinde önlem alınmadığı için ortaya çıkan 
kayıp dünya gayri safi hasılasının %4’ü 
düzeyinde. Ülkemizde ise bu oran %5 dü-
zeyinde. Parasal miktarı 20 milyar doların 
üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Tamam, bu devasa rakamsal boyutu yatı-
rım, istihdam ve teknolojik yenilenmede 
kullanalım. Ama görüldüğü üzere, serma-

ye birikim rejiminin karakteri buna elver-
mediği gibi, gerçeği söylemek gerekirse, 
bu kayıp sermaye dünyasının elde ettiği 
getirinin gerisinde kaldığını da bize gös-
termektedir.

Bu tablo içinde, üçüncü ayağı oluştu-
ran sendikalar ise, çalışanların devasa 
bir kısmına oldukça uzak bir durumda-
dır. Yukarıda çalışma ilişkilerinde detaylı 
bahsettiğimiz bu tablo, sendikalı işyeri ve 
işçi sayısı hakkında bize acı gerçeği gös-
termektedir. Çalışanların neredeyse 9,5 
milyonunun kayıt dışında olduğu ifade 
edildiğine bakılırsa, hem işçi sağlığı ve iş 
güvenliği açısından hem de kayıt dışılığın 
her anlamıyla kayıt altına alınması açı-
sından sendikaların önemlerini çok daha 
fazla artırmaktadır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanının temel 
bileşenlerinin tamamının sorunlu olduğu 
bir alanda sadece mevzuatsal düzenle-
melerinin ortada duran kaza, yaralanma, 
ölüm, meslek hastalığı, iş göremezlik vb. 
gibi temel problemlere etkide bulunması 
ve azaltmaya neden olması beklenemez. 

Bütün bu genel tablo içerinde DİSK’in hem 
genel olarak sürece müdahil olma hem 
de taşeron ve güvencesizlik içindeki işçi 
sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi için 
eğitim ve kapasite uygulamalarının düze-
yinin yükseltilmesi çalışması kayda değer 
bir anlam taşımaktadır.

İlişkilerin kurulduğu ve eğitimlerin gerçek-
leştirildiği yerlerde yapılan görüşmeler so-
nucu, yaşanan devasa sorunlar karşısında 
bir sendikanın örgütlü olsun ama olmasın, 
bu alana dikkat çekmek için ortaya koy-
duğu çabanın azımsanmayacak değerde 
olduğudur. Örgütlü ve büyük sayılabilecek 
sendikaların dahi, göstermelik eğitimlerle 
işi geçiştirdiği, alanla ilgili doğrudan hiçbir 
uzmanın malum konfederasyonlarda ve 
sendikalarda istihdamının yaşanmadığı 
gerçeği düşünüldüğünde, taşeron ve gü-
vencesiz, örgütsüz ve bütün olumsuzluk-
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ları yaşayan bu gibi sektörlerdeki işçilere 
dönük kamuoyunun dikkatini çekmeye 
çalışmak, en azından işyeri ve işletme dü-
zeyi açısından, aşağıdan yukarıya doğru 
bir etkileme çabası içinde olmak, farkında-
lık yaratmak önemli bir gayrettir.

Konfederasyonumuzun Eğitim ve İSİG da-
iresi yukarıda açıklanan yaklaşım çerçe-
vesinde eğitim çalışmalarının ağırlığını işçi 
sağlığı ve iş güvenliği alanına yöneltmiştir. 
Bu amaçla düzenlenen eğitim projelerine 
sağlanan kamu kaynaklarıyla yaygın bir 
eğitim çalışması planlanmıştır.

Eğitim ve İSİG dairemiz tarafından hazır-
lanan eğitim projelerimiz bu amaçla 4857 
sayılı İş Kanununun 38 inci maddesi uya-
rınca işçi ücretlerinden ceza olarak kesi-
len paraları kullanmaya yetkili kurulun 
onayına sunulmuştur. Kurulun yönetme-
lik hükümleri çerçevesinde yaptığı değer-
lendirme sonucunda onaylanan projeleri-
miz uygulamaya konulmuştur.

Dönem içinde yaşanan bazı olumsuz ge-
lişmeler eğitim programlarını gerçekleş-
tirilmesini önemli oranda etkilemiştir. Bu 
olumsuzlukların ilk başında 15 Temmuz 
2016 tarihindeki darbe girişimi gelmek-
tedir.

İzleyen süreçte farklı boyutta ve Konfe-
derasyonumuzun dışında ortaya çıkan 
sorunlarla karşı karşıya kalınmıştır. Bütün 
sorunlara, kısıtlamalara karşın eğitimler 
başarı ile tamamlanabilmiştir.

Hazırlanan projelerde temelde ikili bir 
çalışma izlenmiştir; merkezi eğitim ve 
sendikalarla ortak eğitim. Merkezi eğitim-
lerde farklı işkolu sendikalarından üye, 
temsilci ve yöneticilerin bir araya gelmesi 
ve deneyim aktarımlarıyla birlikte ortak 
alanlarda amaçlara uygun bilgi edinme-
leri sağlanmıştır. Merkezi eğitimlerin dı-
şında ayrıca yine amaçlara uygun olarak 
DİSK üyesi sendikaların kendi işkollarına 
özgü işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri 
almaları sağlanmıştır.

İkili çalışma biçiminin getirdiği bir başka 
ortak nokta ise özellikle proje kapsamın-
da kullanılacak eğitim belge ve malzeme-
lerinin DİSK ve üyesi sendikaların ortak 
çalışmalarıyla hazırlanması olmuştur.

Bu alanda yalnızca DİSK ve üye sendika-
ların uzmanlarıyla da yetinilmemiş, farklı 
alanlardan uzmanların da katılım ve kat-
kısı sağlanmıştır. Eğitimlerin hazırlık ve 
gerçekleştirilmesine katkı veren uzman-
lar projelerin içinde liste olarak aşağıda 
sunulmuştur.

3.2. 2016 Yılı Eğitim Ve İSİG Projesi 
Faaliyetleri

Çalışma dönemi içinde ilk geniş çaplı eği-
tim projesi 2016 yılı içinde hazırlanmış ve 
uygulamaya konulmuştur. Bu proje ile;

l Sendikalarımızın örgütlendiği taşeron 
işçilerine işçi sağlığı ve iş güvenliği eği-
timleri verilmesi, bu yolla bilinç ve kül-
tür düzeylerinin yükseltilmesi, sorunlara 
müdahale etme ve çözme kapasitelerini 
geliştirmesi,

l İSİG uygulamalarının yaygınlık kazan-
masına ve iş kazalarının ve meslek has-
talıklarının azaltılmasına katkı sağlaması,

l Uluslararası dayanışma çerçevesinde 
gelişmiş ülke deneyimlerinin aktarılması 
sağlanarak mevcut çalışmanın norm ve 
standartların yükseltilmesi amaçlanmıştır.

Projenin belirlenen hedefler çerçevesinde 
uygulanması için öngörülen çalışma ala-
nı DİSK örgütsel yapısı içinde yer alan 7 
bölge temsilciliği kapsamındaki DİSK üye-
si sendikalar ve bunlarda örgütlü taşeron 
işçiler, işyeri temsilcileri ve sendika yöne-
ticileri seçilmiştir. Eğitimlere katılacakların 
seçiminde öncelik tanınan bir başka grup 
ise kadın işçiler olmuştur.

11 ay olarak öngörülün proje takvimini, 
15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sü-
reci nedeniyle büyük ölçüde etkilemiştir. 
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Bu nedenle programın 3,5 ayda, toplam 
sürenin yüzde 32’si kadar bir sürede ta-
mamlanması gerekmiştir.

Proje kapsamında 26-27 Kasım 2016 ta-
rihlerinde İstanbul’da Uluslararası İSİG 
Konferansı planlamış ve gerçekleştirmiş-
tir. “Hayatımızı Kazanırken Kaybetme-
mek İçin Örgütlenme Alanı Olarak İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği” başlıklı konferan-
sa ITUC ve ETUC katılımcıları ülkemizde 
yaşanan olumsuz sürece yönelik tepkileri 
nedeniyle katılmamıştır. Yurtdışından sa-
dece Hollanda Sendikalar Konfederasyo-
nu (FNV) uzmanı Tom Kitzen katılmıştır.

Konferansın bu olumsuzluğa rağmen yine 
de katılım, sunum ve sonuçları açısından 
oldukça verimli geçen ve DİSK’in bu alan-
da gerçekleştirdiği ilk uluslararası konfe-
rans olmuştur.

Konferans, konuları itibariyle ülkemizde-
ki İSİG sistemini bütüncül bir şekilde ele 
alırken, sorunlar karşısında uluslararası 
deneyimlerden de yararlanarak farklı bir 
sistemin mümkün olabileceği tartışmasını 
yapabilmiştir.

Sunumla;

l “Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş güven-
liğinin Ekonomi Politiği” (Doç. Dr. Hakan 
Koçak ve Doç. Dr. Emre Gürcanlı)

l “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Sendi-
kaların ve Meslek Örgütlerinin Görevle-
ri, Deneyimler” (TTB, TMMOB ve KESK)

l “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Uluslara-
rası Sendikal Deneyimler” (Tom Kitzen-FNV)

l İstanbul İSİG Meclisi (Aslı Odman)

l “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği; Ne Yap-
malı, Nasıl Olmalı?” (DİSK Genel Sekreteri 
Arzu Çerkezoğlu)

Konferansta ayrıca “Fıtrat” kitabının yaza-
rı İsmail Saymaz ile iş cinayetleri üzerine 
geniş bir tartışma yürütülmüş; sonrasında 

“Babamın Kanatları” filmi gösterilip, ya-
pımcıyla bir söyleşi gerçekleştirilmiştir.

Sonuç olarak; yukarıda açıklamış olduğu-
muz üzerine öngörülen sürenin çok altın-
da bir zaman dilimi içinde (3,5-4 ay) hem 
eğitimlere hem de konferansa katılan 
toplam katılımcı sayısı 1.248’dir. Sadece 
bu yönüyle bile bakıldığında ciddi bir ba-
şarıya ulaşıldığı söylenebilir.

Projenin çıktılarını şu şekilde sıralamak 
mümkündür:

l Sendikalarımızın örgütlü olduğu taşe-
ron işçilerin sıklıkla karşı karşıya kaldıkları 
iş kazaları ve meslek hastalıkları konu-
sunda kamuoyu duyarlılığının yaratılma-
sında etkin bir çaba içinde olduğunu,

l Çoğunlukla iş sağlığı ve güvenliği ala-
nında ciddi sorunların yaşandığı maden, 
metal, gemi yapım, tekstil, sağlık, enerji, 
seramik, gıda ve genel hizmetler sektör-
lerinde, taşeron işçilerin, temsilcilerini ve 
yöneticilerini uygun eğitim araçlarını kul-
lanarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
duyarlılıklarını arttırdığını,

l Yerinde eğitim anlayışı çerçevesinde 
şube başkan ve yöneticilerin ve temsil-
cilerinin İSG eğitimlerinin yanı sıra duyar-
lılıklarını artırarak işletmelerde taşeron 
işçilere dönük gerekli önlemlerin uygun 
araçlarla alınmasına dair etkin katılımla-
rının sağlanması,

l İlgili kamu kuruluşları ile faaliyet gös-
teren hükümet dışı kuruluşlar ve mesleki 
örgütlerin işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) 
konusunda duyarlılıklarının artırılması, or-
tak çalışma kültürünün geliştirilmesi, bilgi 
ve deneyim aktarımının gelişkin düzeye 
çıkarılması.

Bu eğitim çalışması, çalışma ortam ve ko-
şulları kötü durumda olan sektörlerin ve 
bu sektörlerde çalışan taşeron işçilerin, 
yasalarca tanınmış haklarından yarar-
lanmalarını sağlamak için, özellikle Aile, 
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Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
nezdinde, iş sağlığı ve güvenliği alanın-
da haklarının korunması ve geliştirilmesi 
konusunda olumlu sonuçlar elde edilebil-
melerini zorlamaya başlamıştır. Son dö-
nemde belirli sektörlerde yaşanan ölümlü 
iş kazalarının da yapılan çalışmaların hak-
lılığını göstermesi ve Konfederasyonumu-
zun kamuoyu nezdinde etkin tutum alışı-
nı da açığa çıkarmıştır.

3.3. ETUC Gençlik Eğitim Seminerleri

l 22-25 Şubat 2016 ETUC Genç İşçiler Eği-
tim Semineri DİSK üyelerinin katılımıyla 
Polonya’nın Varşova kentinde düzenlendi. 

l 21-25 Mart 2016 ETUC Genç İşçiler Eği-
tim Semineri DİSK üyelerinin katılımıyla 
Trabzon’da düzenlendi.

l 25-29 Nisan 2016 ETUC Genç İşçiler Eği-
tim Semineri DİSK üyelerinin katılımıyla 
İspanya’nın Madrid kentinde düzenlendi.

l 26-30 Eylül 2016 ETUC Gençlik Semine-
ri DİSK üyelerinin katılımıyla Kopenhag’ta 
gerçekleşti. 

l 26-28 Ekim 2016 ETUC Gençlik Konfe-
ransı Antalya’da düzenlendi. 

3.4. 2017 Yılı Eğitim ve İSİG Proje 
Faaliyetleri

Konfederasyonumuzun 2017 yılı için 
planlanan eğitim projesinin uygulama 
alanı Ankara, Hatay, Mersin, Çanakkale, 
Edirne, İzmir, Muğla, Giresun, İstanbul ve 
Eskişehir olarak belirlenmişti.

Belirlenen 10 ildeki bölge temsilcilikleri ve 
sendika yönetimleriyle ilişkiler kurulmuş, 
görüşme tarihleri birlikte tespit edilmiş 
ve 4 Mart 2017 tarihi itibariyle ilk adım 
Manisa-Turgutlu’da atılmıştır.

Merkezi eğitimin programı DİSK Eğitim Ko-
ordinasyon Kurulu (DEKK) ve bölge temsil-
ciliklerimizle ortaklaşa kararlaştırılmıştır. 
Bununla beraber sendikalarla yürütüle-

cek eğitimlerin programı ise sendikaları-
mız ve yerel yönetimlerine bırakılmıştır.

Proje kapsamında 4 konu başlığı altında 
çalışma yapılması öngörülmüş ve gerçek-
leştirilmiştir. Bunlar:

1) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 
(maden, sağlık, enerji, tekstil vb.) çalışan/
sendika temsilcilerine ILO’nun ilgili sözleş-
meleri, İlgili yerel mevzuat ve AB uygula-
maları.

2) Mevcut sektörlerde İSG uygulamaları, 
mevcut durum, çalışan/sendika temsilcisi 
yapılması gerekenler.

3) Çalışan/sendika temsilcilerinin işletme 
bazında risk değerlendirmesi yapması ça-
lışması.

4) Çalışma ortam ve koşullarında İSG an-
keti ve değerlendirme çalışmaları.

Takvimin oluşturulması kadar 4 temel 
konudaki eğitim belge ve malzemeleri-
nin hazırlanmasında da en geniş katılımın 
sağlanmasına özen gösterilmiştir. Eği-
timci kadrosunda DİSK ve üyesi sendika 
uzmanlarının yanı sıra çeşitli kurumlarda 
görev yapan uzmanlar da yer almıştır.

Proje eğitim belge ve malzemelerini ha-
zırlayan uzmanlar:

Hansel Özgümüş (Enerji-Sen, İSG Uzmanı), 
Umar Karatepe (DİSK Basın Yayın ve Halk-
la İlişkiler Dairesi), Faruk Özdemir (Genel-İş 
Eğitim Dairesi)

Eğitim sunumlarını yapan uzmanlar:

Hansel Özgümüş (Enerji-Sen, İSG Uzmanı), 
Tevfik Güneş (DİSK Eğitim ve İSİG Dairesi), 
Umar Karatepe (DİSK Basın Yayın ve Halk-
la İlişkiler Dairesi), Faruk Özdemir (Genel-
İş Eğitim Dairesi), Doç. Dr. Hakan Koçak 
(DİSK Eşgüdüm Dairesi), Doç. Dr. Aziz Çelik 
(Kocaeli Üniversitesi), Kıvanç Eliaçık (DİSK 
Uluslararası İlişkiler Dairesi), Can Kaya (Ba-
sın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi), Ergin 
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Ay (Cam Keramik İş, Örgütlenme Dairesi), 
Levent Gökçek (Gıda-İş, Genel Sekreter), 
Av. Hasan Hüseyin Evin (Konuk uzman), 
Av. Orhan Atan (Konuk uzman), Musta-
fa Güven (Konuk, İSG Uzmanı), Dr. Ceyda 
Şahan (Konuk uzman), Dr. Erkan Aydoğa-
noğlu (Konuk uzman), Av. Eylem Sarıoğlu 
(Konuk uzman), Av. Murat Altun (Konuk 
uzman), Selçuk Kastarlı (Konuk İSG Uzma-
nı), Ayhan Aydoğan (Konuk İSG Uzmanı), 
Av. Gamze Gökoğlu (Konuk uzman), Ayşe 
Kuş (Konuk Sağlık Uzmanı)

Gerçekleştirilen eğitim seminerleri ve di-
ğer toplantılar:

l 4-5 Mart 2017 (Manisa/Turgutlu) Gıda-
İş sendikamız üyelerine işçi sağlığı ve iş 
güvenliği eğitimi vermiştir. Bu eğitime 
Gıda-İş Genel Sekreteri Levent Gökçek, Dr. 
Ceyda Şahan ve İSİG Uzmanı Mustafa Gü-
ven katılmıştır.

l 1-2 Nisan 2017 (Kayseri) Gıda-İş sendi-
kamız ikinci eğitimini gerçekleştirmiştir. 
Bu eğitime Gıda-İş sendikamızın Genel 
Başkanı Seyit Aslan ve Av. Eylem Sarıoğlu 
katılmıştır. 

l 8-9 Nisan 2017 (İstanbul, Pendik) Cam 
Keramik-İş sendikamız ilk eğitimini ger-
çekleştirmiştir. Eğitimlere Cam Keramik-İş 
Genel Başkanı Birol Sarıkaş, Genel Sekre-
ter Ergin Ay, DİSK Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi Müdürü Umar Karatepe ve 
Av. Orhan Atan katılmıştır. Eğitimleri Umar 
Karatepe ve Av. Orhan Atan vermiştir.

l 18-19 Nisan 2017 (Zonguldak) Enerji-
Sen ve Limter-İş sendikalarımız enerji ve 
liman işçileri eğitimini ortak gerçekleştir-
mişlerdir. Eğitime DİSK Eğitim ve İSİG Dai-
resi Başkanı Kanber Saygılı, DİSK Eğitim ve 
İSİG Dairesi Müdürü Tevfik Güneş, Enerji-
Sen Genel Sekreteri Süleyman Keskin ve 
Av. Murat Altun katılmıştır.

l 22-23 Nisan 2017 (Kocaeli, Gebze) Gıda-
İş sendikamız üçüncü eğitimini gerçek-
leştirmiştir. Eğitime Gıda-İş sendikamızın 

Genel Başkanı Seyit Aslan, İSİG Uzmanı 
Selçuk Kastarlı katılmıştır.

l 26-27 Nisan 2017 (Zonguldak) Enerji-
Sen ve Limter-İş sendikalarımız ikinci 
eğitimlerini gerçekleştirmişlerdir. Eğitime 
DİSK Eğitim ve İSİG Dairesi Başkanı Kanber 
Saygılı, DİSK Eğitim ve İSİG Dairesi Müdürü 
Tevfik Güneş, Enerji-Sen Genel Sekreteri 
Süleyman Keskin ve Av. Murat Altun ka-
tılmıştır. 

l 29-30 Nisan 2017 (Kocaeli, İzmit) Gıda-İş 
sendikamız dördüncü eğitimini gerçekleş-
tirmiştir. Bu eğitime Gıda-İş sendikamızın 
Genel Başkanı Seyit Aslan, Genel Sekreter 
Levent Gökçek, İSİG Uzmanı Selçuk Kas-
tarlı katılmıştır.

l 18 Mayıs 2017 (İstanbul) DİSK Genel 
Merkezinde DİSK Eğitim Koordinasyon 
Kurulu (DEKK) toplanmış ve eğitim süre-
cine dair bilgilendirme ve değerlendirme 
yapmıştır. Toplantıya DİSK’in ilgili daire-
lerinin uzmanları katılırken, üye sendika-
larımızdan Sine-Sen, Dev Yapı-İş, Gıda-İş, 
Güvenlik-Sen, Cam Keramik-İş, Sosyal-İş, 
Enerji-Sen, Genel-İş, katılmıştır. Toplantı 
DİSK Eğitim ve İSİG Dairesi Başkanı Kanber 
Saygılı tarafından yönetilmiştir.

l 28-29 Mayıs 2017 (İstanbul Anado-
lu Yakası) Dev Yapı-İş sendikamız kendi 
eğitimini gerçekleştirmiştir. Eğitime Genel 
Başkan Özgür Karabulut, Genel Sekreter 
Ufuk Çeri ve Yönetim Kurulu üyesi Tolga 
Güney katılmıştır. Eğitimleri DİSK Eğitim 
ve İSİG Dairesi Müdürü Tevfik Güneş ve 
DİSK Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi 
Müdürü Umar Karatepe vermiştir.

l 9-11 Haziran 2017 (Balıkesir, Ören) DİSK 
merkezi eğitimi Genel-İş Eğitim ve Din-
lenme Tesisleri’nde gerçekleştirilmiştir. 
Eğitime üye sendikalarımızdan toplam 95 
temsilcinin yanısıra DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko, DİSK Eğitim ve İSİG Dairesi Baş-
kanı Kanber Saygılı, Genel-İş Eğitim Dai-
resi Başkanı Mahmut Şengül, eğitimciler 
DİSK Koordinatörü Hakan Koçak, DİSK Eği-
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tim ve İSİG Dairesi Müdürü Tevfik Güneş, 
DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü 
Kıvanç Eliaçık, Kocaeli Üniversitesinden 
Doç. Dr. Aziz Çelik, Genel-İş Eğitim Dairesi 
Müdürü Faruk Özdemir, DİSK Basın Yayın 
ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürü Umar 
Karatepe ve uzman Can Kaya katılmıştır. 
Oldukça disiplinli ve yoğun bir eğitim ya-
pılmış ve katılanlar açısından verimli bir 
çalışma gerçekleştirilmiştir.

l 17-18 Haziran 2017 (İstanbul, Tuzla) 
Limter-İş sendikamız üçüncü eğitimini 
gerçekleştirmiştir. Eğitime DİSK Yönetim 
Kurulu üyesi ve Limter-İş Genel Başkanı 
Kanber Saygılı, Genel Sekreter Hakkı De-
miral katılmıştır. Eğitimleri DİSK Eğitim ve 
İSİG Dairesi Müdürü Tevfik Güneş ve DİSK 
Bayın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Mü-
dürü Umar Karatepe vermiştir.

l 27-28 Haziran 2017 (İzmir) Cam Keramik-
İş sendikamız gerçekleştirdiği eğitime DİSK 
Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK Eği-
tim ve İSİG Dairesi Müdürü Tevfik Güneş, 
Cam Keramik-İş uzmanı Ergin Ay ve İSİG 
Uzmanı Mustafa Güven katılmıştır.

l 08-09 Temmuz 2017 (Tunceli) Gıda-İş 
sendikamızın eğitimine DİSK Eğitim ve 
İSİG Dairesi Başkanı Kamber Saygılı, Gıda-
İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Dr. Erkan 
Aydoğanoğlu ve Genel Sekreter Levent 
Gökçek katılmıştır.

l 28-29 Temmuz 2017 (Ankara) Cam 
Keramik-İş sendikamızın eğitimine DİSK 
Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, 
İSG uzmanı Ayhan Aydoğan ve Cam Kera-
mik uzmanı Ergin Ay katılmıştır.

l 24-25 Eylül 2017 (Bilecik) Cam Keramik-
İş sendikamızın eğitimine DİSK Eğitim 
ve İSİG Dairesi Başkanı Kanber Saygılı ve 
Daire Müdürü Tevfik Güneş katılmıştır. 
Eğitimi verenler; Sağlıkçı Ayşe Kuş, Cam 
Keramik-İş uzmanı Ergin Ay olmuştur.

l 14-15 Ekim 2017 (İstanbul) Cam Keramik-
İş sendikamızın eğitimine DİSK Eğitim ve 

İSİG Daire Başkanı Kamber Saygılı katılmış, 
eğitimi DİSK Basın Yayın ve Halkla İlişki-
ler Dairesi Müdürü Umar Karatepe ve Av. 
Gamze Gökoğlu vermiştir.

l 21-22 Ekim 2017 (Ankara) Dev.Maden-
Sen’in örgütlü olduğu değişik bölgelerdeki 
işçiler merkezi olarak toplanmış ve önce-
likle madencilik alanına dönük İSİG eği-
timleri gerçekleştirilmiştir. Eğitimlere DİSK 
Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, 
DİSK Eğitim ve İSİG Dairesi Müdürü Tevfik 
Güneş, DİSK Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Dairesi Müdürü Umar Karatepe, DİSK Ulus-
lararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eli-
açık katılmıştır.

Eğitimlere katılım hedefi ve gerçekleşme:

2017 yılı eğitim programlarına 967 işçi ka-
tılmıştır. Projenin hazırlık aşamasında 1.010 
kişi olarak hedeflenen katılımın yüzde 96 
oranında gerçekleştirilmiştir. Çalışma ala-
nının kapsamı ve birden fazla paydaşın 
bulunduğu koşullarda bu önemli bir başarı 
olarak değerlendirilebilir.

3.5. 2018 Eğitim ve İSİG Proje 
Faaliyetleri

2018 yılı için hazırlanan eğitim projesi için 
Ankara, İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, İz-
mir, Adana, Edirne, Zonguldak, Artvin, Ba-
lıkesir, Bursa, Tunceli ve Diyarbakır illeri 
hedef yerler olarak belirlenmişti.

İşçilerden ceza olarak kesilen paraları kul-
lanmaya yetkili kurulun projeleri değer-
lendirmede gecikmeler yaşanması nede-
niyle eğitim faaliyetlerine başlamada aynı 
sürelerde gecikmeler yaşanmıştır.

Projenin iki genel hedefi bulunmaktaydı:

1) ILO’nun İSG alanına yönelik sözleşme-
lerinin ve AB direktiflerinin Türkiye’de 
mevcut işçi sağlığı ve iş güvenliği siste-
mine uyum ve uygulanmasının işyerleri 
üzerinden yaygınlık kazanmasına ve ge-
liştirilmesine katkıda bulunmak,
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2- 6331 sayılı İSG yasasının etkisiyle oluş-
turulan iş sağlığı ve güvenliği uygulama 
araçlarının gelişim düzeylerine katkıda 
bulunmak ve yürütülmesinde etkin bir 
rol oynamak.

2018 eğitim projesinin hazırlık ve uygu-
lama süreci önceki proje süreçlerindeki 
bilgi ve deneyim çerçevesinde gerçekleş-
tirilmiştir.

Çalışma yöntemi olarak yine önceki pro-
jede olduğu gibi merkezi ve bölgesel ol-
mak üzere iki temel eğitim programı be-
lirlendi:

l İlki DİSK Merkezi olarak merkezi eğitim-
lerin yapılması,

l İkincisi de, tehlikeli ve çok tehlikeli sı-
nıfta yer alan/örgütlenen sendikalarımı-
zın merkeze bağlı kendi İSİG eğitimlerini 
gerçekleştirmeleri.

Eğitim programlarında 4 temel konunun 
ele alınması benimsendi. Bu doğrultuda 
belirlenen konular;

1) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 
(maden, sağlık, enerji, tekstil vb.) çalışan/sen-
dika temsilcilerine ILO’nun ilgili sözleşmeleri, 
ilgili yerel mevzuat ve AB uygulamaları.

2) Mevcut sektörlerde İSG uygulamaları, 
mevcut durum, çalışan/sendika temsilcisi 
yapılması gerekenler.

3) Çalışan/sendika temsilcilerinin işletme 
bazında risk değerlendirmesi yapılması 
çalışması.

4) ILO sözleşmeleri, AB direktifleri ve ülke-
mizde uyum çalışmaları konferansı.

Eğitimlerde kullanılacak belge ve malze-
melerin hazırlığında önceki yıldan daha 
geniş bir kadro oluşturuldu. Ve yine eği-
timleri vermek üzere DİSK ve üye sendi-
kaların uzmanlarının yanı sıra ulusal ve 
uluslararası farklı kurumlardan konuk uz-
manlar eğitimlere davet edildi.

Proje eğitim belge ve malzemelerini ha-
zırlayan uzmanlar:

Tevfik Güneş (DİSK Eğitim ve İSİG Daire-
si), Umar Karatepe (DİSK Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Dairesi), Kıvanç Eliaçık (DİSK 
Uluslararası İlişkiler Dairesi)

Eğitim sunumlarını yapan uzmanlar:

Tevfik Güneş (DİSK Eğitim ve İSİG Daire-
si), Umar Karatepe (DİSK Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Dairesi), Faruk Özdemir 
(Genel-İş Eğitim Dairesi), Doç. Dr. Aziz Çe-
lik (Kocaeli Üniversitesi), Kıvanç Eliaçık 
(DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi), Can 
Kaya (DİSK Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Dairesi), Ergin Ay (Cam Keramik-İş, Ör-
gütlenme Dairesi), Levent Gökçek (Gıda-
İş Genel Sekreteri), Av. Necdet Okcan 
(DİSK Hukuk Dairesi), Pınar Abdal (Genel 
İş Eğitim Dairesi), Deniz Beyazbulut (DİSK 
Araştırma Dairesi), Hilda Palmer (Konuk 
uzman, Hazard Campaign-ITUC), Valentin 
Mocanu (Konuk uzman, ILO Kıdemli Uz-
manı), Erkan Aslan (Konuk Uzman, Kimya 
Mühendisi), Erol Önder (Konuk uzman, 
İşyeri Hekimi), Gökhan Turan (Mühendis, 
İSİG Meclisi), Süleyman Keskin (Enerji-Sen 
Genel Sekreteri)

Gerçekleştirilen eğitim seminerleri ve di-
ğer toplantılar:

l 31 Mayıs-3 Haziran 2018 (Balıkesir, 
Ören) Merkezi olarak düzenlenen eğitim 
toplantılarımızın ilki Genel-İş Sendikamı-
zın eğitim tesislerinde gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamlı eğitime Genel-İş, Sine-Sen, 
Dev-Yapı-İş, Dev-Turizm-İş, Dev. Maden-
Sen, Güvenlik-Sen, Emekli-Sen, Dev. Sağlık-
İş, Basın-İş, Cam. Keramik-İş, Enerji-Sen, 
Gıda-İş, Limter-İş sendikalarımızın temsilci 
ve yöneticilerinin yanısıra uzmanlar dahil 
toplam 115 kişi katılmıştır.

Eğitimde işçi sağlığı ve iş güvenliği ILO, 
AB direktifleri, taşeron ve güvencesizlik, 
çalışma yaşamında arabuluculuk, 6331 
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sayılı Yasa ve sonuçları, işçi sınıfı ve İSİG 
bağlamlı olarak ele alınarak işlenmiştir. 

l 7-8 Temmuz 2018 (İstanbul, Tuzla) 
Limter-İş sendikamız ilk eğitimini gerçek-
leştirmiştir.

l 11-12 Temmuz 2018 (Bilecik) Cam 
Keramik-İş sendikamız ilk eğitimini yap-
mıştır.

l 4-6 Ekim 2018 (İstanbul) Genel İş sen-
dikamız konut işçileriyle eğitimlerini yap-
mıştır.

l 3-4 Kasım 2018 (İstanbul) Dev Yapı-İş 
sendikamız eğitimlerini gerçekleştirmiştir.

l 8-9 Kasım 2018 (Eskişehir) Genel-İş sen-
dikamız Tepebaşı Belediyesi işçileriyle 
eğitimi gerçekleştirmiştir.

l 24-25 Kasım 2018 (İstanbul) 2. İşçi Sağ-
lığı ve İş Güvenliği Uluslararası Konferansı 
toplanmıştır. Uzun bir hazırlık sürecinin 
sonunda konferans ulusal ve uluslararası 
kurumlardan temsilcilerin de katılımıyla 
başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Ko-
nuklarla birlikte konferansta 200 dolayın-
da konuk yer almıştır.

l 30 Kasım-1 Aralık 2018 (Hatay) Genel 
İş sendikamız iki günlük eğitim gerçekleş-
tirmiştir.

l 6-10 Aralık 2018 (Rize, Artvin ve Bay-
burt) Enerji-Sen sendikamız üç kentteki 
örgütlü enerji işçileriyle birer eğitim çalış-
masını hayata geçirmiştir.

Eğitim toplantılarına katılım:

Merkezi ve yerel düzeyde yapılan eğitim 
toplantılarına 900’ü aşkın kişi katılmıştır. 
Yer yer imza alınmasında yaşanan aksak-
lıklar dikkate alındığında bu sayının daha 
da fazla olduğuna işaret etmektedir.

Yaşanan tüm sıkıntılara, projedeki yerel 
toplantıların örgütlenmesi vb. birden faz-
la etken değerlendirildiğinde projenin he-
deflerine ulaştığı sonucuna varılabilir.

3.6. 2019 Eğitim ve İSİG Proje 
Faaliyetleri

Konfederasyonumuz tüm hazırlıklarını 
tamamlayarak 2019 yılı için de eğitim 
projesini ilgili kurulu sunulmak üzere Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 
teslim etmiştir.

Kurul yönetmeliğinde öngörüldüğü şekilde 
toplanmış olmasına rağmen, kurul üyeleri 
arasında ortaya çıkan anlaşmazlık nede-
niyle karar alınamamıştır. Bu nedenle DİSK 
dahil hiçbir işçi sendikası veya konfederas-
yonu proje desteği alamamıştır.

Meydana gelen bu sorun nedeniyle 2019 
yılı için planlanan eğitim programı ger-
çekleştirilememiştir.

Yaşanan bu sorundan yola çıkılarak, önü-
müzdeki dönemde başta İSG konusu olmak 
üzere öncelikli alanlara ilişkin ortak eğitim-
lerin aksamadan hayata geçirilebilmesi için 
gerekli önlemin Genel Kurulumuzun gün-
demine alınmasında yarar bulunmaktadır.



Hukuk Dairesi’nin amacı, Hukuk Da-
iresi Yönetmeliği’nde şu şekilde 
tanımlanmıştır:

“...1. Çalışma yaşamı ve sosyal gü-
venliği düzenleyen yasaların işçiler 
yararına olmayan hükümlerini de-
ğiştirmek ve bunları daha da iyileş-
tirmek için çaba harcamak, işçi sını-
fının yasal kazanımlarını genişletme 
ve kalıcı kılma mücadelesinde yar-
dımcı olmak,

2. Yürürlükteki yasaların sınıfsal 
niteliğini gözardı etmeden, yasa 
hükümlerinin uygulanış biçimi ko-
nusunda üye sendikaları ve işçileri 
bilgilendirmek,

3. Hukuksal konularda işçi sınıfı ya-
rarına uygulama birliğini sağlamak 
ve bu konulardaki çalışmaları yön-
lendirmek...” 

Yönetmeliğin Hukuk Dairesi’ne verdiği 
görevler ana hatlarıyla şu şekildedir: 

Üye sendikaların önemli ve sonunda 
hukuksal yeni kazanım getirebilecek 
nitelikteki davalarını açmak ve yü-
rütmek, önemli hukuksal sorunları-
na yardımcı olmak, 

Çalışma yaşamını ve örgütü ilgilendi-
ren hukuksal konularda, yayın, kon-
ferans, seminer vb. izlemek, bu tür-
den toplantılara Yönetim Kurulu’nun 
onayı ile DİSK adına katılmak ve ko-
nuya ilişkin görüşler sunmak, 

Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen 
amaçlar doğrultusunda seminer, 
konferans, panel, açık oturum vb. 
toplantılar düzenlemek, broşür ha-
zırlamak…

Genel hukuk konularında Eğitim 
Dairesi’nin gereksindiği yardımları 
karşılamak, gerektiğinde eğitsel gö-
reve katılmak ...”

DİSK’in 15. Genel Kurulu’ndan itibaren ge-
çen yaklaşık dört yıllık süre içinde ülke-
miz çalışma yaşamında önemli değişiklik-
leri içeren yasa değişiklikleri gerçekleşti. 
Bu değişiklikler içinde en önemlileri;

l 6715 sayılı “İş Kanunu İle Türkiye İş 
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun” ile özel istihdam büro-
larının geçici iş ilişkisi kurmasına (kiralık 
işçiliğe) olanak tanınması,

l 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile 
bireysel veya toplu iş sözleşmesine daya-
nan işçi veya işveren alacağı ve tazmina-
tı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, 
arabulucuya başvurulması zorunluluğu 
getirilmesi,

l Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıl-
lık izin ücreti alacağı davalarında on yıl olan 
zamanaşımı süresi, beş yıla düşürülmesidir. 

Bu konularla ilgili olarak DİSK organlarında 
alınan kararlar doğrultusunda oluşturulan 
DİSK görüşleri, tasarıların ilgili bakanlıklar 
ve TBMM’deki müzakerelerinde kararlı bir 
şekilde savunuldu. 

Hükümetin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı’nın (eski Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı) çeşitli konularda 
hazırladığı ve DİSK’e gönderdiği yasa, tü-
zük, yönetmelik vb. mevzuata ilişkin tek-
lif tasarılarına ilişkin üye sendikalardan 
görüş alındı. Bu görüşler de değerlendiri-
lerek DİSK’in eleştiri ve önerileri ilgili ma-
kamlara yazılı olarak sunuldu ve yapılan 
toplantılarda DİSK’in temsili sağlanarak 
aktarıldı. 

HUKUK DAİRESİ RAPORU
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Hukuk Dairemiz yaptığı bu çalışmalarda, 
eşgüdümün sağlanması, görüşlerin ortak-
laştırılması ve zenginleştirilmesi amacıyla 
üye sendikalarımızın hukuk daireleri ile 
toplantılar düzenledi. 

Hukuk Dairesi’nin görev alanına giren ko-
nulara ilişkin toplantı, panel, konferans 
vb. etkinliklerde, toplantının izlenmesi, 
sunum yapılması suretiyle Konfederasyo-
numuzun temsili sağlandı. 

Bunun yanısıra, bu süreçte, Konfederas-
yonumuz tüzel kişiliğinin taraf olduğu 
özel hukuk ve idari davaların yanı sıra, 
Konfederasyonumuz yöneticileri aleyhine 
başlatılan çeşitli ceza soruşturmaları ve 
sanık olarak yargılandıkları ceza davaları 
dairemiz tarafından takip edildi, Hukuk 
alanında destek talebinde bulunan üye 
sendikaların soruşturma, dava süreçle-
rine de katkı sağlandı. Çeşitli nedenle 
konfederasyonumuza bağlı sendikaların 
üyelerinin gözaltına altına alınması, tu-
tuklanması hallerinde Yönetim Kurulu 
tarafından yapılan görevlendirilmelerle 
müdahil olundu.

Hukuksal sorunla karşılaşan işçilerin, 
emeklilerin bizzat veya telefonla yaptık-
ları başvurulara yanıt verildi, gerekli hal-
lerde bilgi ve yönlendirme desteği sağlan-
dı. Hukuk Dairesi oluşmamış ve yetersiz 
kalan üye sendikalarımızın ve üyesi işçi-
lerin kimi hukuksal sorunlarının çözümü, 
miting, kapalı salon toplantısı, afiş vb. et-
kinliklerin prosedürlerinin takibi vb. gün-
lük rutin işler ile Konfederasyonumuzun 
resmi ve özel kurumlar nezdindeki veka-
leten temsili sağlandı. 

1) HUKUK DAİRESİ TARAFINDAN 
TAKİP EDİLEN DAVALAR

1.1. Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne Yapılan Bireysel 
Başvurular

1) 1 Mayıs 2007 olayları nedeniyle yaşa-

nan hak ihlallerine ilişkin dönemin Yö-
netim Kurulu üyesi Kamer Aktaş’ın dava 
devam ederken vefatı nedeniyle, hak 
ihlali kararının mirasçılarına sirayeti bakı-
mından uyarlanması için yapılan başvuru 
(22729/08).

2) 1 Mayıs 2015 olayları nedeniyle Emekli-
Sen üyesi Yahya Kemal Altunbaş’ın uğra-
dığı hak ihlalleri nedeniyle yapılan baş-
vuru.

1.2. Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel 
Başvurular 

1) 1 Mayıs 2015 olayları nedeniyle Emekli-
Sen üyesi Yahya Kemal Altunbaş’ın uğra-
dığı hak için nedeniyle yapılan başvuru 
(2016/8044).

2) 1 Mayıs 2008 olayları nedeniyle, uğra-
dığı hak ihlalleri için Süleyman Çelebi, Ce-
lal Ovat, Tayfun Görgün, Muzaffer Subaşı, 
Nuri Serim, Ali Cancı, Ali Rıza Küçükosma-
noğlu, İsmail Yurtseven, Musa Çam, Ad-
nan Serdaroğlu, Mevsim Gürlevük, Hüse-
yin Yaman, Murtaza Keleş, Mehmet İçin, 
Gürol Şimşek, Rahmi Yılmaz, Yaşar Yara-
dılmış, Levent Yağız adına yapılan başvu-
ru (2016/10532).

3) 1 Mayıs 2015 olayları nedeniyle, uğra-
dığı hak ihlalleri için DİSK, KESK, Kani Beko, 
Arzu Çerkezoğlu, Lami Özgen, Mehmet So-
ğancı, Dr.Beyazıt İlhan, Dr. Hüseyin Demir-
dizen adına yapılan başvuru (2016/14517).

4) 1 Mayıs 2014 olayları nedeniyle, uğ-
radığı hak ihlalleri için DİSK, KESK, Kani 
Beko, Lami Özgen, Mehmet Soğancı, Ah-
met Özdemir Aktan adına yapılan başvu-
ru (2016/14518).

5) 1 Mayıs 2016 yılında Taksim Meyda-
nının 1 Mayıs kutlamalarına kapatılması, 
yasaklanması nedeniyle, uğradığı hak 
ihlalleri için DİSK, adına yapılan başvuru 
(2017/36889).

6) Ankara 10 Ekim katliamı sonrasında, İs-
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tanbul Sirkeci Garı önünde yapılan anma 
etkinliğinde atılan sloganlar nedeniyle, 
üye sendikalarımızın yöneticileri ve çeşitli 
kurum temsilcileri hakkında açılan dava-
da sanıklar hakkında ceza verilmiş olup, 
dosya İstinaf aşamasındadır. Hükmün 
Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) 
kararı verilen sanıklar yönünden yapılan 
itirazların reddedilmesi üzerine Anayasa 
Mahkemesine başvuru (2019/636).

1.3. İdari Davalar

1) Danıştay 10. Dairesi (2019/877 E) 2011 
Asgari Ücret Tespit Kararının iptali için aç-
tığımız davanın reddine verdi. 

2) İstanbul 13. İdare Mahkemesi (2016/659 
E) İstanbul Valiliği’nin, 1 Mayıs 2016’da, 
Taksim alanını toplantı ve yürüyüşlere 
yasaklaması nedeniyle açtığımız iptal da-
vasının reddine karar verdi.

3) İstanbul 3. İdare Mahkemesi (2016/641 
E) İstanbul Valiliği’nin, 2911 sayılı Yasaya 
göre toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları 
belirleme kararına karşı açtığımız iptal da-
vasının reddine karar verdi.

4) İstanbul 9. İdare Mahkemesi (2014/1787 
E) İstanbul Valiliği’nin, 2911 sayılı Yasaya 
göre toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları 
belirleme kararına karşı açtığımız iptal da-
vasının reddine karar verdi.

1.4. Ceza Davaları

1) Ankara 10 Ağır Ceza Mahkemesi 
(2018/621 E) DİSK’in suçtan zarar gören 
sıfatıyla müdahil olduğu, 12 Eylül Askeri 
Darbesi (sanıklar Kenan Evren ve Tahsin 
Şahinkaya) hakkındaki ceza davasında, 
Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin verdiği boz-
ma kararı sonrasında, sanıkların ölmeleri 
nedeniyle davanın ortadan kaldırılmasına 
karar verdi.

2) Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nin 
(2015/81 E) Soma’da 301 madencinin ya-
şamını yitirdiği iş cinayeti davasında sa-

nıklar hakkında verdiği cezaların yeterli 
görülmemesi üzerine yapılan istinaf baş-
vurusunda, İzmir Bölge Adliye Mahkeme-
si 14. Ceza Dairesi kararları onayladı. Bu 
karar, katılan ve sanık vekilleri tarafından 
temyiz edildi. 

3) Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi 
(2016/232 E), 10 Ekim Ankara Katliamı 
davasında 9 sanığa “Anayasal düzeni 
ihlal” suçundan birer kez, “kasten öldür-
me” suçundan da 100’er kez olmak üzere 
toplam 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası verdi. Mağdurlar adına katı-
lan avukatların tüm taleplerine rağmen, 
olayın meydana gelmesinde ihmali bu-
lunan siyasi otorite ve kamu görevlileri 
hakkında hiçbir işlem yapılmadı.

4) Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
(2018/625 E) Genel Başkan Arzu Çerke-
zoğlu hakkında, halkı kin ve düşmanlığa 
tahrik, cumhurbaşkanına hakaret suçla-
malarıyla açılan dava devam etmektedir.

5) Gaziosmanpaşa 14. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde (2018/452 E) İstanbul 
Havalimanı şantiyesindeki işçilerin dire-
nişi nedeniyle Dev. Yapı-İş sendikamızın 
Genel Başkanı Özgür Karabulut ile sendi-
ka yöneticileri ve işçiler hakkında açılan 
dava devam etmektedir.

6) İstanbul Anadolu 32. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde (2018/586 E) İstanbul Ha-
valimanı şantiyesindeki işçilerin direnişi 
nedeniyle Dev. Yapı-İş sendikamızın Ge-
nel Başkanı Özgür Karabulut’un gözaltına 
alınmasını protesto eyleminde gözaltına 
alınan DİSK Yönetim Kurulu üyesi Kanber 
Saygılı ile üye sendikalarımızın yönetici-
leri ve çeşitli kurum temsilcileri hakkında 
açılan dava devam etmektedir.

7) İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde (2017/224 E) DİSK’in 15. 
Genel Kurulu’nda, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Süleyman Soylu’nun pro-
testo edilmesi üzerine, cumhurbaşkanına 
hakaret suçlamasıyla DİSK delegeleri ve 
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üye sendikaların yöneticileri hakkında 
açılan dava devam etmektedir. 

8) İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
(2016/537 E) 2014 yılı 1 Mayıs kutlamaları 
hazırlıkları çerçevesinde, Taksim Hill Oteli 
önünde polisin müdahalesi sırasında 2911 
sayılı Yasaya muhalefet suçlamasıyla üye 
sendikaların yönetici ve üyeleri hakkında 
açılan dava devam etmektedir. 

9) İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
(2016/295 E) Ankara 10 Ekim Katliamı ne-
deniyle, İstanbul Sirkeci Garı önünde ya-
pılan anma etkinliğinde atılan sloganlar 
üzerine, üye sendikalarımızın yöneticileri 
ve çeşitli kurum temsilcileri hakkında açı-
lan davada sanıklar hakkında ceza veril-
di. Karar üzerine yapılan itiraz nedeniy-
le dosya istinaf aşamasındadır. Sanıklar 
hakkında verilen Hükmün Açıklanmasının 
Geri Bırakılması (HAGB) kararı verilen sa-
nıklar yönünden yapılan itirazların redde-
dilmesi üzerine Anayasa Mahkemesine 
başvurulmuştur. 

10) İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi 
(2014/426 E) İstanbul, Mecidiyeköy’de To-
runlar binası inşaatında meydana gelen iş 
cinayetini protestolar nedeniyle önceki dö-
nem DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi 
hakkında açılan davada beraat kararı verdi. 

11) İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi 
(2014/339 E) 2014 yılı 1 Mayıs kutlamaları 
nedeniyle, Genel Başkan Kani Beko, Genel 
Sekreter Arzu Çerkezoğlu ile KESK, TMMOB 
ve TTB başkan ve yöneticileri hakkında 
açılan davada beraat kararı verdi. Ancak 
savcılığın itirazı nedeniyle dosya temyiz 
aşamasındadır.

12) Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi 
(2013/699 E) 2011 yılından Ankara’da ya-
pılan “Torba Yasa” protestoları nedeniyle 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yöneticileri ile 
çeşitli siyasi kurum yöneticileri ve üyeleri 
hakkında açılan davada bir kısım sanık-
lar hakkında beraat ve bir kasım sanıklar 
hakkında ise ceza kararı verdi. Verilen be-

raat kararları kesinleşti. Ceza alan sanıklar 
yönünden yapılan itirazlar nedeniyle ya-
pılan itiraz üzerine dosya istinaf aşama-
sındadır. 

13) Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi 
(2011/509) 2010 yılında Ankara’da yapı-
lan TEKEL işçilerinin işten çıkarılmalarını 
protesto eylemleri nedeniyle DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB yöneticileri ile çeşitli siya-
si kurum yöneticileri ve üyeleri hakkında 
açılan davada bir kısım sanıklar hakkında 
beraat kararı verdi. 

14) İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesi 
(2017/186) Genel Başkan Kani Beko ile 
Genel-İş Şube Başkanı Haydar Kara hak-
kında cumhurbaşkanına hakaret suçla-
masıyla açılan davada Genel Başkan Kani 
Beko’nun beraatına ve Haydar Kara’ya ise 
ceza verilmesine karar verdi. Bu kararın 
istinaf aşamasında onaylanması üzerine 
Kara yönünden istinaf kararına yapılan iti-
raz üzerine dosya temyiz aşamasındadır. 

15) Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi 
(2016/5 E) Genel Başkan Kani Beko hak-
kında, Cumhurbaşkanına hakaret suçla-
masıyla açılan davanın ortadan kaldırıl-
masına karar verdi. 

16) İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi 
(2015/582 E) İstanbul, Mecidiyeköy’de To-
runlar binası inşaatında meydana gelen iş 
cinayetinin protesto edilmesi nedeniyle, 
Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu hakkında 
açılan davada beraat kararı verdi. 

17) İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi 
(2015/644 E) 2015 yılı 1 Mayıs kutlamaları 
nedeniyle Genel Sekreter Arzu Çerkezoğ-
lu ile KESK, TMMOB ve TTB başkan ve yö-
neticileri hakkında açılan davada beraat 
kararı verdi.

18) Diyarbakır 8. Asliye Ceza Mahkemesi 
(2018/106 E) Genel Sekreter Arzu Çerke-
zoğlu hakkında, cumhurbaşkanına ha-
karet suçlamasıyla açılan davada beraat 
kararı verdi. 
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19) Zonguldak Sulh Ceza Hakimliği’ne 
(2017/3473 D. İş) Genel Sekreter Arzu Çer-
kezoğlu hakkında hakaret ve yalan haber 
nedeniyle internet sitesine erişimin en-
gellenmesi talebi başvurusu yapıldı.

20) İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’ne 
(2016/3821 D. İş) DİSK aleyhinde yapılan 
hakaret ve yalan haber nedeniyle inter-
net sitesine erişimin engellenmesi talebi 
başvurusu yapıldı.

21) İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne 
(2016/3834 D. İş) DİSK aleyhinde yapılan 
hakaret ve yalan haber nedeniyle inter-
net sitesine erişimin engellenmesi talebi 
başvurusu yapıldı.

22) İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’ne 
(2016/4306 D. İş) DİSK aleyhinde yapılan 
hakaret ve yalan haber nedeniyle inter-
net sitesine erişimin engellenmesi talebi 
başvurusu yapıldı.

23) İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne 
(2016/4058 D. İş) DİSK aleyhinde yapılan 
hakaret ve yalan haber nedeniyle inter-
net sitesine erişimin engellenmesi talebi 
başvurusu yapıldı.

24) İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne 
(2016/5613 Muh.) Yönetim Kurulu üye-
si Kanber Saygılı hakkında afiş asmaktan 
kesilen idari para cezasına itiraz başvurusu 
yapıldı.

25) İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne 
(2016/3152 D. İş) 1 Mayıs 2015 olayları 
nedeniyle uğradığı hak ihlalleri için DİSK, 
KESK, TMMOB, TTB ile bu kuruluşların 
yöneticileri Kani Beko, Arzu Çerkezoğlu, 
Lami Özgen, Mehmet Soğancı, Dr. Beyazıt 
İlhan, Dr. Hüseyin Demirdizen adına İstan-
bul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan şi-
kayet üzerine verilen kovuşturmaya yer 
olmadığına dair karara karşı itiraz başvu-
rusu yapıldı.

26) İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne 
(2016/3118 D. İş) 1 Mayıs 2014 olayları 

nedeniyle uğradığı hak ihlalleri için DİSK, 
KESK, TMMOB, TTB ile bu kuruluşların yö-
neticileri Kani Beko, Lami Özgen, Mehmet 
Soğancı, Dr. Ahmet Özdemir Aktan adına 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapı-
lan şikayet üzerine verilen kovuşturmaya 
yer olmadığına dair karara karşı itiraz baş-
vurusu yapıldı.

1.5. Hukuk Davaları

1) Ankara 20. İş Mahkemesi’nde (2015/107 
E) DİSK’in, OLEYİS aleyhine açtığı aidat ala-
cağı davası devam etmektedir.

2) İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 
(2009/543 E) İstanbul Valiliği tarafından 
Genç-Sen aleyhine açılan kapatma dava-
sında, Genç-Sen’in faaliyetinin durdurula-
rak kapatılmasına karar verdi. Yaptığımız 
temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 
kapatma kararını onadı.

3) Antalya 2. İş Mahkemesi (2011/423 
E) DİSK eski Bölge Temsilcisi Recep Koç 
varislerinin DİSK aleyhine açtığı alacak 
davasının reddine karar verdi. Bu karar 
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (2017/10099 E.) 
tarafından onandı. 

4) İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi 
(2017/337 E) Mesleki Yeterlilik Kurumu ta-
rafından DİSK aleyhine açılan aidat alacağı 
davasının kabulüne karar verdi.

5) İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi 
(2016/387 E) Mesleki Yeterlilik Kurumu ta-
rafından DİSK aleyhine açılan aidat alaca-
ğı davasının kabulüne karar verdi. Yapılan 
istinaf başvurusu üzerine İstanbul Bölge 
Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi bu 
kararı ortadan kaldırarak davanın kısmen 
kabul, kısmen reddine karar verdi. 

6) İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesi 
(2016/99 E) Mesleki Yeterlilik Kurumu ta-
rafından DİSK aleyhine açılan aidat alacağı 
davasının kabulüne karar verdi.

7) İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi 
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(2018/50 E) Mesleki Yeterlilik Kurumu ta-
rafından DİSK aleyhine açılan aidat alacağı 
davasında “karar verilmesine yer olma-
dığına” karar verdi. 

8) İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi 
(2017/216 E) Mesleki Yeterlilik Kurumu 
tarafından DİSK aleyhine açılan aidat ala-
cağı davasının İstanbul 14. Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nde (2016/387 E) açılan aidat 
alacağı davası ile birleştirilmesine karar 
verdi.

1.6. Dayanışma Amacıyla Takip Edilen 
Davalar

Ülkemizin demokrasi mücadelesinde 
önemli nitelikte değerlendirilen Cumhuri-
yet Davası, ÇHD Davası, Gezi Davaları, Ber-
kin Elvan Davası, Barış Akademisyenleri 
Davaları vb. toplumsal davalar, dayanış-
ma amacıyla takip edilmiş, bu davalarla 
ilgili kamuoyu oluşturmak amacıyla ger-
çekleştirilen “Adalet Nöbetleri”ne etkin 
katılım gösterilmiştir.



1) 2016 YILI

11 Şubat 2016 ITUC Genel Sekreter 
Vekili Jaap Wienen ve ETUC Ge-
nel Sekreteri Luca Visentini DİSK 

Yönetim Kurulu’yla birlikte Silivri Cezaevi 
önünde düzenlenen Umut Nöbeti’ne ka-
tıldı.

16 Şubat 2016 ITUC’un Küresel İklim Krizi 
konulu “Ölü Gezegende İstihdam Yoktur” 
raporu Türkçe olarak yayımlandı.

22-25 Şubat 2016 ETUC Genç İşçiler Eği-
tim Semineri DİSK üyelerinin katılımıyla 
Polonya’nın Varşova kentinde düzenlendi. 

2 Mart 2016 Hollanda Sendikalar Konfe-
derasyonu (FNV) heyeti DİSK’i ziyaret etti. 

3 Mart 2016 Yönetim Kurulu üyesi Kan-
ber Saygılı SCA-Yıldız Grevi’yle ilgili olarak 
İsveç İstanbul Konsolosluğu’yla görüştü.

8 Mart 2016 ETUC’un Türkiye-AB Mülte-
ci konferansına ilişkin yaptığı açıklama 
Türkçe olarak yayımladı.

10 Mart 2016 ETUC Genel Sekreter Yar-
dımcısı Monserrat Mir Roca, Ankara’da 
düzenlenen “Kıdem Tazminatıma Do-
kunma” basın açıklamasına katıldı.

11 Mart 2016 ITUC Genel Sekreteri Sha-
ran Burrow, Bursa’da bulunan Renault 
fabrikasında yaşanan sendikal baskılara 
ilişkin bir basın açıklaması yayımladı. 

17 Mart 2016 ITUC Genel Sekreteri Sha-
ran Burrow, Çalışma Bakanı Süleyman 
Soylu’ya gönderdiği mektubunda Sosyal-
İş üyesi Chris Stephenson’un serbest bıra-
kılmasını talep etti. 

21-25 Mart 2016 ETUC Genç İşçiler Eği-
tim Semineri DİSK üyelerinin katılımıyla 
Trabzon’da düzenlendi.

22 Mart 2016 Rosa Luxemburg Vakfı Tür-
kiye Koordinatörü Kadriye Karcı DİSK Ge-
nel Merkezi’ni ziyaret etti. 

28 Mart 2016 Pakistan’da çok sayıda sivi-
lin ölümüne neden olan terör saldırısının 
ardından Pakistan sendikalarına taziye 
mesajı gönderildi. 

14-15 Nisan 2016 ITUC-PERC (Avrupa Böl-
ge Konseyi) ILO Konferansı hazırlık top-
lantısı Portekiz’in başkenti Lizbon’da ger-
çekleşti. Toplantıya Uluslararası İlişkiler 
Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldı.

22 Nisan 2016 Finlandiya Sendikalar 
Konfederasyonu (SAK) heyeti DİSK Genel 
Merkezi’ni ziyaret etti. 

23 Nisan 2016 Kıbrıs Devrimci İşçi 
Sendikaları Federasyonu’nun (DEV-
İŞ) Lefkoşa’da düzenlenen 12. Genel 
Kurulu’na Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
Safvet Yahyaoğlu katıldı. 

25-29 Nisan 2016 ETUC Genç İşçiler Eği-
tim Semineri DİSK üyelerinin katılımıyla 
İspanya’nın Madrid kentinde düzenlendi.

2 Mayıs 2016 ITUC, “Türkiye Hükümeti 
Sendikalar Üzerindeki Baskısını Artırı-
yor” başlıklı açıklaması Türkçe olarak ya-
yımlandı. 

3 Mayıs 2016 Filistin sendikaları heyeti, 
DİSK Genel Merkezi’ni ziyaret etti. 

9 Mayıs 2016 İtalya Sendikalar Kon-
federasyonu (CGIL) heyeti DİSK Genel 
Merkezi’ni ziyaret etti. 

27 Mayıs 2016 Fransa CGT/FNME (Maden 
ve Enerji İşçileri Sendikası) DİSK’i ziyaret 
ederek Yönetim Kurulu üyesi Kanber 
Saygılı ve Enerji-Sen Genel Sekreteri Sü-
leyman Keskin ile görüştü.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DAİRESİ RAPORU
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1-3 Haziran 2016 DİSK heyeti, ILO Kon-
feransı çalışmalarına katıldı. Heyette Ge-
nel Sekreter Arzu Çerkezoğlu, Yönetim 
Kurulu üyesi ve Uluslararası İlişkiler Dai-
resi Başkanı Alaaddin Sarı, Lastik İş Genel 
Başkanı Abdullah Karacan, Lastik İş Toplu 
Sözleşme ve Eğitim Dairesi Müdürü Üze-
yir Ataman ve Uluslararası İlişkiler Dairesi 
Müdürü Kıvanç Eliaçık yer aldı. 

3 Haziran 2016 Genel Sekreteri Arzu Çer-
kezoğlu, Kamu Hizmetleri Enternasyonali 
(PSI) tarafından Cenevre’de düzenlenen 
Sosyal Adalet Yürüyüşüne katıldı ve bir 
konuşma yaptı. 

13 Haziran 2016 ILO tarafından Ankara’da 
düzenlenen “Suriyeli İşçi, İşveren ve Giri-
şimcilerin İşgücü Piyasasında Karşılaştıkla-
rı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı”na 
Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç 
Eliaçık katıldı. 

13 Haziran 2016 ITUC ve ETUC’un mülteci 
haklarına ilişkin basın açıklaması kamuo-
yuyla paylaşıldı.

16 Haziran 2016 DİSK tarafından dü-
zenlenen “Köleliğe Teslim Olmaya-
cağız Çalıştayı”na Rusya Sendikalar 
Federasyonu’ndan (KTR) Sergey Saurin, 
Fransa SUD Solidaries’den Sarah Caunes 
ve IndustriALL Genel Sekreter Yardımcısı 
Kemal Özkan katıldı. 

21 Haziran 2016 Milletvekili Jo Cox sui-
kastının ardından İngiliz İşçi Partisi’ne ta-
ziye mektubu gönderildi. 

5-7 Temmuz 2016 ILO tarafından 
Cenevre’de düzenlenen Mültecilerin İşgü-
cü Piyasasına Katılımı Konferansı’na Ulus-
lararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eli-
açık katıldı. 

12-14 Temmuz 2016 L20 Zirvesi Çin’in 
başkenti Pekin’de düzenlendi. Konferan-
sa Genel Başkan Kani Beko ve Uluslara-
rası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık 
katıldı. DİSK heyeti Çin’de ayrıca Tüm Çin 

Sendikalar Federasyonu (ACFTU) ve Çin Dı-
şişleri Bakanlığı’yla görüştü.

22 Temmuz 2016 DİSK tarafından yapılan 
“Çözüm Olağanüstü Hal Değil Demokra-
tikleşmedir” basın açıklaması İngilizce 
olarak yayımlandı. 

22-26 Ağustos 2016 ETUC Gençlik Semi-
neri DİSK üyelerinin katılımıyla Adana’da 
düzenlendi. 

24-25 Eylül 2016 “Güvencesiz Kadın 
Emeği” konferansı Hollanda Sendikalar 
Konfederasyonu (FNV) ve Rosa Luxem-
burg Vakfı’yla birlikte İstanbul’da düzen-
lendi. 

26-30 Eylül 2016 ETUC Gençlik Semineri 
DİSK üyelerinin katılımıyla Kopenhag’ta 
gerçekleşti. 

30 Eylül 2016 Limter-İş, Uluslararası Taşı-
macılık Federasyonu (ITF) üyeliğine kabul 
edildi. 

3 Ekim 2016 Çekya’nın başkenti Prag’ta 
düzenlenen “AB’de Sektörel Toplu Söz-
leşme Çalıştayı”na Tekstil İşçileri Sendi-
kası Genel Başkan Danışmanı Ergün İşeri 
ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kı-
vanç Eliaçık katıldı. 

12-13 Ekim 2016 ITUC ve ETUC heyeti 
Ankara’yı ziyaret etti, DİSK, KESK, Türk-İş, 
Hak-İş ortak bir yazılı açıklama yapıldı. 

18 Ekim 2016 EPSU, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’na bir mektup yaza-
rak Enerji-Sen Yönetim Kurulu üyesi Tarık 
Yüce’nin işe geri iade edilmesini talep etti. 

24 Ekim 2016 Nakliyat-İş üyesi MSC/
Medlog işçilerine destek için İstanbul’da 
yapılan basın açıklamasına İtalya CGIL ve 
İspanya UGT konfederasyonlarından tem-
silciler katıldı. 

26-28 Ekim 2016 ETUC Gençlik Konferan-
sı Antalya’da düzenlendi. 

2-6 Kasım 2016 DİSK, FNV ve Rosa Lu-



278

xemburg Vakfı tarafından düzenlenen ka-
dın işçi eğitimi Amsterdam’da gerçekleşti.

11 Kasım 2016 DİSK Tarihi üzerine İngiliz-
ce bir broşür yayımlandı. 

15-17 Kasım 2016 ETUI tarafından 
Belçika’nın Gent şehrinde düzenlenen 
“İşyerinde ve Toplumda Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği” seminerine DİSK adına 
Genel-İş ve Dev Turizm-İş sendikalarından 
temsilciler katıldı. 

20-26 Kasım 2016 Almanya Dışişleri Ba-
kanlığı tarafından düzenlenen “Sığınma-
cılar ve Çalışma Piyasası” çalışma ziya-
retine Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü 
Kıvanç Eliaçık katıldı. 

26-27 Kasım 2016 İstanbul’da düzenle-
nen Uluslararası İSG Konferansı’na FNV 
Kimya İşçileri Sendikası İSG temsilcisi Ton 
Kitzen katıldı.

28 Kasım 2016 ITUC Sendika ve İnsan 
Hakları Komitesi (HTUR) Viyana’da toplan-
dı. Toplantıya Uluslararası İlişkiler Dairesi 
Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldı. 

29 Kasım 2016 Fidel Castro’nun vefatı ne-
deniyle Küba Sendikalar Birliği’ne (CTC) bir 
taziye mesajı gönderildi. 

5 Aralık 2016 Uluslararası Ev İşçileri Fede-
rasyonu (IDWF) heyeti DİSK’i ziyaret etti. 

8-9 Aralık 2016 Brüksel’de düzenlenen 
ETUC Gençlik Komitesi toplantısına DİSK 
adına Sosyal-İş Sendikası Genel Başkan 
Danışmanı Onur Bakır katıldı.

23 Aralık 2016 ITUC Sendikal Haklar Ra-
poru Türkçe olarak yayımlandı. 

2) 2017 YILI

1 Ocak 2017 Enerji-Sen, PSI üyeliğine ka-
bul edildi. 

20 Ocak 2017 Yasaklanan metal grevine 
ilişkin olarak ILO, ITUC ve ETUC nezdinde 
girişimlerde bulunuldu. 

31 Ocak 2017 Quebec’te camiye yönelik 
saldırı nedeniyle Quebec Sendikalar Kon-
federasyonu (CSN) ve Kanada Sendikalar 
Konfederasyonu’na (CLC) taziye mesajları 
gönderildi. 

31 Ocak 2017 Gürcistan Sendikalar Kon-
federasyonu (GTUC) heyeti DİSK’i ziyaret 
etti. Türkiye’de çalışan Gürcü işçilerin ça-
lışma koşulları değerlendirildi. 

10 Şubat 2017 Almanya Sol Partisi (Die 
Linke) Genel Başkanı Bernd Riexinger DİSK 
Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

13 Şubat 2017 DİSK’in 50. Kuruluş Yıldö-
nümü etkinliğine ITUC Genel Sekreter Ve-
kili Jaap Wienen ve DİSK eski Genel Sekre-
ter Yardımcısı Sina Pamukçu’nun yanı sıra 
Almanya (IG Metall), Hollanda (FNV), İtal-
ya (CGIL) ve Fransa (CGT) sendikalarından 
temsilciler katıldı. 

21 Şubat 2017 Avrupa Parlamentosu 
Türkiye Raportörü Kati Piri, DİSK Ankara 
Temsilciliği’ni ziyaret etti. 

21 Mart 2017 Fransa’daki CGT, CFDT ve 
Solidaires sendikalarının temsilcileri DİSK 
Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Genel 
Sekreter Arzu Çerkezoğlu ve Basın-İş Ge-
nel Başkanı Faruk Eren ile görüştüler. 

23-24 Şubat 2017 ILO tarafından 
Brüksel’de düzenlenen ‘İş Hayatında Eşit-
sizlikler’ konferansına Uluslararası İlişkiler 
Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldı. 

24 Şubat 2017 Dev Yapı-İş üyesi işçilerin 
Maldivler’de sürdürdüğü greve ilişkin BWI 
ve ILO nezdinde girişimlerde bulunuldu. 

14-15 Mart 2017 Genel Sekreter Arzu 
Çerkezoğlu Almanya temasları kapsamın-
da DGB Genel Başkanı Riener Hoffman ile 
görüştü. 

15-16 Mart 2017 Malta’da düzenlenen 
ETUC Yönetim Kurulu toplantısına Genel 
Başkan Kani Beko ve Uluslararası İlişkiler 
Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldı. Top-
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lantıda ETUC’un Türkiye’deki OHAL mağ-
durlarıyla dayanışma kampanyası görü-
şüldü. 

20 Mart 2917 IndustriALL Genel Sekreteri 
Valter Sanchez, Ankara’da Genel Başkan 
Kani Beko ile görüştü. 

17-21 Nisan 2017 Çin Sendikalar Fede-
rasyonu (ACFTU) tarafından Pekin’de dü-
zenlenen İpek Yolu Sendikalar Forumu’na 
Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç 
Eliaçık katıldı. 

19 Nisan 2017 DİSK’in Referandum de-
ğerlendirmesi İngilizce olarak yayımlandı. 

27 Nisan 2017 Basın-İş tarafından hazırla-
nan Basın Almanağı Fransız sendikalarının 
desteğiyle yayımlandı. 

27 Nisan 2017 Avustralya Yeşiller Partisi 
heyeti, DİSK Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

3-5 Mayıs 2017 Küresel Sendikalar Kon-
seyi (CGU) heyeti OHAL’in çalışma hayatı-
na etkilerini gözlemlemek için Ankara’ya 
geldi. Heyette ITUC, ETUC, IndustriALL, UNI 
Global, Almanya DGB ve İngiltere TUC 
temsilcileri yer aldı. 

8-10 Mayıs 2017 Oslo’da düzenlenen 
Norveç Sendikalar Konfederasyonu (LO) 
Kongresi’ne Genel Sekreter Arzu Çerke-
zoğlu ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Mü-
dürü Kıvanç Eliaçık katıldı. 

13-14 Mayıs 2017 DİSK ve Hollanda FNV 
ortak maden işçileri semineri Soma’da 
düzenlendi. 

15-16 Mayıs 2017 Berlin’de düzenlenen 
L20 Sendikalar Zirvesi’ne Genel Başkan 
Kani Beko ve Uluslararası İlişkiler Dairesi 
Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldı. 

25-26 Mayıs 2017 Vitoria-Gasteiz ken-
tinde düzenlenen Bask Sendikalar Birliği 
(LAB) Kongresi’ne Yönetim Kurulu üyesi 
Kanber Saygılı ve Uluslararası İlişkiler Dai-
resi Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldı.

25 Mayıs 2017 Almanya Ver.Di Sendika-
sı heyeti, DİSK Ankara Bölge temsilciliğini 
ziyaret etti.

9 Haziran 2017 Brüksel’de düzenle-
nen ETUC Gençlik Komitesi toplantısına 
Sosyal-İş Genel Başkan Danışmanı Onur 
Bakır katıldı.

11-13 Haziran 2017 Genel Başkan Kani 
Beko, Cenevre’de düzenlenen ILO Ulusla-
rarası Çalışma Konferansı’na katıldı. 

3-7 Temmuz 2017 ILO ve Çalışma Bakan-
lığı tarafından Paris’te düzenlen çalışma 
ziyaretine Uluslararası İlişkiler Dairesi Mü-
dürü Kıvanç Eliaçık katıldı.

15 Temmuz 2017 Brüksel’de düzenlenen 
ETUC Basın Komitesi toplantısına Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Uzmanı 
Can Kaya katıldı.

19-20 Temmuz 2017 Kırgızistan Çol-
pan Ata kentinde düzenlenen ILO Bölge 
Konferansı’na Uluslararası İlişkiler Dairesi 
Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldı. 

27 Temmuz 2017 OHAL’de İşçi Hakları 
Raporu İngilizce olarak yayımlandı. 

7 Eylül 2017 Uluslararası Taşımacılık Fe-
derasyonu (ITF) tarafından İstanbul’da dü-
zenlenen toplantıya Yönetim Kurulu üye-
si Kanber Saygılı ve Uluslararası İlişkiler 
Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldı. 

12-13 Eylül 2017 Azerbaycan’ın Bakü 
kentinde ILO tarafından düzenlenen “İşin 
Geleceği” konferansına DİSK-AR Uzmanı 
Deniz Beyazbulut katıldı.

14-15 Eylül 2017 Tiflis’te düzenlenen 
Gürcistan Sendikalar Konfederasyonu 
Kongresi’ne Yönetim Kurulu üyeleri Ala-
addin Sarı ve Cemal Poyraz katıldı. 

16 Eylül 2017 Arnavutluk Sendikalar 
Konfederasyonu (KSSH) Genel Başkanı Kol 
Nikollaj, DİSK’i ziyaret etti. 

25 Eylül 2017 ETUC Gençlik Eğitimleri 
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kapsamında hazırlanan “Sendikalarda 
Gençlik, Gençler İçin Sendikalar” kitabı 
Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı.

29 Eylül 2017 DİSK Yönetim Kurulu 
“İşçilerin Olmadığı Çalışma Toplantı-
sında Yokuz” başlıklı bir açıklamayla 
İstanbul’da düzenlenecek ILO Avrupa Böl-
ge Toplantısı’na katılmayacağını ilan etti. 

1 Ekim 2017 ILO Genel Direktörü Guy 
Ryder İstanbul’da Genel Sekreter Arzu 
Çerkezoğlu ile bir araya geldi. 

3 Ekim 2017 Hollanda Çalışma Bakanlığı 
heyetinin ETUC üyesi sendikalarla yaptığı 
görüşmeye Yönetim Kurulu Üyesi Kanber 
Saygılı ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Mü-
dürü Kıvanç Eliaçık katıldı. 

4 Ekim 2017 Genel Sekreter Arzu Çerke-
zoğlu, İstanbul’da ILO-ACTRAV heyetiyle 
görüştü.

12 Ekim 2017 Kamu-Sen’in üyelik başvu-
rusunu değerlendirmek üzere Türkiye’ye 
gelen ITUC/ETUC heyeti Genel Başkan Yar-
dımcısı Cafer Konca ile görüştü.

24-26 Kasım 2017 Türkiye İnsan Hakları 
Vakfı (TİHV) tarafından İzmir’de düzenle-
nen İnsan Hakları Konferansı’na Uluslara-
rası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık 
katıldı. 

28 Kasım 2017 Brüksel’de düzenlenen 
ITUC HTUR İnsan Hakları ve Sendikal Hak-
lar Komitesi toplantısına Uluslararası İliş-
kiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldı. 

9 Aralık 2017 Avrupa Filistin Birliği’nin des-
teğiyle İstanbul’da düzenlenen “Balfour 
Deklarasyonu’nun 100. Yılı” konferansına 
Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu katıldı. 

14-15 Aralık 2017 Brüksel’de düzenle-
nen “Gümrük Birliği Anlaşması ve Sen-
dikal Haklar” konulu toplantıya Uluslara-
rası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık 
ve Genel-İş Uluslararası İlişkiler Uzmanı 
Gonca Acaray katıldı.

15 Aralık 2017 “Kudüs Kardeşliğin ve 
Direnişin Başkentidir” başlıklı açıklama-
mızın Arapça tercümesi Ortadoğu bölge-
sindeki sendikal örgütlere gönderildi. 

3) 2018 YILI

11 Ocak 2018 Genel Başkan Kani Beko, 
Uluslararası Af Örgütü İstanbul Şubesi’ni 
ziyaret etti. 

18-20 Ocak 2018 Türkiye Halkıyla Dayanış-
ma Platformu (SPOT) tarafından Londra’da 
düzenlenen konferansa Genel Başkan Kani 
Beko, Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan ve 
Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç 
Eliaçık katıldı. DİSK heyeti, İngiliz Sendikalar 
Kongresi (TUC) ve Uluslararası Taşımacılık 
Federasyonu (ITF) merkezlerini ziyaret etti. 

5-9 Şubat 2018 ILO ve Çalışma Bakanlığı 
tarafından İrlanda’da düzenlenen çalışma 
ziyaretine DİSK-AR Uzmanı Deniz Beyaz-
bulut katıldı. 

19 Şubat 2018 AB-Türkiye Karma İstişare 
Komitesi Eş-Başkanı Annie Van Wezel Ge-
nel Sekreter Arzu Çerkezoğlu’yla görüştü.

20-21 Şubat 2018 ILO tarafından 
Ankara’da düzenlenen “Geçici Koruma 
Altındaki Yabancıların İnsana Yakışır İş-
lere Erişimi” toplantısına Uluslararası İliş-
kiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldı. 

24 Mart 2018 Dev Turizm-İş Eataly 
Restorant’da işten atılan üyelerine ilişkin 
olarak IUF ve İtalya CGIL konfederasyonu 
nezdinde temaslar kuruldu.

29 Mart 2018 BM Genel Sekreteri Özel 
Raportörü Baskut Tuncak’un İstanbul’da 
düzenlediği “Kimyasal Atıklar, İşçi Hak-
ları ve Sağlığı” konulu toplantıya İSG Dai-
resi Müdürü Tevfik Güneş katıldı.

17-18 Nisan 2018 Birleşik Metal-İş Sen-
dikası tarafından İstanbul’da düzenlenen 
Avrupa Çelik İşçileri Semineri’ne Uluslara-
rası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık 
katıldı.



281

23 Nisan 2018 ITUC’un Brezilya İşçileriyle 
Dayanışma eylemleri kapsamında Brezil-
ya Büyükelçiliği’ne Lula’nın serbest bıra-
kılmasını talep eden bir mektup gönde-
rildi.

1 Mayıs 2018 İstanbul Maltepe’de düzen-
lenen 1 Mayıs Mitingi’ne ITUC adına Jeroen 
Beirnaert ve ETUC adına Patrick Itschert 
katıldı. 1 Mayıs bildirisi ve afişleri ayrıca 
İngilizce ve Arapça olarak yayımlandı. 

8 Mayıs 2018 ILO tarafından Ankara’da 
düzenlenen Örgütlenmesinde Güçlük Çe-
kilen Çalışanlar Konferansına Arzu Çer-
kezoğlu ve sendikalarımızdan temsilciler 
katıldı.

11 Mayıs 2018 İstanbul’da Birleşmiş 
Milletler ve Çalışma Bakanlığı tarafından 
düzenlenen “Geçici Koruma Altındaki 
Suriyelilerin İşgücü Piyasasına Uyumu” 
konferansına Uluslararası İlişkiler Dairesi 
Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldı.

13-17 Mayıs 2018 Berlin’de düzenle-
nen Almanya Sendikalar Birliği (DGB) 
Kongresi’ne Genel Sekreter Arzu Çerke-
zoğlu ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Mü-
dürü Kıvanç Eliaçık katıldı. 

5-8 Haziran 2018 Uluslararası İlişkiler Da-
iresi Müdürü Kıvanç Eliaçık ILO Konferansı 
çalışmalarına katıldı. 

10 Haziran 2018 ITUC Küresel Haklar Ra-
poru Türkçe olarak yayımlandı. 

17-19 Haziran 2018 Genel Sekreter Arzu 
Çerkezoğlu İngiltere’nin Manchester ken-
tinde düzenlenen UNI Global Kongresi’ne 
katıldı. 

25-26 Haziran 2018 Bulgaristan’ın Sofya 
kentinde düzenlenen ETUC Yönetim Ku-
rulu toplantısına Uluslararası İlişkiler Dai-
resi Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldı. 

18 Temmuz 2018 Gürcistan Mindeli ma-
deninde yaşanan iş cinayetlerinin ardın-
dan GTUC’a bir taziye mesajı gönderildi. 

20 Temmuz 2018 İtalya CGIL heyeti DİSK 
Ankara Temsilciliğini ziyaret etti.

25 Temmuz 2018 Atina’da yaşanan yan-
gınlar sonrasında GSEE’ye bir taziye ve da-
yanışma mektubu gönderildi. 

15 Ağustos 2018 ITUC Genel Sekreter Ve-
kili Jaap Wienen, Ankara’da Genel Sekre-
ter Cafer Konca ile görüştü.

4-5 Eylül 2018 Arjantin’in Mendoza 
kentinde düzenlenen L20 Sendikalar 
Zirvesi’ne Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu 
ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kı-
vanç Eliaçık katıldı. 

21 Eylül 2018 Brüksel’de düzenlenen 
ETUC Basın İletişim ve Kampanyalar Ko-
mitesi toplantısına Basın-Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi Uzmanı Can Kaya katıldı

11 Ekim 2018 Tutuklu havalimanı işçileri 
ve Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Ka-
rabulut için Labourstart.org sitesinde 15 
farklı dilde imza kampanyası düzenlendi. 

26 Ekim 2018 Almanya Ekonomi Bakanı 
Peter Altmaier’in Ankara’da düzenlediği 
toplantıya Sosyal-İş Genel Başkan Danış-
manı Onur Bakır katıldı. 

3-4 Kasım 2018 Rusya Sendikalar Konfe-
derasyonu (KTR) tarafından Kaliningrad’da 
düzenlenen eğitim seminerini Uluslara-
rası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık 
katıldı. 

12-16 Kasım 2018 ILO ve Çalışma Bakan-
lığı tarafından Portekiz’in Lizbon kentinde 
düzenlenen çalışma ziyaretine Uluslara-
rası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık 
katıldı. 

15 Kasım 2018 Lastik-İş Genel Başkanı 
Abdullah Karacan’ın katledilmesinin ar-
dından ITUC, ETUC ve IndustriALL başta 
olmak üzere çok sayıda uluslararası sen-
dikal örgüt taziye ve dayanışma mesajları 
gönderdi. 
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23-24 Kasım 2018 İstanbul’da düzenle-
nen 2. Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Güven-
liği Konferansı’na ITUC ve ILO’dan temsil-
ciler katıldı. 

30 Kasım 2018 “Öykü Arin’e Umut Ol” 
kampanyası çerçevesinde Almanya, İs-
veç, Yunanistan, Kıbrıs, G. Kore ve Bre-
zilya sendikalarına dayanışma çağrısı 
gönderildi. 

2-7 Aralık 2018 Danimarka’nın Kopenhag 
kentinden düzenlenen ITUC Kongresi’ne 
Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu ve Ulus-
lararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eli-
açık katıldı. 

5 Aralık 2018 ITUC’un Küresel İşçi Anketi 
Türkçe olarak yayımlandı. 

12-14 Aralık 2018 ITUC heyeti, İstanbul 
Yeni Havalimanı’nda çalışma koşullarını 
ve sendikal faaliyetleri incelemek üzere 
Türkiye’ye geldi.

17 Aralık 2018 Brüksel’de düzenlenen 
ETUC Gençlik Komitesi toplantısına Genel-
İş Uluslararası İlişkiler Uzmanı Gonca Aca-
ray katıldı.

18 Aralık 2018 Dayanışma TV tarafından 
hazırlanan Kemal Türkler Belgeseli İngiliz-
ce altyazılı olarak yayımlandı. 

4) 2019 YILI

2 Ocak 2019 ITUC Yeni Yıl mesajı Türkçe 
olarak yayımlandı. 

17 Ocak 2019 Genel Başkan Arzu Çerke-
zoğlu ILO’nun 100. Yılı vesilesiyle düzenle-
nen “Sosyal Diyaloğun Geleceği” konfe-
ransına konuşmacı olarak katıldı.

22 Ocak 2019 İstanbul’da düzenlenen ITF 
seminerine Yönetim Kurulu Üyesi Kanber 
Saygılı katıldı. 

23 Ocak 2019 EPSU Genel Sekreteri Jan 
Willem Goudriaan, Ankara’da Genel Sek-
reter Cafer Konca ile görüştü. 

23 Ocak 2019 Dev Turizm-İş, Uluslararası 
Gıda, Tarım ve Turizm İşçileri Federasyonu 
(IUF) üyeliğine kabul edildi. 

29-31 Ocak 2019 ILO tarafından 
Gaziantep’te düzenlenen “Suriyeli İşçiler 
İçin İnsana Yakışır İş” çalışma ziyaretine 
Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç 
Eliaçık katıldı.

29-30 Ocak 2019 Portekiz Sesimbra’da 
düzenlenen ETUC Gençlik seminerine 
Genel-İş Sendikası Uluslararası İlişkiler Uz-
manı Gonca Acaray katıldı. 

1 Şubat 2019 ETUI tarafından Paris’te dü-
zenlenen sendikal yayıncılık toplantısına 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Uz-
manı Can Kaya katıldı.

15-19 Şubat 2019 DİSK, FNV ve Fas Sendi-
kalar Konfederasyonu tarafından düzen-
lenen kadın işçiler eğitim semineri Fas’ın 
Rabat kentinde gerçekleşti. 

18-19 Şubat 2019 Portekiz’in Porto ken-
tinde düzenlenen “Avrupa’da Genç İşçi-
ler, İstihdam ve Toplu Sözleşme” semi-
nerine Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü 
Kıvanç Eliaçık katıldı. 

5 Mart 2019 Fransa FO Konfederasyonu 
heyeti, DİSK Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

14-16 Mart 2019 Yunanistan’ın Kalama-
ta kentinde düzenlenen GSEE kongresine 
Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu katıldı.

19 Mart 2019 Yeni Zelanda’da camilere 
yönelik saldırının ardından Yeni Zelanda 
Sendikalar Konseyi’ne (NZCTU) taziye me-
sajı gönderildi. 

25-27 Mart 2019 ITUC ve BWI ortak he-
yeti İstanbul Havalimanı’ndaki çalışma 
koşullarını ve sendikal faaliyetleri incele-
mek üzere İstanbul’a geldi. 

1-5 Nisan 2019 ILO tarafından İtalya’nın 
Torino kentinde düzenlenen “İstihdamın 
Geleceği için Avrupa Gençlik Akademi-



283

si” konferansına Genel-İş Uluslararası İliş-
kiler Uzmanı Gonca Acaray katıldı.

2 Nisan 2019 Genel Başkan Arzu 
Çerkezoğlu’nun yargılandığı davanın Sa-
panca’daki duruşmasına ITUC, EPSU ve 
İngiltere Unite Sendikası temsilcileri göz-
lemci olarak katıldı.

4-5 Nisan 2019 San Sebastian kentinde 
düzenlenen Bask Sendikalar Konfederas-
yonu (ELA) Kongresi’ne Uluslararası İlişki-
ler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldı. 

14-18 Nisan 2019 ILO tarafından 
Ürdün’ün Amman kentinde düzenlenen 
“Suriyeli İşçiler İçin İnsana Yakışır İş” 
çalışma ziyaretine Uluslararası İlişkiler Da-
iresi Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldı.

18 Nisan 2019 DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB’nin İstanbul seçimleriyle ilgili ortak 
açıklaması İngilizce olarak yayımlandı. 

5 Mayıs 2019 Basın Yayın ve Halkla İliş-
kiler Dairesi Uzmanı Can Kaya ILO projesi 
kapsamında ETUC basın dairesinde 1 aylık 
stajına başladı.

11 Mayıs 2019 ILO’nun 100. Yılı vesilesiy-
le İstanbul’da düzenlenen Çalışma Hakları 
ve Çalışmanın Geleceği Sempozyumu’na 
ITUC Hukuk Dairesi Müdürü Makbule Şa-
han ve ILO ACTRAV temsilcisi Sergeyus 
Glovackas katıldı. 

21-24 Mayıs 2019 Avrupa Sendikalar Kon-
federasyonu (ETUC) Kongresi Viyana’da 
gerçekleşti. Kongreye DİSK adına Genel 
Başkan Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreter 
Cafer Konca ve Uluslararası İlişkiler Dairesi 
Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldı. 

23 Mayıs 2019 Çalışma Meclisi toplantı-
sına katılmak üzere Türkiye’ye gelen ILO 
Genel Direktörü Guy Ryder, Ankara Bölge 
Temsilcisi Taygun Görgün ile görüştü. 

12-14 Haziran 2019 Genel Sekreter Cafer 
Konca, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı 
Alaaddin Sarı ve Uluslararası İlişkiler Dai-

resi Müdürü Kıvanç Eliaçık’tan oluşan DİSK 
heyeti Cenevre’de ILO Konferansı çalışma-
larına katıldı.

25 Haziran 2019 ABD Çelik İşçileri Sendi-
kası (USW) heyeti Uluslararası İlişkiler Dai-
resi Başkanı Alaaddin Sarı ile görüştü.

11 Temmuz 2019 Uluslararası Af Örgütü 
İstanbul temsilciliği, DİSK Genel Merkezi’ni 
ziyaret etti. 

29 Temmuz 2019 Aliağa Belediyesi’nde 
işten atılan Genel-İş üyesi işçiler için Labo-
urStart.org sitesi üzerinden 18 farklı dilde 
bir imza kampanyası başlatıldı. 

20 Eylül 2019 Küresel İklim Grevi kapsa-
mın bir açıklama yayımlandı. Genel Baş-
kan Arzu Çerkezoğlu Kadıköy’de düzenle-
nen mitingde bir konuşma yaptı.

26-27 Eylül 2019 Brüksel’de düzenlenen 
ETUC Basın İletişim ve Kampanyalar Ko-
mitesi toplantısına Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi Uzmanı Can Kaya katıldı. 

4 Ekim 2019 ITUC Genel Sekreter Vekili 
Owen Tudor ve IndustriALL Genel Sekre-
ter Yardımcısı Kemal Özkan Lastik-İş Sen-
dikası 70. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri-
ne katıldı. 

13 Ekim 2019 DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB’nin 10 Ekim Katliamı davasına ilişkin 
olarak yaptığı açıklama İngilizce olarak 
yayımlandı. 

21 Ekim 2019 IUF ve EFFAT heyetleri DİSK 
Genel Merkezi’ni ziyaret ederek, Genel 
Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun yanı sıra Dev 
Turizm-İş ve Gıda-İş yönetim kurullarıyla 
görüştüler. 

24-25 Ekim 2019 Macaristan’ın Budapeş-
te kentinde düzenlenen “Avrupa’da İşçi 
Sağlığı İş Güvenliği” konferansına Tekstil 
İşçileri Sendikası Genel Başkan Danışmanı 
Ergün İşeri ve Uluslararası İlişkiler Dairesi 
Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldı. 
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25-27 Ekim 2019 DİSK ve Hollanda Sen-
dikalar Federasyonu (FNV) tarafından 
ortaklaşa düzenlenen kadın işçi eğitimi 
İstanbul’da gerçekleşti. 

30 Ekim 2019 S. Arabistan’ın Mekke ken-
tinde Türkiyeli inşaat işçilerinin başlattığı 
grevle ilgili olarak S. Arabistan Çalışma 
Bakanlığı ve ILO nezdinde temaslarda bu-
lunuldu. 

7 Kasım 2019 Adil Çalışma Derneği (FLA) 
tarafından düzenlenen “Tekstil ve Tarım 
İşkollarında Suriyeli Mülteciler” semine-
rine Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü 
Kıvanç Eliaçık katıldı. 

14 Kasım 2019 Genel Başkan Arzu 
Çerkezoğlu’nun yargılandığı davanın Sa-
panca’daki duruşmasına ITUC, EPSU, İn-
giltere UNITE ve UNISON sendikalarından 
temsilciler gözlemci olarak katıldı.

29 Kasım 2019 Kıbrıs’ın Lefkoşa kentin-
de düzenlenen Dev-İş Kongresi’ne Ankara 
Bölge Temsilcisi ve Dev Maden-Sen Genel 
Başkanı Tayfun Görgün katıldı. 

2 Aralık 2019 Avrupa Birliği Türkiye De-
legasyonu DİSK Genel Merkezi’ni ziyaret 
etti.

4 Aralık 2019 İsveç Akademisyenler Sen-
dikası (SACO) DİSK Genel Merkezi’ni ziya-
ret etti.

4-5 Aralık 2019 Hollanda’nın Amsterdam 
kentinde düzenlenen Kamu Hizmetleri 
Konferansı’na Uluslararası İlişkiler Dairesi 
Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldı. 

10 Aralık 2019 İsveç Olof Palme Vak-
fı ve İsveç sendikalar heyeti DİSK Genel 
Merkezi’ni ziyaret etti.

9-11 Aralık 2019 ETUI tarafından 
Belçika’nın Ghent kentinde düzenlenen 
habercilik eğitimine Basın Yayın ve Halk-
la İlişkiler Dairesi Müdürü Umar Karatepe 
katıldı. 

18 Aralık 2019 10 Ekim Anıt Meydan 
Yarışması’nı uluslararası sendikal kamu-
oyuna duyuran bir açıklama yayımlandı. 

20 Aralık 2019 Avrupa İklim Eylem Ağı 
(CAN Europe) tarafından İstanbul’da dü-
zenlenen İklim Dostu Kalkınma toplan-
tısına Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü 
Kıvanç Eliaçık katıldı. 

16 Ocak 2020 Macaristan Maden, Enerji 
ve Tekstil İşçileri Sendikası (BDSZ) DİSK Ge-
nel Merkezi’ni ziyaret etti.

21 Ocak 2020 Genel Sekreter Cafer Konca 
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü 
Nacho Sanchez Amor ile görüştü. 

23 Ocak 2020 Danimark Sanayi İşçileri 
Federasyonu heyeti DİSK Genel Merkezi’ni 
ziyaret etti.





1) EKONOMİK KRİZE, AYRIMCILIĞA, 
GÜVENCESİZLİĞE VE ŞİDDETE KARŞI 
KADINLAR KAZANACAK!

Çalışma hayatında 2016-2019 arasında 
kadınlar aleyhine çeşitli düzenleme-
ler yapıldı. 2016’da AKP Hükümeti, 

çalışma hayatında işçilerin güvencesiz 
ve düşük ücretle çalışmalarına yönelik 
düzenlemeler yaptı. 2016 Mayıs ayında 
kamuoyunda “kiralık işçilik” olarak bili-
nen düzenleme ile Özel İstihdam Büroları 
(ÖİB) aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulma-
sı yasal hale getirildi. Bu çalışma biçimi-
nin Anayasa’ya aykırı olduğu vurgulandı. 
DİSK-AR bu konuda bir araştırma yayım-
ladı(1) ve çalışma düzeninin, taşeron uy-
gulamasını aratacak bir çalışma sistemi 
olduğuna dair tespitlerini sıraladı. Bilindiği 
gibi esnek ve güvencesiz çalışma biçimi 
denildiğinde akla ilk gelenler kadınlar 
olmaktadır. Nitekim 2012’de Ulusal İstih-
dam Strateji (UİS) belgesinde düşük olan 
kadın istihdamının artırılması için esnek 
çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması 
gerektiği vurgulanmıştı. Kiralık işçiliğin 
yasalaşması sürecinde, kadınların çalışma 
hayatına ilişkin eleştirileri; işgücü piya-
sasının katmanlaşması, çalışanların hak 
kaybı yaşaması, güvencesizlik, süreksiz-
lik, belirsizlik, örgütlenme hakkının ve 
toplu pazarlık olanağının yitirilmesi hu-
suslarında yoğunlaşmıştı.(2) 

Kadın cinayetleri 2016’da arttı, en az 328 
kadın hayatını kaybetti. 2016’da kadın ci-

nayetlerinin yüzde 50’si OHAL döneminde 
gerçekleşti.(3) 2016’nın kadınlar açısın-
dan en önemli kazanımlarından biri “er-
ken yaşta zorla evlendirme ve tecavüzü 
kapsayan çocuk istismarını” yasalaştır-
mak için bir gecede geçirilmeye çalışıl-
dığı “utanç önergesi”nin iptal ettirilmesi 
oldu. 2017’de kadın cinayetleri, OHAL ve 
KHK’lerin kadın haklarına yönelik saldı-
rıları artarak(4) devam etti. Bu dönemde 
çocuk yaşta evliliklerin önünü açacak 
olan “müftülüklere resmi nikah yetkisi-
nin” verilmesinin bir gecede apar topar 
“isteseniz de istemeseniz de geçecek” de-
nilerek yürürlüğe girmesine, arabuluculuk 
gibi hukuk dışı uygulamalar getirilmeye 
devam etti. Kadına yönelik şiddetin ve 
kadın cinayetlerinin durdurulması için ya-
pılan tüm önerilere rağmen 10 Temmuz 
2018’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik olan 
bakanlığın adını Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı olarak yeniden de-
ğiştirildi. 2018’de de 440 kadın hayatını 
kaybetti.(5) 

Kadın emeğine ilişkin verilere bakıldığında 
ise durumun iç açıcı olmadığı görülmekte-
dir. Özellikle 2018’den itibaren hızla artan 
genç kadın ve kadın işsizliğinde vahim tab-
lonun yaşandığı görülmektedir. Genç ve ka-
dın işsizliği diğer işsizlik türlerine göre daha 
yüksek seyretmekte ve hızlı bir biçimde 
artmaktadır.(6) DİSK-AR’ın Aralık 2019 İş-
sizlik ve İstihdam Raporu’na göre tarım 
dışı genç kadın işsizliği ve genç işsizliği bu 

KADIN İŞÇİLER SORUNLARI DAİRESİ RAPORU

(1) DİSK-AR (2016), Kiralık İşçilik Anayasaya Aykırıdır, İstanbul: DİSK Yayınları

(2) http://www.guvenlicalisma.org/17245-ozel-istihdam-burolari-ve-kiralik-iscilik-kadin-emegini-kolelestirecek 

(3)  http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/2786/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-2016-
yili-raporu

(4) http://www.adilmedya.com/2017-kadinlar-icin-nasil-bir-yildi/

(5) http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/2869/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-2018-
veri-raporu

(6) http://disk.org.tr/2019/10/disk-ar-genc-ve-kadin-issizliginde-tehlikeli-artis/
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dönemde en çok artış gösteren işsizlik türü 
oldu. Tarım dışı genç kadın işsizliği Eylül 
2018’te yüzde 33,6 iken 6,4 puan artarak 
yüzde 40 oldu. 2017 yılında her 10 kadından 
sadece 3’ü istihdam içerisinde yer aldı. 2018 
yılının Kasım ayında ise kadınların istihda-
ma katılım oranı yüzde 29,1 oldu. Bu oran 
ile Türkiye, AB ve OECD ortalamalarının çok 
altında kaldı. AB üye ülke ortalamalarında 
kadın istihdam oranı yüzde 45,9, OECD üye 
ülkelerinde ise yüzde 44,4’tür.(7) 

İstihdamda olan kadınlar açısından ise temel 
sorun güvencesizliktir. Nitekim DİSK-AR’ın 
“Türkiye İşçi Sınıfı Görünümü Araştırma-
sı” sonuçlarında istihdamda olan kadınların 
en önemli sorunlarının başında iş güvencesi 
gelmiştir.(8) Bütün bunlara bakıldığında, ka-
dınlar ne pahasına olursa olsun (güvence-
sizlik, sigortasızlık, düşük ücret) kendilerinin 
ve ailelerinin geçimlerini sağlamak için işle-
rini kaybetmek istememektedir. Bu korku 
özellikle ekonomik kriz dönemlerinde ağır-
laşan çalışma koşullarına sessiz kalmalarına 
yol açarak, kadın emeğinin sömürüsünü 
artırmaktadır. Bu bakımdan güvenceli iş ile 
güvenceli gelecek hakkı için kadınların ör-
gütlülüğünün ne denli yaşamsal önemde 
olduğu ortadadır.

Kadınları hedef alan tüm uygulamalar ve 
söylemler toplumsal cinsiyet eşitsizliğini 
derinleştirmekte, kadın emeğinin ve ka-
dın yaşamının değersizleşmesine yol aç-
maktadır. Bu yıkım politikası kadına karşı 
şiddet ve kadın cinayetlerinde yaşanan 
artışla toplumsal karşılığını bulmakta-
dır. DİSK Kadın Komisyonu olarak kadın 
işçilerin sorunları görünür kılmak, kadın 
işçilerin sorunlarına çözüm üretmek için 
kadınların sendikal örgütlenme ve mü-
cadelenin aktif bir parçası olabilmesinin 
önemli olduğunu vurguluyor, mücadeleyi 

her alanda büyütmenin yaşamsal olduğu-
nun altını çizmek istiyoruz. 

2) RAPORLAR

DİSK-AR tarafından hazırlanan raporlarda 
toplumsal cinsiyet perspektifine dayalı 
olarak kadınlara ilişkin veriler bu faaliyet 
döneminde daha fazla yer aldı. 

2.1. Türkiye’de Kadın İşçi Gerçeği 
Raporu

“Türkiye’de Kadın İşçi Gerçeği” başlıklı 
raporun sunulduğu basın toplantısı 7 Mart 
2018’de, DİSK Genel Merkezi’nde gerçek-
leştirildi. Toplantıya o dönem DİSK Genel 
Sekreteri olan Arzu Çerkezoğlu, Kadınlarla 
Dayanışma Vakfı’dan (KADAV) Serap Güre, 
Genel-İş İstanbul Konut İşçileri Şube Başkanı 
Nebile Irmak Çetin, Genel-İş İstanbul Anado-
lu Yakası 2 no.lu Şube Mali Sekreteri Yenigül 
Özen Dolgun, Genel-İş Avukatı İnciser Alp-
tekin ve DİSK’li kadın işçiler katıldı. DİSK’in 
21 Şubat 2018’de özet sonuçlarını açıkla-
dığı “Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği 2017”(9) 
başlıklı araştırmaya dayanan Türkiye’de 
Kadın İşçi Gerçeği Raporu’nun(10) sunul-
duğu basın toplantısı, DİSK Genel Sekreteri 
Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması ile başladı. 
Rapordaki bulguların, işçi kadınların çalışma 
ve yaşam koşullarını; yaptıkları işleri, ücret 
seviyelerini, işyerinde yaşadıkları ayrımcılığı 
görünür kıldığını söyleyen Arzu Çerkezoğ-
lu, kadın emeğinin düşük ücret, ayrımcılık, 
işsizlik ve güvencesizlik kıskacında olduğu-
nun altını çizdi.

Bu rapordaki bulguların kadın mücadelesi 
ve emek mücadelesinin yükseltilmesi gere-
ken taleplerini berraklaştırdığını belirterek 
“Eşit işe eşit ücret ile çalışma hakkı; sendi-
kal haklar, sağlık ve sosyal güvenlik hakkı, 

(7) https://www.genel-is.org.tr/8-marta-atfen-turkiyede-kadin-emegi-raporumuz-yayimlandi.

(8) http://disk.org.tr/wp-content/uploads/2019/10/Sınıf-Görünümleri-Web-son.pdf

(9) http://disk.org.tr/wp-content/uploads/2018/02/DISK-Turkiye-Isci-Sinifi-Arastirmasi-Basin-Toplantisi-Ozet-
Rapor-1.pdf

(10) http://disk.org.tr/wp-content/uploads/2018/03/8-Mart-Kadın-İşçi-Gerçeği-Raporu-son.pdf
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kreşler, bakımevleri ile ev işlerinin toplum-
sallaştırılması ve kadınların toplumsal ya-
şama eşit biçimde katılımı için mücadeleyi 
büyütmek, oldukça acil bir görev olarak 
karşımızda duruyor” dedi. DİSK Genel Sek-
reteri Arzu Çerkezoğlu’nun konuşmasının 
ardından raporun sunumu DİSK-AR uzmanı 
Deniz Beyazbulut tarafından yapıldı. 

2.2. Türkiye İşçi Sınıfı Görünümü

Eylül 2019’da yayımlanan Türkiye İşçi Sı-
nıfının Görünümü(11) adlı kitapta “Ayrım-
cılık ve Toplumsal Cinsiyet” bölümünde 
kadınların çalışma hayatına yönelik bek-
lentilerinin yanı sıra sendikal örgütlülük, 
ayrımcılık, yaşam koşulları tematik baş-
lıklar altında değerlendirildi. Araştırmanın 
toplumsal cinsiyete ilişkin en önemli ve 
çarpıcı sonucu, Türkiye işçi sınıfının ai-
lenin tek gelir getireninin erkek olduğu 
aile modeline dayalı geleneksel yapısının 
değişmiş olması oldu. Cinsiyet temelinde 
iş arama yöntemlerinin nasıl farklılaştığı 
konusu araştırmanın ilginç sonuçların-
dan biri oldu. Kadınların yüzde 7,3’ü, er-
keklerin ise yüzde 4,4’ü İŞKUR’u iş arama 
yöntemi olarak kullandığı görüldü. Genel 
olarak, kadınların iş bulmak için daha çok 
enformel ilişkilerini ve ağları kullandıkları 
düşünülmektedir. Ancak araştırmanın iş 
arama yöntemlerine dair sorusu cinsiyete 
göre değerlendirildiğinde, kadınların İŞ-
KUR kanalını daha fazla tercih ettiğini gös-
termektedir. Araştırma sonuçları kadınlar 
arasında esnek çalışmanın erkeklere göre 
daha yaygın olduğunu göstermektedir. 
Kadın ve erkek arasında çalışma biçimle-
ri bağlamında en fazla fark kadrolu işte 
çalışmada görülmektedir. Geçici/düzensiz 
işlerde çalışan kadınların oranı yüzde 17,9 
iken erkeklerde bu oran yüzde 14,2’dir. 
Araştırma bir diğer önemli sonucu 
Türkiye’de her dört kadından biri çalışma 
yaşamında cinsiyet temelli ayrımcılıkla 
karşı karşıya kaldığını göstermektedir. Bu 
araştırmanın göstermiş olduğu bir sonuç 

olarak sendikaların ayrımcılık konusunu 
gündemde tutmalarının ne kadar önemli 
olduğunu ortaya koymaktadır. 

3) PANEL, KONFERANSLAR VE 
EĞİTİM

3.1. Uluslararası Kadın Konferansı 

DİSK Kadın Komisyonu, Hollanda Sen-
dikalar Konfederasyonu (FNV) ve Rosa 
Lüksemburg Vakfı tarafından ortakla-
şa düzenlenen Uluslararası Kadın Emeği 
Konferansı 24-25 Eylül 2016’da İstanbul’da 
gerçekleştirdi. DİSK’e bağlı sendikalarda 
örgütlü kadınların, barış imzacısı kadın 
akademisyenlerin, meslek odalarında 
çalışan kadınların, gazetecilerin ve kadın 
emeği üzerine çalışan akademisyenlerin 
yan yana geldiği ve kadın işçilerin işyerle-
rinde yaşadıkları sorunlar ile örgütlenme 
olanaklarının tartışıldığı konferansa DİSK 
Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ile DİSK 
üyesi sendikaların şube başkanları, yöne-
ticileri ve üyeleri, Hollanda ve Almanya 
sendikalarından kadın temsilciler katıldı.

Konferansın ilk günü Almanya, Hollanda ve 
Türkiye’den temsilcileri tarafından işyerle-
ri, sektörler ve sendikaların rolü üzerine 
yapılan sunumlarla başladı. Sunumların 
ardından iki gruba ayrılan kadınların yap-
tıkları atölye çalışmalarında güvencesiz ça-
lışmanın yaşamlarına nasıl yansıdığından 
kadın emeğinin örgütlenme olanaklarına, 
uluslararası düzeyde ortak mücadele yön-
temlerine kadar birçok konuda tartışmalar 
yürütüldü. Konferansın ikinci günü Boğazi-
çi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şemsa Özar’ın 
sunumuyla başladı. Kadın işçilerin, sınıfsal 
mücadelenin yanı sıra erkek egemen top-
lum düzeniyle, ırkçılıkla, anti-demokratik 
uygulamalarla mücadele etmek zorunda 
kaldığının vurgulandığı sunumda, böylesi-
ne geniş bir alanla mücadele edebilmek 
için sendikaların stratejiler geliştirmesi, 
mücadele araçları belirlemesi ve kısa ve 

(11) DİSK-AR (2019), Türkiye İşçi Sınıfının Görünümü, İstanbul: DİSK Yayınları
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uzun vadeli planlar çıkarması gerektiğinin 
altını çizildi. Şemsa Özar’ın sunumundan 
sonra 2. oturumda Türkiye, Almanya ve 
Hollanda’da çalışma yaşamında kadının 
yeri ve örgütlenme olanakları tartışıldı. 
Direnen kadınların deneyim aktarımıyla 
devam eden konferans, Tedi’de, Divan’da, 
Bakırköy Belediyesi’nde ve Taksim Eği-
tim Araştırma Hastanesi’nde direnen iş-
çilerin deneyimleriyle zenginleşti. Kocaeli 
Üniversitesi’nde KHK ile ihraç edilen Doç. 
Dr. Aynur Özuğurlu, ihraç edilen barış aka-
demisyenlerinin barış imzacısı olmasının 
yanı sıra, sermayeye ve güç odaklarına 
karşı emeğin haklarını, laik bilimsel eğiti-
mi, kent hakkını savunan akademisyenler 
olduklarını belirtti. Konferansın son kısmın-
da DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, 
eşitsizliğin giderek arttığı toplumda en 
yoksul kesimi kadınların oluşturduğunu-
nun altını çizdi. Kapitalizmin dayattığı, er-
kek egemenliğinin ve rejimin yarattığı gü-
vencesizlik, gibi çok yönlü kuşatma altında 
olan kadınların örgütlenme olanaklarının 
tartışıldığı konferansta, kadın emeğinin ör-
gütlenmesinin sendikal stratejinin parçası 
olması gerektiği ve kadın hareketinin ta-
rihsel birikimine dayanarak bir emek stra-
tejisi oluşturulması gerektiği vurgulandı.

3.2. DİSK Ankara Kadın 
Komisyonu’ndan Film Gösterimi

Ankara’da DİSK Kadın Komisyonu 25 Ka-
sım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
Günü öncesi film gösteriminde bir araya 
geldi. Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 
gerçekleşen etkinlikte Toz Bezi filminin 
gösterimi yapıldı. Gösterimden sonra 
filmin yönetmeni Ahu Öztürk ile kadın 
emeği üzerine bir söyleşinin gerçekleşti-
rildi ve etkinlik Öztürk’e çiçek verilmesiy-
le son buldu.

3.3. Toplumda ve İşte Cinsiyet Eşitliği

“Toplumda ve İşte Cinsiyet Eşitliği” eğitimi 
Avrupa Sendikalar Enstitüsü (ETUI) tarafın-
dan 15-17 Kasım 2016 tarihleri arasında 

Belçika’nın Gent şehrinde düzenlendi. Üç 
gün süren eğitim programında; Belfast 
Üniversitesi’nden Dr. Rossella Ciccia tara-
fından “Avrupa Birliğinde Toplumsal Cinsi-
yet Rejimleri”, Louvian Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Pascale Vielle tarafından “İşte ve 
AB direktiflerinde Cinsiyet” ve ETUC Kadın 
Komitesi Üyesi Patricia Biard tarafından 
“ETUC Cinsiyet Eşitliği Eylem Programı” 
sunumları gerçekleştirildi. Toplantıda ay-
rıca erkek ve kadın arasındaki eşitlik ve 
eşitsizlikler, cinsiyet eşitliği ile ilgili kısa ve 
uzun dönemli çalışmalar ile işyeri, işkolu, 
sektör, ulusal ve AB düzeyinde neler ya-
pılmalı başlıkları üzerine konuşuldu.

Koordinatörlüğünü ETUI’nin üstlendiği eği-
tim programı Türkiye’den ve Avrupa’dan 
birçok sendikacının katılımı ile gerçek-
leşti. Toplantıda DİSK adına Genel-İş 
Sendikası’ndan Özgün Millioğulları Kaya 
ve Mine Dilan Kıran bulundu.

3.4. İstihdamın Geleceği

“İstihdamın Geleceği” adlı konferans 12-
13 Eylül 2017’de Azerbaycan’da gerçek-
leştirildi. DİSK’i temsilen DİSK-AR uzmanı 
Deniz Beyazbulut’un katıldığı konferansa 
16 farklı ülkeden işçi sendikaları, işveren-
ler ve hükümet temsilcileri yer aldı. 

Konferansın açılışını yapan ILO Moskova 
Ofisi’nden Gocha Aleksandria, özellikle 
son yıllarda çalışma hayatında gerçek-
leşen değişikliklerin birçok faktöre bağlı 
olduğunu ve bu faktörlerin çalışma ha-
yatını derinleştirdiğini söyledi. Değişen is-
tihdam biçimleri, globalleşme, teknolojik 
değişimler, kutuplaşma, demografik yapı, 
iklim değişikliği ve 2008’den itibaren ya-
şanan ekonomik durgunluğa dikkat çeke-
rek iki gün gerçekleşecek olan konferan-
sın konu başlıkları belirlendi.

İlk gün ILO’dan (ACTRAV) Anna Biondi 
moderotörlüğü ile başlayan konferans 
“çalışma ve toplum” başlığı altında ger-
çekleşti. Değişen istihdam biçimleri ve 
teknolojinin neden olacağı işsizliğe karşı 
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önlem almanın gerekliliğine vurgu yapıl-
dı. Beklenen senaryoların sadece gerçek-
leşme ihtimali olan ülkelerin değil tüm 
emek dünyasını ve çalışma hayatını et-
kileyeceği belirtildi. Özellikle kadınların 
çalışma hayatındaki konumları ve mes-
leki ayrışmalarını önleyecek tedbirlerin 
alınması gerektiği tartışıldı. 

Konferansın ikinci gününde Azerbay-
can Sendikalar Konfederasyonu Başkanı 
Seddar Möhbaliyev işsizliği ve istihdam 
biçimleri hakkında görüşlerini paylaştı. 
Ayrıca, uluslararası arenada gözlemle-
nen toplumsal, politik ve sosyal çelişkiler, 
ekolojik ve doğal kaynakların tüketilmesi 
ile dünyanın gelecekte nasıl değişeceği 
konusunda birçok görüş ortaya konuldu.

3.5. Adana’da “Kadın Emeği ve 
Hakları” Paneli

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama 
programı çerçevesinde Adana Barosu 
Kadın Hakları Merkezi tarafından düzen-
lenen “Kadın Emeği ve Hakları” başlıklı 
panele DİSK Genel Başkanı Arzu Çerke-
zoğlu katıldı. 6 Mart 2018 Çarşamba günü 
gerçekleşen panelin açış konuşmasını 
yapan Adana Baro Başkanı Av. Veli Kü-
çük, kadınların yaşam haklarının ihlal 
edildiğini, Ocak ayında 43, Şubat ayında 
ise 31 kadının erkek şiddetine uğrayarak 
öldürüldüğünü hatırlattı ve şiddet ile is-
tismar olaylarının önemli bir bölümünün 
de adliyelere taşınmadığını dile getirdi. 
Konuşmanın ardından oturumu yöneten 
Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi Baş-
kanı Av. Ceyda Esay Büyükdağ da, kadına 
yönelik şiddetin toplumsal bir mücadele 
ile önlenebileceğini ifade etti. Panelde, 
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu “Ka-
dın Emeği, Hakları ve Örgütlenme”, Doç. 
Dr. Esra Köten “Toplumsal Cinsiyet Eşitsiz-
liği”, Doç. Dr. Sevilay Çelenk “Erkek Şiddeti 
ve Medya” ve Öğr. Üyesi Dr. Sezer Ayvaz 
“Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet, Dil ve Si-
yaset” konulu sunumlar yaptı. Türkiye’de 
kadınların işgücüne katılımı ve istihdam 

oranlarının AB ve OECD ülkeleriyle karşı-
laştırıldığına çok düşük olduğunun altını 
çizen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğ-
lu, Türkiye’de her 10 kadından yalnızca 
3’ünün istihdam edilirken, kriz sürecinde 
de işsizliğin kadınları daha fazla etkiledi-
ğini vurguladı. Çalışma yaşamında ücret 
eşitsizliğinin de devam ettiğini vurgula-
yan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 
kadın emeğini güvencesizliğe sürükleyen, 
ekonomik krizin bedelini kadınlara yükle-
meye çalışan, kadına yönelik şiddeti teş-
vik edecek boyutlara ulaştıran tüm politi-
kalara karşı kadınlar mücadeleye devam 
edeceğini vurguladı.

3.6. “Kadına Karşı Şiddete Hayır” 
Uluslarası Toplantısı

Hollanda Sendikalar Konfederasyonu 
(FNV), Fas Kadın Örgütü (OFSAF) ve kon-
federasyonumuz DİSK arasında “Kadına 
Yönelik Her Türlü Şiddete Hayır” çalış-
masının ilk uluslararası toplantısı Fas’ın 
Rabat kentinde 15-19 Şubat 2019 tarihle-
rinde gerçekleştirildi. Fas Sendikalar Kon-
federasyonu (UMT) üyesi Tarım ve Orman 
İşçileri Sendikası (FNSA) ve kadın örgütü 
OFSAF’ın ev sahibi olduğu etkinliğe DİSK 
adına Genel-İş Sendikası İstanbul Konut 
İşçileri Şube Başkanı Nebile Irmak Çetin, 
Genel-İş İstanbul 3 No.lu Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi Neşe Karaçimen, proje koor-
dinatörü Elif Sinirlioğlu ve DİSK-AR uzmanı 
Deniz Beyazbulut katıldı. 

UMT’nin Tarım ve Orman İşçileri Sendikası 
(FNSA) ve kadın örgütü OFSAF’ın ev sahibi 
olduğu etkinlik üç gün sürdü. 

Çalışmanın ilk günü her üç ülkedeki ka-
dınların çalışma koşulları ve kadının top-
lumsal yaşamdaki yeri üzerine karşılıklı 
derinlemesine yürütülen tartışmalarla 
devam etti. Farklı ülke kadınların yaşadığı 
ortak sorunları ve deneyimleri paylaştı. 
Farklı sektörlerden toplantıya katılan ka-
dın işçiler işyerlerindeki sorunları aktardı. 
Çözüm yolları tartışıldı. 
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İkinci gün her sendika gerçekleştirdiği ka-
dın çalışmalarını paylaştı. Kadın çalışma-
ları ile ilgili yapılması gerekenler üzerine 
odaklanıldı. Bu amaçla OFSAF isimli bir 
dernek kurarak sendika içerisinde ayrı bir 
kadın çalışması alanı yaratabilen FNSA’nın 
deneyimleri tartışmaların temel günde-
mini oluşturdu. 

Yoğun eğitim içeriğinin yanı sıra 17 Şu-
bat Pazar günü Rabat’ın merkezinde 
Parlamento binasının önünde gerçekleş-
tirilen eyleme de katılım bizler açısından 
çok anlamlı bir deneyimdi. Fas’ın farklı 
bölgelerinden gelen ve topraklarının is-
timlak edilmesini protesto eden FNSA’da 
örgütlü köylüler tarafından düzenlenen 
eylem hem kalabalık hem de coşkuluy-
du. Mücadelenin önderlerinden birinin 64 
yaşında bir kadın olması ve şu an hâlâ tu-
tuklu olması kadın mücadelesi açısından 
da büyük bir anlam taşımaktaydı. Eğitim 
boyunca her üç ülkede temel kapitalist 
dönüşümlerin benzer dinamiklerle ger-
çekleştiği gözlemlense de özellikle Fas 
ve Türkiye’de işçi sınıfına karşı baskı ve 
saldırıların neredeyse birebir örtüştüğünü 
görmek dikkat çekiciydi.

Önümüzdeki dönemde sendikalarda ka-
dınları güçlendirmek ve sendikal meka-
nizmalarda kadının varlığını güçlendirmek 
konusunda çalışmaların devam edilmesi-
ne yönelik kapanış toplantısı gerçekleşti-
rildi. 

3.7. ILO “Çalışma Yaşamında 
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Tacizin 
Önlenmesi” konferansı

ILO’nun “Çalışma Yaşamında Kadınla-
ra Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi” 
konferansı 6 Aralık 2018’de Ankara’da 
gerçekleştirildi. Toplantıya DİSK adına De-
niz Beyazbulut katıldı. Konferans, işyerin-
de şiddet ve tacizi önlemeye ve ortaya 
çıktığı durumlarda şiddet ve tacizle mü-
cadele etmeye yönelik ulusal ve işyerine 
özel mekanizmaların geliştirilmesi konu-

larında ILO bileşenlerinin farkındalığının 
gelişmesine katkıda bulunmayı amaçladı. 
Aynı zamanda, sosyal tarafların çalışma 
yaşamında kadına yönelik şiddet ve taci-
zin önlemesi konusunda katkılarını geliş-
tirmeyi teşvik etmek de tartışıldı.

Konferans, şiddet ve tacizi önlemeye ve 
sonlandırmaya yönelik bir yaklaşımın 
sağlanmasında güçlü bir mevzuatın yanı 
sıra pratik işyeri stratejileri ve politikala-
rından, eğitim ve farkındalık faaliyetinin 
oluşturulmasına kadar bir dizi husus ve 
yöntemin tartışılmasına zemin sağlama-
yı amaçladı. Konferansta ayrıca işyerinde 
cinsel taciz ve aile içi şiddetin işyerindeki 
etkisi de dâhil olmak üzere kadına yö-
nelik şiddet ve tacizin farklı boyutları ele 
alındı.

3.8. DİSK’ten Flormar İşçilerine 
Ziyaret

Çoğunluğu kadınlardan oluşan ve 
Flormar’ın Gebze’deki fabrikası önünde di-
renişlerini sürdüren işçilere DİSK tarafından 
bir dayanışma ziyareti gerçekleştirildi.

13 Haziran 2018, Salı, saat 14.00’da ger-
çekleşen ziyarete DİSK Genel Başkanı 
Arzu Çerkezoğlu, DİSK’e üye sendikaların 
genel başkanları, merkez ve şube yöne-
ticileri ile çok sayıda DİSK’li katıldı. DİSK 
Heyetini Petrol-İş Sendikası Merkez Yö-
netim Kurulu üyesi Mustafa Mesut Tetik 
karşıladı.

Ziyarette bir konuşma yapan DİSK Genel 
Merkezi Arzu Çerkezoğlu, direnişteki işçi-
leri selamlayarak başladığı konuşmasın-
da, “Kadınların önde olduğu her direniş 
mutlaka kazanır” dedi. Flormar’da yaşa-
nan kanunsuzluğa dikkat çeken DİSK Ge-
nel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, konuşmasını 
“Flormar patronu kadar bu hukuksuzluğa 
göz yuman siyasi iktidar da suç ortağı-
dır” diyerek sürdürdü. Flormar direnişinin 
Türkiye işçi sınıfının direnişi olduğunu 
vurgulayan Çerkezoğlu, DİSK’in Flormar 
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işçileriyle dayanışma içerisinde olduğu-
nu belirterek sözlerini noktaladı. Ziyaret-
te DİSK üyeleri ile Petrol-İş üyesi Flormar 
işçileri birlikte “Sendika haktır engellene-
mez”, “Direne direne kazanacağız” slogan-
ları attı.

3.9. Güvencesizliğe ve Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Kadın Eğitimi

DİSK üyesi kadınlar, temsilciler ve uzman-
ların katıldığı “Güvencesizliğe ve Kadına 
Yönelik Şiddet” konulu eğitim, 25-26-27 
Ekim 2019 tarihinde Büyükada’da ger-
çekleştirildi. DİSK, FNV (Hollanda) ve OFSAF 
(Fas) işbirliği ile düzenlenen toplantıya 
DİSK üyesi 47 kadın katıldı. DİSK Genel 
Başkanı Arzu Çerkezoğlu açış konuşma-
sında sınıf hareketinin ileriye götürülme-
sinde ve sendikal stratejinin odağında ka-
dın emeğinin olması gerektiğini vurguladı. 
Eğitimin birinci gününde grup çalışmaları 
gerçekleştirildi. Ayrımcılık, toplumsal cin-
siyet, eşitsizlik gibi kavramlar tartışıldı 
ve kadınların gündelik yaşamdaki rolleri 
değerlendirildi. Toplantı sonunda kadın iş-
çilerin sendikal mücadelelerini konu alan 
“Ekmek ve Güller” film gösterimiyle birin-
ci gün tamamlandı. Eğitimin ikinci günü 
Av. Olcay Yanar’ın “Kadın İşçinin Hakları” 
başlıklı sunumuyla başladı. Av. Olcay Ya-
nar, çalışma hayatında kadın işçilerin ya-
şadığı örnek olayları mahkeme kararları 
örnekleriyle açıkladı. Ardından Gaye Yıl-
maz, kapitalist sistem içinde kadın eme-
ğinin sömürüsünü açıklayan bir sunum 
gerçekleştirdi. Melda Yaman feminist ha-
reketin işçi sınıfının mücadelesine etkisi 
ve kadın hareketinin tarihsel gelişimini sı-
nıf kavramı üzerinden tartıştı. Günün son 
sunumunu Necla Akgökçe gerçekleştirdi. 
Necla Akgökçe, feminizm kavramını top-
lumsal cinsiyet eşitsizliği üzerinden açık-
ladı; kadın hareketinin sendikal örgütlen-
me ve yapılanmaya olan etkilerini tartıştı. 
Eğitimin son gününde Ecehan Balta kadın 

işsizliğini toplumsal cinsiyet perspektifiy-
le tartıştı. Eşitlik yolunda verilmesi gere-
ken mücadele hattına yönelik görüşlerini 
sundu. Eğitim, kısa ve uzun vadede yapı-
lacaklara dair öneriler ile kadınların sen-
dikalarda güçlü ve etkin temsili için yapıl-
ması gerekenler hakkında tüm kadınlarla 
birlikte forumla tamamlandı.

3.10. Çalışma Yaşamında Şiddet ve 
Tacizin Sona Erdirilmesi ve 190 Sayılı 
ILO Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 100. Ulus-
lararası Çalışma Konferasında tarihi bir 
karar aldı. 2019 Haziran’da gerçekleşen 
konferansta çalışma yaşamında kadınlara 
yönelik şiddet ve tacizle mücadeleyi he-
defleyen 190 sayılı sözleşme ve 206 sayılı 
tavsiye kararı onandı. Bu sözleşme, stajyer-
ler, çıraklar, işini kaybedenler ve iş arayan-
lar olmak üzere tüm herkesi kapsadı. 190 
sayılı sözleşme toplumsal cinsiyete dayalı 
şiddete güçlü bir biçimde atıfta bulun-
makta aynı zamanda özel, kırsal, kentsel, 
kayıtlı ve kayıtdışı ekonomi olmak üzere 
tüm sektörler kapsamaktadır. Dolayısıyla 
190 sayılı “Çalışma Yaşamında Şiddet ve 
Tacizin Önlenmesi” sözleşmesinde hiçbir 
çalışan grup istisna kılınmamıştır. 

Sözleşmede herkesin şiddet ve tacizden 
arınmış bir çalışma yaşamı hakkına sahip 
olduğu, yine bu hakkın yaşama geçirilme-
si için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği 
yer almaktadır. 190 sayılı sözleşme kap-
samında olduğu hakların güvence altına 
alınması, koruma ve önleyici mekanizma-
ların geliştirilmesi içinde üye devletlere 
görev ve sorumluluklar yüklemiştir. 17 
Aralık 2019’da Uruguay ILO 190 sayılı söz-
leşmesini onaylayan ilk ülke olmuştur.(12) 

Dünya genelinde 800 milyon kadın her 
gün şiddetin farklı biçimlerini yaşarken 
Türkiye’de 2018’de en az 203 kadın, 
2019’un sadece şubat ayında ise 31 ka-

(12) https://publicservices.international/resources/news/uruguay-is-the-first-country-in-the-world-to-ratify-ilo-
convention-190?id=10498&lang=en
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dın öldürülmüştür. Ağır şiddet vakaları 
artmakta, korunma talebinde bulunan 
kadınların sayısı yükselmektedir. Kadınlar 
sokakta veya işyerinde fiziksel saldırıdan 
sözlü şiddete, tehditten cinsel tacize ka-
dar her türlü şiddete maruz kalmaktadır. 

DİSK, cinsiyet temelli taciz ve şiddet husu-
sunda uluslararası mutabakatın oluşma-
sını sözleşmenin hazırlıklarından itibaren 
desteklemiş, başta kadınlar olmak üzere, 
hiçbir işçinin şiddet ve taciz korkusu olma-
dan çalışabileceği işyerleri yaratmak için 
mücadeleyi sürdüreceğini beyan etmiş-
tir.(13) Ayrıca 9 Aralık 2019’da DİSK Genel 
Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından açılan 
DİSK Genel Merkezi’nde gerçekleştiren 
toplantıda ILO’nun 190 sayılı sözleşmesini 
gündemde tutmak ve DİSK’e bağlı sendi-
kalardaki uzmanlarla bir araya gelerek bir 
toplantı yapılmasının ihtiyaç olduğu belir-
tildi. Buna göre 3 Şubat 2020’de gerçekleş-
tirilecek toplantıda sözleşmenin hazırlık 
aşamasından onanmasına kadar geçen 
süreci sendikalara ve kamuoyuna aktarıl-
ması ve ILO’nun 190 sayılı sözleşmesinin 
Türkiye tarafından onaylanması için bir 
kampanya yürütülmesi kararı alındı. 

4) BASIN AÇIKLAMALARI

Faaliyet Dönemi boyunca DİSK Kadın Ko-
misyonu tarafından çeşitli basın açıkla-
maları gerçekleştirildi.

l Kadın işçiler 8 Mart’ta Bir Kere Daha 
Haykırıyor: BİZ VARIZ!

İnsanca bir yaşam, güvenceli çalışma, ba-
rış içinde yaşanan demokratik bir ülke 
mücadelesine 8 Mart 2016’da yapılan ba-
sın açıklaması.

l Gözyaşlarımız ve Karanfillerimiz 
Emekçi Kadınlarla

8 Mart 2017’de Dünya Kadınlar Günü dola-
yısıyla Ankara’da düzenlenecek etkinliğe 

giderken Bursa’nın İnegöl ilçesi yakınla-
rında trafik kazası sonucu yaşamını yiti-
ren 7 kadın işçiye başsağlığı açıklaması.

l Güvencesizliğe, İşsizliğe, Ayrımcılığa 
Hayır!

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 
8 Mart 2018’de yaptığı basın açıklaması.

l DİSK Ankara Kadın Komisyonundan 
8 Mart’a Çağrı

DİSK Ankara Kadın Komisyonu 8 Mart 
2019 öncesi bir dizi etkinlik düzenledi. 27 
ve 28 Şubat tarihlerinde “Krizin Fatura-
sını Kadınlar Ödemeyecek” sloganıyla 
işyerlerinde ve pazarlarda bildiri dağıtıla-
rak kadınlara 8 Mart’ta alanlarda buluşma 
çağrısı yapıldı.

l Krize, Ayrımcılığa ve Güvencesizliğe 
Karşı Kadınlar Kazanacak!

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 8 
Mart 2019’da Dünya Kadınlar Günü ile il-
gili açıklama yaptı. Ayrıca DİSK Kadın Ko-
misyonu tarafından organize edilen Füsun 
Demirel’in “Aşk Dersleri” adlı oyununda 
DİSK’li kadın işçiler, Hollanda Sendikalar 
Konfederasyonu (FNV) temsilcileriyle bir 
araya geldi. 

l Şiddetin ve Tacizin Sürdüğü İşyerleri 
İstemiyoruz!

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun 
18 Haziran 2019’da ILO Konferansı günde-
mindeki “işyerinde şiddet ve taciz sözleş-
mesi” taslağı ile ilgili basın açıklaması.

l Kadınlar Yaşayacak Kelebekler 
Kazanacak!

25 Kasım 2019’da “Kadına Yönelik Şid-
dete Karşı Mücadele ve Uluslararası Da-
yanışma Günü” ile ilgili olarak DİSK Yö-
netim Kurulu adına Genel Başkan Arzu 
Çerkezoğlu’nun açıklaması.

(13) http://disk.org.tr/2019/06/siddet-ve-tacizin-surdugu-isyerleri-istemiyoruz/





Konfederasyonumuzun 15. mali döne-
mi Tüzük hükümleri gereğince başla-
yan 16. Genel Kurul süreci nedeniyle 

31.12.2019 tarihinde sona erdirilmiştir.

Dönem içindeki çalışmalar, 15. Genel Ku-
rulumuzda kabul edilen bütçe esasları 
çerçevesinde, Tüzük ve yönetmelik hü-
kümleri doğrultusunda, ilgili mevzuata 
uygun olarak yürütülmüştür.

Sendikalarımızın değişen üye dengesi, 
DİSK’in bilinen mali güçlükleri göz önü-
ne alınarak, Tüzüğümüzün 28. Maddesi 
(1/a) bendi gereğince 18-19 Kasım 2008 
tarihinde yapılan DİSK Genişletilmiş Baş-
kanlar Kurulunun tavsiyesi ve Yönetim 
Kurulumuzun 05.01.2009 tarih ve 16 sa-
yılı kararları ile sendikalarımızın DİSK’e 
ödeyecekleri aylık üyelik aidat miktarı 
01.01.2009 tarihinden itibaren aidat al-
dıkları her üyesi için 1 günlük brüt asgari 
ücretin 1/17 oranında hesaplanmaktadır.

Bilindiği gibi Konfederasyonumuzun büt-
çeleri, sendikalarımızın mali olanakları, 
örgütlülükleri dikkate alınarak ve yine 
sendikalarımızla yürütülen ortak çalışma-
larla hazırlanmaktadır.

Asgari harcamalar temel alınarak hazır-
lanan bütçelerin, sendikal mücadelenin 
gereklerine uygun biçimde bir gelir-gider 
dengesine oturtulmasına çalışılmıştır.

Gelir-gider dengesinin sağlanamadığı du-
rumlarda, Konfederasyonumuzun düzen-
lediği veya katıldığı bazı etkinlik ve eylem 
için ayrıca bütçeler oluşturulmakta ve 
sendikalarımızın katkıları istenmekte ve 
alınmaktadır.

Konfederasyonumuzun 31.12.2019 tarihi 
itibariyle SGK prim ve vergi borcu bulunma-
maktadır. Aylık ödemeler düzenli yapılmak-

ta ve SGK primlerinde yüzde 5 oranındaki 
hazine indiriminden faydalanılmaktadır.

Bu dönemde Konfederasyonumuz demir-
baş kayıtlarında bulunan araç Yönetim 
Kurulumuzun kararıyla satılmış ve yerine 
yeni model araç alınmıştır. Alınan aracın 
demirbaş kaydı yapılmıştır.

Üst kuruluşumuz olan Avrupa Sendikalar 
Konfederasyonu (ETUC) ve Uluslararası 
Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) tarafın-
dan tahakkuk ettirilen aidat borçları dü-
zenli ödenmiştir.

15. Genel Kurul’dan sonra Konfederas-
yonumuz kiracı olarak bulunduğu Genel 
Merkez binası zorunlu nedenlerle Yöne-
tim Kurulumuzun kararıyla taşınmıştır. 
Yeni kiralanan genel merkez binasının ta-
dilat işleri yapılmıştır. Taşınma nedeniyle 
mevzuat hükümlerinin gereği olarak ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarına adres deği-
şikliği bildirilmiştir.

Bu dönemde Konfederasyonumuzun 
farklı dairelerinde görev yapan personel 
emeklilik vb. nedenlerle işten ayrılmıştır. 
Bu nedenle, bütçe kalemleri içinde öngö-
rülemeyen ve yüksek tutarda meydana 
gelen kıdem tazminatı ödemelerine rağ-
men bütçe disiplini korunmuştur. 

Konfederasyonumuzun tutmakla yüküm-
lü olduğu (yasa ve tüzük hükümlerine 
göre) tüm defter ve kayıtlar düzenli ola-
rak tutulmuştur.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş-
mesi Kanunu’nun 29. maddesi gereğince 
dış denetim Yeminli Mali Müşavir tarafın-
dan yapılmıştır.

15. Dönemin bilanço, gelir-gider cetvelleri 
ve 31.12.2019 tarihi itibariyle ana hesap 
mizanı ekte sunulmuştur.

MALİ DAİRE RAPORU
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B: PASİF HESAPLAR

1 –  BANKA KREDİLERİ

Konfederasyonumuz adına 
çıkarılan Kredi kartı bakiyesini 
göstermekte olup dönem sonu 
bakiyesi 17.224,51TL.’dir.

2 – SATICILAR

Faturaları geldiği halde henüz 
ödemesi yapılmamış hesapları 
göstermektedir. Dökümü miz-
anda olup dönem sonu bakiyesi 
21.004,00 TL..’dır.

3 – ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

Personele ödenecek iş avansı ba-
kiyesini göstermektedir. Dönem 
sonu bakiyesi 8.353,70 TL.dir.

4 – ÖDENECEK VERGİ VE SSK

Genel merkeze ait Aralık ayı vergi 
ve SSK borçlarını göstermektedir. 
Dönem sonu bakiyesi 55.351,90 
TL.’dır.

5 – SENDİKA AİDAT TAHAKKUKLARI

Üye sendikalarımızdan henüz 
tahsil edilemeyen, Tüzüğe göre 
tahakkuk edilmiş üyelik ödentil-
erini göstermektedir. Dönem sonu 
bakiyesi 7.392.764,17 TL.’dır.

6 – VARLIK HESABI

Konfederasyonumuzun demirbaş 
varlıklarını göstermektedir. 
Dönem sonu bakiyesi 205.956,97 
TL.’dır.

7 – DÖNEM NET KÂRI-ZARARI

Dönem gelir gider farkını göster-
mekte olup dönem sonu bakiyesi 
339.584,73 TL.’dir.

A: AKTİF HESAPLAR

1 - KASA HESABI

31.12.2019 tarihli kasa mevcudunu göster-
mekte olup, bakiyesi 3.278,37 TL.’dır.

2 - BANKALAR HESABI 

Bankalarda bulunan vadeli-vadesiz 
hesaplarımızı göstermekte olup dönem 
sonu bakiyesi 761.430,53 TL.’dır.

3 – ÜYE SENDİKALARDAN ALACAKLAR

Tüzüğe göre tahakkuk edilmiş üyelik 
aidatlarından oluşmaktadır. Dönem sonu 
bakiyesi 7.392.764,17 TL.’dır.

4  - VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

16. Genel Kurul için verilen sipariş avanslarını 
göstermekte olup dönem sonu bakiyesi 
27.110,11 TL.’dir.

5 – PERSONEL AVANSLARI

Personele verilen ücret avanslarını göster-
mektedir. Dönem sonu bakiyesi 145.000,00 
TL.dir.

6 – ARAZİ VE ARSALAR

Hazineden alınan arsa irtifak hakkı ön 
ödemesidir. Bakiyesi 1.000,00 TL.’dır.

7 – TAŞITLAR

Konfederasyonumuz  makam aracı olarak 
kullanılmakta olup dönem sonu bakiyesi 
80.867,10 TL.’dir.

8 - DEMİRBAŞLAR

Genel merkez ve temsilciliklerimize alınan 
mobilya mefruşat, büro malzemeleri, 
makine ve cihazlardan oluşmaktadır. Alınan 
tüm demirbaşlar Konfederasyonumuzun 
Bakırköy 13. Noteri 30.03.93 tarih ve 14596 
yevmiye numarası ile tasdikli Demirbaş Eşya 
Defterine kayıtlıdır. Dökümü mizanda olup 
dönem sonu bakiyesi 124.089,87 TL.’dır.

DİSK
TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

01.01.2019 / 31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU HAKKINDA AÇIKLAMALAR
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DİSK
TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEMİ GELİR VE GİDERLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

A – GELİRLERİMİZ

1 - ÜYELİK VE DAYANIŞMA AİDATI 
GELİRLERİ 

Üye sendikalarımızın üyelik aidatları için 
yaptıkları ödemeleri göstermektedir. 
Dönem sonundaki alınan aidatlar toplamı 
8.817.031,31 TL.’dır. 

2 - DİĞER GELİRLER

Yurt dışı seyahat bilet bedelleri, 
yurtiçi ve yurtdışı projeler, SGK Haz-
ine desteği ve diğer etkinliklerimiz 
için sendikalarımızdan alınan gider 
paylarından oluşmakta ve dökümü 
mizandadır. Dönem sonu bakiyesi 
115.583,02 TL.’dır. 

3 - FAİZ GELİRLERİ 

Bankalardaki döviz hesabımıza işlenen  
kur farkı ve vadeli hesabımıza işlenen 
faiz gelirinden

B: GİDERLERİMİZ

1- PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ

Konfederasyonumuzun, genel merkez 
personeline ödenen aylık ücret, ikramiye 
ve yasal ödentiler olup dönem sonu 
bakiyesi 1.601.486,51 TL.’dır.

2 - İDARİ GİDERLER

Konfederasyonumuzun genel giderlerin-
den oluşmaktadır. Dökümü mizanda olup 
dönem sonu bakiyesi 914.403,40 TL.’dır.

3 – OTO YAKIT VE BAKIM GİDERLERİ

Konfederasyonumuz aracı yakıt ve 
bakım giderlerini göstermektedir. Dönem 
sonu bakiyesi 26.542,88 TL.’dır.

4 –ÜST KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ

Üyesi olduğumuz ITUC ve ETUC’a ödenen 
aidat giderlerinden oluşmaktadır. Dönem 
sonu bakiyesi 64.933,72 TL.’dır.

5 - EĞİTİM GİDERLERİ

Konfederasyonumuzun eğitim 
çalışmaları, yayınlamış olduğu kitap, 
gazete, dergi, broşür, giderlerinden 
oluşmaktadır. Dönem sonu bakiyesi 
42.651,50 TL.’dır.



307



308



309



310



311



312



313



314



315



316



317



318



319



320



321



322



323



324



325



326



327



328



329



330



331



332



333



334



335



336



337



338



339



340



341



342



343



344



345



346



347



348



349



350



351



352



353



354



355



356










	_GoBack

